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I- ATADA82•SESSÁ0, EM 18 DE MAIO DE 1992 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 
- N• 199192 (n' 163192, na origem), restituindo autógra-

fos de projeto de lei sancionado. -

1.2.2- Ofícios do Sr. 1" Secretário da Câmara dos 
Deputados 

- N"' 107/92, encaminha a aprovação das emendas 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 94/91 (n• 
1.446/91, na Cas~ de origem), que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento 
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função_ 
da administração pública direta, indireta ou fundacional 
e dá outras providências. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetes: 

- Projeto de Lei da Câmara ni 40/92 (n• 2.629/92, 
na Casa de origem), que altera a composição e _a organi
zação interna do Tribunal Regional do Trabalho da 15~ 
Região, com sede ~m Campinas- SP,-e dá outras provi-
dências. · 

- Projeto de Lei da Câmara n• 41192 (n' 2.622192, 
na Casa de origem), que altera a composição do Tribunal 
Regional do Trabalho da P Região, com sede no Rio de 
Janeiro- RJ, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 42192 (n' 2.623/92, 
na Casa de origem), que altera a comp-osiçãO- e a organi-
zação interna do Tribunal Federal da 2~ Região, com sede 
em São Paulo - SP, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 43192' (n' 2.624192, 
na Casa de orígem), que altera a composiÇão ·e a -Organi
zação interna do Tribunal Regional do Trabalho da 4• Re
gião, com sede em Porto Alegre - RS, e dá outras provi-
dências. -

-Projeto de Lei da Câmara n' 44192 (n' 2.625192, . 
na Casa de origem), que altera a composição e a organi
zação interna do Tribunal Regional do Trabalho da s~ Re
gião, com sede em Salvador - BA, e dá outras provi
dências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 45192 ·(n' 2.626192, 
na Casa de origein), que altera a composiçãO e a Organi
zação interna do Tribunal Regional do Trabalho da 9~ Re
gião, com sede em Curitiba- PR, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 46192 (n' 2.627192, 
na Casa de origem), que altera a composição e a orgarii
zação Interna do Tribunal Regional dO Trabalho da 10• 
Região, com sede eln Brasüia - DF, e dá outras provi
dências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 47192 (n' 2.6zg/92, 
na Casa de origem). que altera a composiçãO e a organi
zação interna do Tribunal Regional do Trabalho da 12• 
Região, com sede em Florianópolis - SC~ e dá outras 
providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 48192 (n•~2.630192" _ 
na Casa de origem), que altera a composiçã-o ·e-a organi
zação interna do Tribunal Regional do Trabalho da 3• Re
gião, com sede em Belo Horizonte - MG, e dá outras 
providências. 

1.2.3- Requerimento 
- N"' 278/92, de autoria do Senador Esperidião Amin 

e outros Senadores, solicitando homenagens de pesar pelo 
falecimento do Governador Edmundo Pinto, do Estado 
<!() Acre. Aprovado, tendo usado da palavra os Srs. Esperi
dião Amin, Jarbas Passarinho, Epitácio Cafeteira, Valmir 
Campelo, Chagas Rodrigues, Amir Lando e Magito Bacê-
1ar, havendo a Presidência se associado às homenagens 
prestadas. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Líoe

ração_ do preço dos remédios de uso continuado. 
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'' EXPEDIE,NT):! 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL MANOEL viLE,LA DE MAGA~ 
Diretor-Ocral do Seaado Federa! 
AGACIEL DA SILVA MAIA 

lmpres•o sob responnbilidade da Meta do Senado Federal 

Diretor :&ecutivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor AdmiDiatrativo 
LUfZ_CARI.OS BAS'IDS-
Diretar Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

Semestral 

ASSINATURAS 

............ - ........................... - ...... _., _______ "'~C>$ 70.000,00. 

Tiragem 1.200 exemplares 

SENADOR MAURÍCIO CORR~A ~ Reuniões c da inexistência de quorum para o prosseguimento da ses
concomitantes. das comissões. t~cnicas da Casa. Sugestão 
à Presidência de convocação de reunião cOm as diversas 
lideranças partidárias. Visando o estabelecimento de- U:Ini-
pauta prioritária, constituída de projetos de lei comple-
mentar. -

O SR. PRESIDENTE- Rcspostaao Si.' Maurício 
Corrêa. 

SENADOR ODACIR SOARES- Violência policúil 
na grande São Paulo. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Máiogro 
da política econômica do atual Governo. 

SENADOR NELSON CARNEIRO:.__ Recebimento 
de correspondência". -do "Sindicato dos Oficiaís Barbeiros, 
Aprendizes, Ajudantes, Manicures e Empregados nos Sa
lões de Cabelereiros para HOmens do Município do Rio 
de Janeiro. 

SENADOR VALMIR CAMPELO- Razões para 
apresentação de projeto de lei que reduz de 5 para 2 anos 
o período de carência para a venda dos imóveis funcionais 
adquiridos pelos servidores públicos. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n" 125/91-Complementar 

(n'' 60/89, na Casa de origem), que disciplina os limites 
das despesas com o funcionalismo público, na forma do 
art. 169 da Constituição Federal. Apreciação sobrestada, 
em virtude da inexistência de quorum para o prossegui
mento da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n" 123/91 (n' 3.278/89, na 
Casa de origem), que institucionaliza o Pro"grama de Cré
dito Educativo para estudantes carentes. Apreciação so
brestada, em virtude da inexistência de quorum para o 
prosseguimento da sessão. · -

Projeto de Decreto Legislativo n' '46i92{n' 168/92, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo 
entre Governo da República Federativa-dO l3rasu·e o Go
verno da República Federativa da Alemanha sobre Co~~ 
ração Financeira no montante de DM 3ô4.858.202,0Ó.(tre-
zentos e quatro milhões, oitocentos e cinqüCnta e oito mil, 
duzentos e ·ctois marcos alemães). celebrado em Brastlia, 
a 24 de outubro de 1991. Apreciação sobrestada, em virtude 

são. 
Redação Final do Projeto ·-de Decreto Legislativo n9 

76; de 1992 (n' 32191, na Câriuira dos'Uepútados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 

-Rio Claro Ltda., para .explora_r_serviço de radiodifusão 
sonõra ifa cidade (Ie IpÕrá, Estado de Goiás. Apreciação 
Sobrestada, em virtude da inexistência de quorUm_ pªr_~ 
o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n' 18/92 (n' 2.251/91, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que extingue taxas, emolumentos, contribuições, parcela 
da União das Custas e Emolumentos da Justiça do Distrito 
Federal, e dá outras providências. Apreciação sobrestada, 
em virtude da inexistência de quorum para o prOssegui
mento da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n• 19/92 (n' 2.154/91, na 
Casa de origem), de iniciativa do -Presidente da República. 
que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra 
ates do poder público, e dá outras providênciaS. ApreCiação 
sobrestada, em virtude da inexistêncía de quorum para 
o -prosseguimento" da sessão. 

Projeto de Lei do Senado n~ 107/91. de autoria da 
Senadora Marluce Pinto, que disciplina a publicídade dos 
a tos, programa~. obras, se~viços e campanhas dos órgãos 
públicos. Apreciação sobrestada, em virtude da inexistência 
de qUorum para ·o prosseguimento da -sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n9 173/91, de autoria do 
Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade 
de imprensa, de opinião e de informação, disciplina ares
Ponsabilidade dOs meios de comunicação e dá outras provi
dências. Apreciação sobrestada, em virtude da inexistência 
de quorum para o prosseguimento da sessão. 
_ Projeto de Lei do Senado n~ 145/91, de autoria do 

:Sen'ª(,l.or M.árc;io Lacerd.~, que regula o direito de resposta 
para os efeitos_ do inciso V dq art .. 59 da Constituição F~_de
ral. Ãpreciação sobrestada, em virtude da inexistência de 
quor:_:u_~ para o g_rgs_§egujrn~ptQ_ çiJ3._ !;iessão. 

Projeto de Lei do Senado n' 56/91, de autoria do Sena
dor Jutahy Magalhães, que revoga o § 3' do art. 20 da 
Lei n'Ji.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liber
dade de manifestação do pensamento e de informações, 
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e o inciso II do § '3; do 'ari .. üs' dei Decreto-Lei n' 2.848, 
de 7 de setembro de 1940, que iristitui o- C6âigo Penal. 
Apreciação sobrestada, em virtude da inexistência de quo
rum para o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 24/92 (n' 82/92, na 
Câmara dos Depüt3.dos), que aprova o texto do tratado 
para o estabelecimento de um estatuto das Empresas Bina
cionãi.S Brasileiro-Argentinã.s, COnduído em Buenos Aires 
em 6 de julho de 1990. ApreCiação sobrestada, em virtude 
da inexistência de quorum para o prosseguimento da ses
são. 

ProjetO de Lei do Senado n<1 272/91, de autoria da 
Senadora Marluce Pinto, que autoriza as pessoas físicits 
a abatet:em em suas declarações de renda os gastos com 
empregados_ domésticos e dá outras providências .. Apre
ciação sobrestada, em virtude da inexistência de quorum 
para o prosseguimento· da sessão. 

Projeto de Lei do Senado n' 273/91, de autoria da 
Senadora Marluce Pinto que transfere ao domíriiO-do Esta
do de Roraima terras pertencentes à União e c;lá outras 
providências. Apreciação Sobrestada, em virtude da inexis.:. 
tênciã de quorum para o prosseguimento da sessão. 

1.3.1- Comunicação da Presidência 

Término do prazo sem que tenha sido interposto recur
so, no sentido de inclusão em Ordem do Dia, dos seguintes 
projetes apreciados conclusivamente pela Comissão de As
suntos Sociais;- - - -

-Projeto de Lei do Senado n9 17/91, que regula o 
inciso XXVII do art. 7<1 da ConstitUiçãO-Federal. que trata 
da proteção ao trabalhador em face de automação e deter
mina outras providências. -Á Câmara dos Deputados .. 

- Proíetode Lei do Senado n°24/91, que dispõe sobre 
a realização de exames de proficiência para inscrição de 

profiSSionaiS nos CõnSc!Ihàs RegionaiS- de Fiscalização dO 
Exercício Profissional e dá outras providências. Ao ArR 
quivo. 

-Projeto de Lei do Senado n' 84/91, que dispõe sobre 
a participação dos empregados no lucro das empresas e 
dá outras providências. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n<1 178191, que dispõe 
sobre aposentadoria especial aos digitadores de Processa
mento de Dados e dá outras providências. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n' 183/91, que dispõe 
so_l;lre o transporte de cargas ou produtos perigosos ao meio 
ambiente nas travessias fluviais e lacustres e dá outras pro
Vidências. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n' 254/91, que dispõe 
sobre a exigência de Carteira de Saúde para admissão no 
emprego. Ao Arquivo. 
_ ~Projeto de Lei do Senado n9 29~91, que altera o 

art. 462, da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, 
inStituída pelo Decreto-Lei n<1 5.452, de 1» de maio de 1943~ 
Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n' 317/91, que dispõe 
sobre concessão de licença nos casos de adoção. À Câmara 
dos Deputados. 

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

1.4-ENCERRAMENTO 

Z- ATOS DO PRESIDENTE 
N'' 195 a 206/92. 
3- MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 

Ata da 82a Sessão, em 18 de maio de 1992 
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência do Sr. Mauro Benevides 

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

Alexandre Costa- Chagas Rodrigues- Coutinho Jór- -
ge- Dario Pereira- Elcio Álvares- Esperidiao Amin - Epi- -
tâcio Cafeteira - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves 
Filho - Humberto Lucena - J arbas Passarinho - J oi!o Rocha 
-Jose Ricba - Jutaby Magalhães- Magno Bacelar - Mau
ro Benevides - Meira Filho - Nelson Carneiro - Odacir So
ares - Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 20 SrS. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberto a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos Trabalhos. 
O Sr. 19 Secretário prOcederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

- N' 199, de 1992 (n' 163/92, na Casa de origem), de 
14 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da 
Câmara n' 93, de 1991 (n' 4.819/90, na Casa de origem), 
de iniciativa do Ministério Público da União, que cria cargos 
de Procuradores do Trabalho de 2~ Categoria, Cargos efetivos 
e em comissão e dá outras providências, no âmbito do Minis
tério Público _do Trabalho, e que se transformou na Lei n<1 
8.423, de 14 de maio de 1992. 
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OFÍCIO-S - - -
DO SR. 1• SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N~ 107/92, de 15 de maio corrente, comunicando a apro
vação das emendas do Senado ao Projeto de_Lei da Câmara 
n' 94, de 1991 (n' 1.446/91, naquela Casa), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre as sanções aplicá
veis aoS agentes públicos nos casos de enriqüedmento ilícit? 
no exerdCio de mandato, cargo, emprego ou função na admr~ 
nistração pUblica direta, indireta ou fundacional _e dá outras 
providênciaS. ___ : - - . . .. _____ -- -- ~ 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin
tes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 40,DE 1992 
(N• 2.629/92, na Casa de origem) 

De iniciatiVa do Tdbunal Superior do Trabalho 
Altera a composição e a organização interna do 

Tribunal Regional do Trabalho da 15! Região, com sede 
em Campinas - SP, e dá outras providências. __ 

O CongressO' Nàcional· decreta: 
Art. 1"' O _Tribuilaf -Regional do_ Trabalho da -15~ Re

gião, em sede em Campinas-SP, tem sua composição.àurrien
tada para trinta e seis Juízes, sendo vinte e quatro Togados 
Vitalícios e doze Classfstas Tempõrários, respeifââa a paridade 
da representação. -

Parágrafo único. Dos cargos de Juf:z;es TOgados. Vitalícios 
constantes deste artigo, dezesseis são destinados_ à magistra
tura trabalhista de carreira, q-u-atro à representação da Ordem 
dos Advogados do Brasil e quatro à re_presentação do Minis-
tério Público o-Trabalho. · 

Art. 29 Para atender à composição_a_gue se refere o 
artigo anterior, são criados os seguintes _cargos- e funções de 
Juiz: --- -

I- nove cargos de Juiz Togado VitalíCio, a Sereffi provi-·· 
dos_em consonância com o artigo 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 caria Juiz 
Classista Temporário. · · - .. · 

Art. 3"' O prOvimen_to do~ ~_rgos e fu!'JÇÕesQe Juiz pre
vistos no-artigo anterior 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 dois as funções de Corregedor e Vice-COrregedor R-egional, 
res~ectivamente, e serão eleitos na forma regirp.ental. 

Art. 5"' Além do Tribunal Pleno ou do Orgão Especial 
equivalente, o Tribunal Regional do Trabalho da 15• Região 
será dividido em TUtmaS e térá 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~ paridade da representação classista. _ _ _ 

§ 29 Na hipóteSe de serem criadas mais de umã -S-eção 
Especializada, apenas para uma delas,_serão distribuídos os 
processos de Dissídio Coletivo de natureza econômica e/ou 
jurídi&. . . 

§ 3"' O Juiz Presidente e o ViceRPresidente participarão 
dos julgamentos dos Dis-Sídios_Celetivos de -natureza econô--
míCa e/ou jUrídica. Presente o Juiz Presidente, a ele"-cã:berá 
presidir a sessão de julgamento. 

§ 49 Os lufzes 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. 
_. §_59 ___ Fjcam extintos-o~ Grupos de Turmas-e"in Especia-
liza~a que os sucederem a competência residual para julgar 
as Ações. R_e~cisórias propoStas cõiltfã. as decisões por eles 
proferidas. 

Art 69 Ficam criados os cargos de Assessor de Ju~z. 
do Grupo-Direção e Assessoraffiento SUperior, Código TRT
DAS-102, e os cargos 9~ Diret9r Secretaria, Código TRT
DA$~101, 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 classifi~ção dos cargos de Direção e Assessora
menta Superioi,_ nã._.escala d~ _níve~s,_çlos respectivo grupo, 
far-se à'por deliberação _do pleno no tribunal e do Orgão 
ESpecial, observada a legiSlação vigente. 

- Arr. 79 Ficam criados no Quadro Permanente de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 15~ 
Região os cargos de Atividades de Apoio Judiciário, conforme
especificados no Anexo II desta lei, a serem providos na forma 
estipulad~ na Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime 
Jurídico Unico dos Servidores Civis da União, das Autarquias 
e das Fundações Públicas Fed~rais). _ _ 

Art. 89 As despesas decorrenteS da aplicação desta lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da 
Ju$tiça do Trabalho. 

Art. 9~ Esta lei entra em vigor_ na data de s~a publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

AI'\ EXO -1 
Lei n• , de de !992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA IS' REGIA O 
QUADRO PERMAI'\ENTE DE PESSOAL DA SECRETARIÁ 

CARGOS EM COMISSÃO 

r--GRüPõ==lNUMl- ·- -- .DENoMúiAÇ.i.o 
r~ão e 1-3)/>.ssessor de jüiZ 
Asscssorarnento 4 Diretor de Secretaria 
superior - -
código TRT-15 •_ 
DAS,lOO .. : . 

)__ _ _~ó~~Gõ----.. -~~j 
"lKJ."-.L~ • -DAS-102 

TRT-ls•..:.oAS-101 



Maio de 1992 ~ DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇao II) TerÇa-feira 19 3557 

'' 

ANEXO-II 

Lei n" , de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15" REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE l'ESSOAL DA SECRETARIA 

-~---- -- ---~-~~-~~····~··""'- -·-~·""'-- . 
GRUPO CATEGORIAS NÚM. CÓDIGO CLASSES E . 

FUNCIONAIS REFERENCIAS 

Ati v idades 
. 

de Técnico 26 TRT-15•-AJ A NS-10 a NS-15 
Apoio Judiciário - 021 B NS-16 a NS-21 
Judiciário - (Nível Esp. NS-22 a NS-25 
Cód. Superior) 
TRT-15'-AJ-020 

Auxiliar 52 TRT-15•-AJ A NI-24 a NI-27 
Judiciário - 023 B NI-28 a NI-31 

(Nível Esp. NI-32 a· Nl-35 
Intermediá 
rio) 

A tendente 26 TRT-15•-AJ A NI-24 a NI-27 
Judiciário - 025 B NI-28 a NI-31 

(Nível Esp. NI-32 a NI-35 
Intermediá 
rio) 

Agente de 26 TRT-15•-AJ A NI-24 a NI'-27 
Segurnaça~ -023 B NI-28 a NI-31 
JUdiciária (Nível Esp. NI-32 a NI-35 

Intermediá 
rio) 
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EXPOBIÇAO OZ MOTIVOS 

DA NECESSI.DAOE Dl!: SE AMPLIAR O TRIBUNAL REGIOKAL DO 
'l"RABALLIO DA 15• II:EGIAo. 

t h.to notó:rlo que o Judiciário Trabalhista 
aPresenta problemalll quanto a uma imediata prestação jurisdicio
nal, o que nos leva a lltinnar, com pesar, qul!l a Justiça do 
Trl!l.balho está ~nais demorad111 do que a Justiça Comum dos Estados 
Holllbros da Federaç6.o. 

o crescente mlmero de ações trabalhi&tns, a cada ano 
(1.500.000 em 1991), se devo .!l conjuntura econ6DiiCa, ao cresci
•ento da clientela trabalhiata - 11ervidorl's pUblicoa - o ii 
a11tagnaçSo d111 Justiço do Trnbnlho noR scu.g dois primeiros qraug 
dt' jurJs<H('IIO. 011 prC'IC:C'IIliOS dnmorl'm multo lc:~mpo no 9r'"u rccuroal 
do Tribun;~~l Rl'<)lonnl do Trabat11o o, couuNJuontemE.>ntc, chegam após 
lllt>EU.'':' ou anos na in111tdincia do Tribtlnal Superior do Trabalho. 

Por tlliS ra:.:ões,impo3e-se o aumento da composiçSo do 
Tribunlll Regionlll do Trab11.lho da 15' RegHio, pleito antigo da 
colllunidllde s.indical, dos juri,gt.ns e advoqados do Est~:~do de SS.o 
PllUlo. 

DA PROPORCIONALIDADE CONSTITUCIONAL NA COMPOSiçAO 00 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAUfO DA 15" REGUO. 

A Const.!tuiçAo Federal possui 3(tr6s) regr~:~s 
especiticall' no que conca:rne à composiçlio dos Tribunais Regionais 
do Trabalho: 

a) proporcionlllidllde cl.e l/3 de Jui:.:es Classistas 
para 273 de Juizes Togados(ll.rtigo 115, "caput" da CF); 

b) paridade nll representação _cl~ssista (A:rtigo 113 
d<ll CF); e 

c} propo:rcJon11lidad~: igual li do Tribunal Superior do 
Trabalho entre Juizem Toqlldos de Car:rei:r'!l e os representantes da 
ordem dos Advog'!ldos do Br111sil e do Hinisté:rio PUblico do Traba
lho(Artigo 115 dll CF, parte final). 

Em sendo a propo:rcionalidade de 1/3 de JuizeB clas
a!atas Tempor6rios para 2/3 de Juizes Togadoa Vitalícios, na 
hipótese de o c6lculo apresentar um nUmero :ímpar para 1!1 
rllpregontaçào clillllltlista, por el!eJiplo 64:3•2l,3333JJ, aplica-se a 
regra da parid<~~de na re~presentaç6o do tt:abalhadores e empregado
res, 11acrificando-roe UJQi!l das vaqas de Juiz Togado Vitalício eR'I 
favor da- 22• vaga- de Jui:.: Claudsta Tempori'irio. 

l11n aspecto da atu1111 C;~~rta Maqnl'l que nt"m aempro ó 
percebido est.4 na :c.eru:o !l..:il.l..C..<::ilU çstipul'!dll pn.ra a 
pr'"'p<lrc ic-nn I I d"d" Pllt T'A "" ,1u I,.,,.,. ,\>Qn<lm• <iCH> 'I' r ll!unnJ III _Nnql <>IIII l• 
d<~ TI nhAlht>. 

o Artlqn ll!l tllll l.cl Fun.,nwmt.lll mnndn obnci:-1"-nr a 
prope>tl:lonalidade que e:Jdate 110 Ttibun111l S\Jperlor do Trabalho, ou 
seja, ll(onze) Ministros oriundos da Jnllg)Gtratura de carreira 
tr.'!lt>alhiuta, pa.rn. 6(s~i&) Minir;tron oriundos do Mlnlat.êrio 
PUblico do TTnb,.lho{') l'l Orde111 <'lol'l 1\dvnqndoa do Bral'll1(3J. 

Com<) o Trlb~f!>iol ~;<11"'' tc>r d<> 'l'rnlmlhn ''l>sr~ul ~7(vlntE" 
e r.t>t<') Mlnir~tror., /1 reqrn. da pn.ridõlde e1<tre representantes dos 
trabalhadores e doB cmpreliad6res C)(tgiu que uma vaga de Ministro 
Tog.'!ldo oriundo da carreira fosse sncriflc111dn crn favor do 10• 
Ministro Class.ista. Fosse' o Tribunnl Superior do Trabnlho 
composto por 28(vintc e oit.o) Ministros, t.erfart~os a proporciona
lidade de l2(doze} oriundos da carreira, corrcspond.,ntcs a 2/3, 
para 6(seis) Ministros oriundos da Ordem dos Advogador;(J) e do 
Minis~ério Pllblico da T:ro!lbalho(J J. 

A propOT(lÍOnalidade ent.re Mini&t.ros Togados 
Vitalicios- do Tribunn.l SUP<'rlor do Trabo.lho é, pol"t~~;nto, de 2/3 
de mngist.rador:; otiundos dll cl!lrreirn pn.ra 1/3 de Advogados e 
mell'bros do Ministério PUblico. Idêntica proporcionalidade a 
Conr,tituiç/io Federal dct~rmtna 10cja obsel:'vnda nos Tribunais 
Rl'<;ionnis; do Trabn.lho , o que roi feito neste Proj('to de lc.l. 

t. import.nnt"' salicnt11r que- a rcfer~m:ia !e.l.ta no 
inciso Il, do pllrõiqrafo \!nico, do 1\rt. ll~ da Const.ituiçl'lo Fede
ral ao Art. 94, que trata do denominado "quinto constitucionl\1", 
não invalidilll a regra do !::.lll.u!._ do r<1!el"ido :trtigo JJ5, devendo ser 
intarpret.ad"' <::oll\0 t>xiqé>nc\1'1. de obscrvAncia i!los dem1'lis req11isit.os 
do Art. 94, c:-omo a apr<'s<-ntaç!J.o elo Jist.as s~xtur>lMI, not6rio 
Gllber juddlC'o, rl'putn('Ao 1llbndn c dez anos de P.fet1va ativio:.lade 
pt"(lfissionnl. 

DA D!VISAO DO TRIBUNAL F.H TURMAS E SEÇôES 
ESPF.C:IALI ZADII.S 

Tendo em vi,.;ta que a composiç5.o da corte 
ultrapassarA a mimcro de 25(v1nte ,Ol _o:::Jnc<:J) Jui:.:es_,o Pro1eto de 
Lei !aculta .n criaç!o do Orgão F..;.pecll'll que Sllbstltuirá o Tribu
nal Pleno nas matériaro dC~- ~:ua compet~ncia, em razão da corte 
ultr.'!lp'!lssar o nUmero de 25{vinte €' cJnco) juízes em sUil eomposi
çAo (Art. QJ, Xl, da C"cnl'.'tituiçf<o Fednral). O Reqlmento Interno 
d<:> Tribunal Rf'gi<:>J>nl dh>pon\ a<:>brft a COI'III>arl:iç6o do OrqAo, que não 

poderá ser inferior a ll(onzc}, nem superrlor a 25{V1nte e cinco), 
noA termos da :•:u:-ncioJ>ada r.ggra <:Jono::tJ tuoion<>l, .. cmpre re&po:-itadOI 
a paridado da representnção elasEõista.. Quanto ao i<eu 
funcionamento, callerá t.ambé111 ao Re;iment.o Interno do Tribunal 
Regional dispor sobre o "quorum" mtrtimo e os dias de secsôel'.'• 

Alén. do Ttibunal Pleno e do órgão Eepe-clal, o 
Tribunal Regionar será 'dividido em Turm.:.s o terá pelo l:lt'nos uno;, 
Seçlio Especializada. A co:mpoz;:içlio l!. o !uncionamcnto daa TUnii<~S 
doç Tribunais Regionais do TrllbaH.o é matéria re;uladQ de foxr:a 
getal na CLT, nos Artiqos '670 a 673, nllo sendo convmlicmlc sua 
alteraçlio' CDI Projeto de lei que amplia a con:pt>s!çiío •\e 1.!1' 

_-'l'clbunlll Re<;ional. Contudo, a exemplo do que ll I.ei 7.701, de. 21 
de dezembro de l9aa, regulamentou em relação llO Tribunal Superior 
do Trabalho, a composiç!o c o funcionamt'nto dar: .!:cçõr.:r. 
Especi~>lizadas slio remetidos para o Re<'jlmr.'nto Interno do 7t lhun"l 
:Regional dO Trabalho. 

DA SP.ç.\0 8Sl'F.ClAL1ZJI.OJI. 

Para raciomúiZãr e - acelerar julg.:.mento de 
processos que esc~~:pnm li Competência d~~:s Turrt~as, o Projeto de r.ei 
pe1mite q\Jc o Tribunal Regional tt>nha, pelo menos, um1.1 Zeçil.o 
Eapociallzada para o julgamento de Oissidios Coletivo'.l dQ 
natureza económica t>/ou juridica, Dissictios Individuais <a outras: 
matéritt:s que nS.o aejam da competênc.la das Turmas, do Pleno ou do 
órgão Especial. 

N~~; ct~tegoria elos Olsnidios lndlviduaJs, podcr6o fl-:"r 
incluidas 111s milhares de açõcs rencJs6rin& que anu11lmcntc e,';o 
propostas perante oa. Trlbunain Reglonl'tln d,., ~rnl.on.lho, vnra 
dCSCOI'IStituir decfsÕe!'l CODI tT<\Ill'ito c.rn juJqado, f<roferidiiS pcl;:'IG 
Juntas de Conclli.ação e Julgamento, aco:dos homologados e dcci· 
sões dos órg.!oos judicantes do 'I'ribun.ll Regional do Trabalho. 1\l~m 
disso, aindtl cabetill à Seç6o Espt>el alhada em Oissídios Indivi
duais julgar os Mandados de se_gllrnnç<~. Atualment.e, QS Tri~u!lills 

Regionais com 20(vintc} ou maiG Juflen estão divididrm cm Grupos 
de TurDias parll julqar Oissidios Coletivos e Diss!dios Indivi
duais. 

A legislação anterior prevê "Grupos dQ Turm.-.s" nos 
Tribunais Regionais que contêm 4(quatro) ou mais T~o~rmas, o QUt> 
pressupõe a reunião de 7urmillls com 5(cinco) Juizes CaCI!f; No 
Projeto de J.ei o G:rupo de Turmas é substituido pelafl S<'o;"~e:; 
Especiillllh-adas, ficando o Tribunal Regional com maior libc.tdl'ldc 
para dispor sobre a compoa.içlio de cad11 um11 do:! ~~;cordo c<">m llfl 11uas 
necessidades, podendo SE'r uma parll o&: Dll'lsfd!os Indl·~iCu<df: e 
outra pari!: os OJssidios Coletivos. t possivel que apcn11s urna 
Seção Especializnda seja criada. o Projeto de Lei mnnt.é.m o quê 
consta do artigo 6• da Lei 7.701, de 21 de dezembro de l9SS, 
publiC-Ildilll no o.o.u. de 22 de dezcmbt·o dt' l9BS, qufl d,.t.erTnina a 
especi~tlizaçi\o dl! um Unico Grupõ dt' 'Turmas, t~t;rara Svç.6Q tsr>l:'da-
1l:.:ada, parll o julgamf'nto de ols::Jidlo9 col ... tivos. li<'< hlpótN';,. rt ... 
o TrlbunDl ner;lnnnl npt"' J><>ln ,., trv;o\,·, ri.- 11p<ounn 1111111 r: ... ;r ... 1·'·1''' 
r:'lliJl~.ruln, ""ln ln•<l n r'<•mp,.ll'w•ln pnrn 1>lrull>ll••r< f'tolnllV"" " 
uJoo,i<lt<>" lwllvl•l<inl"· ~ 

A r.:OJnf>('~i'n~da cx~lu!ilva p;~ra uma Unica Se<;!•• r:np,... 
eiallzada, no que concerne aos Dissi~ios Colt'tivos <le n'lturcz,l 
econ6mica e;ou jurídlc111 de JnterprE't.l'l~·iio df' norma l<'•tnl rm çlfiu· 
sulil do llwlrumf'nlo normntJv<.> ~ aalul'lr, pr>ln pri'I'I<'IVI"l·!'<" " 
unlformidntlr> tln fUnt;.'iQ nnun.-.11Vh <ktr. '1"•\lo<!rt:dr. <lo 'l"rllloal1o•>. l""u"' 
o .-~<•n'l<•l<• t1n I'<><I••J tl•••nmtlvt> (''""'lll>J•'i<>n))l /. /111«;11" ''"'· mol11 
ln•!JOIIII<lL••rl de-nt.r.:> 11!J qu<> lW 1'< ibun:o! ... tl<> 'l:Ctbnll•u ~'>Xf'••ut,""• <:n 
ra;o;.!'.oo dos rcficx.:os po~itlvos ou negativos na econmri<T do l'<'lis, 
no mercado de trabalho, no corJbate à illflaçâo, etc., co Projeto d<> 
Lei determina que a Seção Espf'daliuda em Dl~sidlos Cco1<2'ti·.os 
sejtl presidida pelo !•residente do 'rrihun;1l, Uela pi."trticip.;~w.J(.) o 
Vice-Prcs!dente, ambu& com diteito a voto. All dcch:õt>s norr:<1t.l .. 
vas, como calicntado, "f'etllm profundamrntc "'co.:~;~nond'l n,,r;lunal. :> 

economia do Est.-.tlo onde o 'J"ribunal Rcglonl\l pnr:~nü jurt.;:rl!~·do, na 
mlliorla das vezes alcar;çando grillldl?" repn:r<:ussdo na lmp...-nm::., 
televis!o e rádio, estando li exigit manlfe"t.aç-Oc<" ofid,,l~ d.l 
Corte perante a socle<lade, o que d"ve <>cl t<'ltQ pelo ,Tui~ l'>l'"=l
dente que, por dlsposh,ão rE"gimcJ>tal, é qu..-.~• falil p<"lo 'I'rll!unnl " 
estabelece as relações oficiais corn teJ·cciro~:. l'liio !le justifit·.l, 
pottanto, que a adminlstraç~o do Tdbun11l nAo parti•:lpc 
obrig1'ltoriamcnte dcs•ln relevantC> 12tividad(> norrnatl"illl pratlt:lld:, 
pelos Trlbunai:J R>:"glon12is do Trabalho. 

Qul'lnto -ll SO?-ção ou s.:-r,õcs('"ll<f'O sej11 tlonBtituí<lB 1N1I::: 
4• uma) Especializadas era tJissidios Individuais, o P.o:-ql!T'cnt.o 
Interno é que disporá sobre a prer.cnçoo ou J>6o do:; .Jcíz<·s l'rt!'>i
dente e Vica-Presidcntc, de ar:t.ldo •:OJI 1!1<: con•Jcnil:n<:lnr> .lo 
Tribunal Rt'gional do Trllbi\lh« ,., ("(.ln,.on(lnr.ll'l com o.n n•.'C~.,.,;,dll<l•·" 
adminlstraUvas da corte, 

DAS DESPESAS. 

A amplill<;ho <lo TT·il>LIIII'll R<><Jlon;>l dt:> 1'r"hillh•> <l'l l!>• 
Regi i!. o a<."!lrretar<i apt:>T\I!IS dt:>Cflc>-:JliG <I" pct:r.oal. >. pr >:"'w"ll'fo(> 
orçi'J;TUcnt6::ia pllra a dt"f·.pesa cc>rll pessoal <.l.o T:ribunal Rc>glonal d<.< 
'l'rabalho da 15' Regl!o, previstl\ pa'l:"a 199~. é suflci"'ntP. para 
111tender àa projeçóes de despesa de pe:<soal e acrósc!Jnos. deln. 
decortentes, r.:onstant"'s doste Pro,oto de Lei. 

t muito .lmport.nntP. qut" ot' der.tm:;u" o f"to d<· na 
previsõea orçllm~ntl\rlilll de 19$12 sl':rPm ~urlr:J•:IIt"S <,u11nln à~ 
dtu::pt:>l'lliB com IJ'-'r.r.onl qUI' terào •·ri,<lM> n•·•·~" l'r<.<jeto d<• Lnl, 'J'"" 
vez quo nllo exlatirllo outrn:> <:l>:"spcnas como custeio, pois as 
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dependênch• 10at..erlais do _Tribunal Regional poder!i.o receber as 
novas Turma• se• despesas ex~1111, 

tada para 54 (cinqüenta e quatro) Juízes, sendo 36 (trinta 
e seis) Togados Vitalícios e 18 (dezoito) Classistas Tempo

gi~~~L0~u~'i~1~ g~G~:.~AJ;_~SSAO EXTAAOROINARli!- ?JO ORGAO ESPEC:IA;.- DO ráriOS, respeitada a paridade da representaÇãO. 

Ao111 quatro dias do més de do:u:embro·do ano de l.llll mil novccon
tor; e novent.n et u111, à" nove hor1u;;, reali:z:ou-"e 11 Sagunda SeJõsi!io Ex
traordinária do Orgo!ío Especiel do Tribun!!-l Superior d? Trabalho, t~ob 11 

~~~~!~ftg;ia Ee~e~~~~i=~~!~!im~e~~~~~~ gi~l=~~~s cu~~~~~~~ F;!i~~lrapr~; 
Ce>&ta José Ajuric:z~.ba, Erm(!& i'edro PedraSDI!.ni, Hélio Regato, Nf.)rberto 
silve!n1 de souz:a! José Carloll da F"onneç:a, António Amarnl, llylo 
Gurqel cnén. More ra, Jo&é LUi:z: Vacconcelloo, Almir Pa:z::z:ianotto e 
Wagner' Pimenta; a DiqnS11rd11111 Subproeuradora-Geral da Juetiça do Traba-
lho lt.vin. Falc&o Alvim de Oliveirn.; e a Secretlir.ia do T:dbu-
nal tora Neide A. Borgets Ferrll'il'll. Havendo <;L~f!ii:li']) regimel"ltal, 
~~;t o a~:~;~~~~t~::i~~· s!nfi~~~ H~~f~~~o d~a~~:f~r~i:~~t~~: ~i~! v~ 
apro a da S"'&s6o nnterior, Ex10minnn<lo mat•ria ,lldll">tnilltra~.lva 
de interas&e do~:: Tribuna h; Regional& do. 'l'~abalho, decidlu à unan~lll.>.d<!l
de, autori..-:ar o Excelentisai:mo Senhor M1n1stro Pres.ic3ent_c d.9 TrJ.bunal 
superior do Trabalho a_ remeter ao Congresso "Nacional Proletos c3e Lei 
aumentanc3o o ni.lmero de .)ui:z:e.!l desses Tribunai11, 91::1e f cn.rã-;> assim 
acrescidos: Tribunal Regional do Trabalho da 1' Regu.o -54 {c1nquenta 
e quatro); Tribunal Regional do Trabalho da 2• Regi!io - 64 {sessenta e 
quatro); Trlbunn.l Regional do Trabalho da 3' Rc'il~!i.o- J6 {tr~nta e 
seis)· Tribunal Regional do 'I"rabalho da 4' Rcg1a0 - J(> (trlnta e 
sc:Js); Tribunal Regional do Trabalho da {> 0 Região- 29 {vinte~ nove} I 
Tribunal Reqional do Trnbalho da 9' RegUio- 28 (vinte e oito); Tribu
nal Regionn.l do Trnbalho da 10' Região - 18 (dezoito}; Trlbun-?-1 Regio
nal c3o Trabalho da 12• Regláo - 18 lde:z:oito); e.Tribunal Rag1onal do 
Trabn.lho da 15' Região - 36 (trintll e seia). ~ 

Sala de Ses$Óes, 04 dezembro de 1991 

f, l-v \(I' ., .. r,w,, 
N DE A. ORG S FEIUI.f.l;/A 

se<: otário ( o 'l' ibunnl Pi~no 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

Do Poder Judiciário 

······· ..................... +••··············· .................... .,. ............. ~~~-· 
SEÇÃOV ~ 

Dos Tribunais e Juizes do Trabalho 

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 Trabalho. 

Art. 2~ Para atender à composição a que se refere o 
artigo anterior, são criados os seguintes cargos e funções de 
Juiz: 

I -17 ( dezessete) cargos de Juiz Togado Vitalício, a se
rem providos em consonância com o artigo 115 da Constituição 
Federal; 

II- 8 (oito) funções âe Juiz Classista Temporário. sendo 
quatro para representantes dos empregados e quatro para 
representantes dos empregadores. Haverá 1 (um) suplente 
para cada Juiz Ciassista Temporário. 

Art. 3o O provimento dos cargos e funções de Juiz pre
vistos no art. zo desta lei obedecerá ao que dispõe a Consti
tuição Federal e a legislação pertinente. 

Art. 4o Dentre os Juízes Togados Vitalícios 2 (dois) 
exercerão as funções de Presidente c Vice-Presidentc do Tri-. 
bunal e 2 (dois) as funções de Corregedor e Vice-Corregedor 
Regional, respectivamente, e serão eleitoS na forma regirilen.: 
tal. 

Art. 5"' Além do Tribunal_Pieno_ou do Órgão EspCcíal 
equivalente_, o Tribunal Regional do Trabalho da 1' 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 Tunnas 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 urna delas, serão distribuídos os 

.............................. ~··-·v· .. ··-=·- .... --..... ~···- .. ·-···-··-·-····-~··· processos de Dissídio Coletivo de natureza económica e/ou 
Art. 115. Os Tribunais Regionais do Ttaba.lho serão jurídica. 

compostos de juízes nomeados pelo Presidente da Rcpúhlica, § 3" O Juiz Presidente e o Vice-Presidente participarão 
sendo dois terços de juízes togados vitalícios e um terço de dos julgamentos dos Dissídios Coletivos de natureza econô-
juízes classistas temporários, ·ob~rvada, entre os juízes toga- mica e/ou jurídica. Presente o Juiz Presidente, a ele caberá 
dos, a proporcionalidade estabelecida no art. 1ll, § 1'', I. presidir a seção de julgamento. 

Parágrafo único. Os magistrados dos Tribunais Regia- § 4v Os Juízes da Seção ou Seçõcs_Especializadas serão 
nais do Trabalho serão: substituídos. nos. caso-s previstos em Jcrno Regimento Interno.-

I- juízes do trabalho, escolhidos por promoção, alterna- por Juízes integrantes das TurmaS. Observada a paridade da 
damente, por antiguidade c merecimento; representação classista. · 

II- advogados e membros do Ministério Público do Tra- § 5~ Ficam extintos os Grupos de Turmas cm que se 
balho. obedecido .o disposto no art. 94; divida o Tribunal, cabendo à Seção ou Seçõ.es Especializadas 

III- classistas indicados em listas tríplices pelas direto- que os sucederem a competência residual para julgar as Ações 
rias das federações e dos sindicatos com b.ase territorial na Rescisórias propostas contra as decisões por eles proferidas. 
região Art. 6'·' São criados os cargos de Assessor de Juiz, do 
............................. -- .. -........................... - ............. ~--- Grupo de Dircção e Assessoramento Superior, Código TRT-
····~······~···'.····················-·-·····-····-·····-·-···~···--~---~-DAS-102, e os cargos de Dirctor de Secretaria, Código TRT-

(A Comissão de Constituição, Justiça·e Cfdadania.) DAS-101, conforme especificados no Anexo I desta lei. 
PROJETO DE LEI DA~CÁMARA N• 41, DE 1992 § i" Os cargos de Assessor de Juiz, privativos de Bacha-

(N9 2.622/92, na Casa de origem) rei em J?ireito, ?erão preenc~idos median_te livre indicação 
De iilidãfiVã-do Tribunal Superior do Trabalho dos magistrados JUnto aos quais forem servtr. 

§ 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. 

Altera a composição interna do Tribunal Regional 
do Trabalho da I- Região, com sede no Rio de Janeiro 
- RJ, e dá outras providências. 

Art. I" O Tribunal Regional do Trabalho da I'' Região, 
com sede no Rio de Janeiro-RJ, tem sua composição aumen-

Art. 7r: São criados no Quadro Permanente de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional dq_Trabalho da 1"' Região 
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os cargos de Atividades de APoio Judiciário. conforme especiM 
ficados 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. s~ 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 data d~ sua publiM 
cação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO-I 

,de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA I" REGtÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

CARGOS EM COMISSÃO 
- ~., -·- :·_ . 

GRUPO NÚM- DENOMINAÇÃO CóDIGO 
Direção e 26 Assessor de juiz TRT-l•-DAS-102 
Assessoramento 4 Diretor de Secretaria TRT-1•-DAS-10~ 

superior -
código TRT-1._ 
DAS-100 

-··. 

ANEXO -II 

Lei n .. , de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1' REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

... .. 
c . --

GRUPO CATEGORIAS NÚM. CÓDIGO CLASSES E 
FUNCIONAIS REFERÊNCIAS 

Atividades de Técnico 50 TRT-1•-AJ- A NS-10 a NS-15 
Apoio Judiciário 021 (Nível B NS-16 a NS-21 
Judiciário - superior) Esp- NS-22 a NS~25 

Cód-
TRT-1 1 -AJ-O::W 

Auxiliar 100 TRT-1•-AJ- A NI--24 a NI-27 
Judiciário 023 (Nível B NI-28 a NI-31 

Intermediá Esp. NI-32 a N!-35 
rio) 

A tendente 50 TRT-1•-AJ- A NI-24 a !H-27 
Judiciário 025 (Nível B NI-28 a NI-31 

Intermediá Esp~ NI-32 a NI-35 
rio) 

Agente de 50 TRT-1 11 -AJ- A NI-24 a NI-27 
Segurança 023 (Nível B NI-28 a HI-31 
Judiciária Intermediá Esp. NI-32 a HI-35 

rio} 
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1'00[11. JUO!CIÂI\10 
JVSTICA 00 TRABALHO 
TRIIIUNAl SUPERIOR 00 TIIA8ALHO 

EXPOSiçAO DK MOTIVOS 

DA HEC:ESSlDADE DE SE' AMPLIAR O TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABJ\.LilO DA 1" REGIAO. 

E fato notório quf' o Judiciário 1'rtlbalhlstn 
apresenta problemas qunnto a Ulllll. imedlD.ta prestação juriedic"!O
nal, o que nos leva 11. afirmar, t:o111 pes11r, que a Juro.tiça do 
Trab11lho est6 mt~iG demorada do que a Justiça COfliUIII dos Estados 
Membros da Federoç~o. 

o cre5cente número de açõcs trabalhimtas, a cadtl ano 
(1.500.000 cm 1991), se deve à conjuntur11. cconOmica, ao cresci
mento· da cl.!.entel;e.; tl'abalhi~:ta - se:rvidores públicos - e à 
ero.tagnllçiio d11. Justiça do Trabalho nos seus dobo primeiros qrau:;; 
de juris<l.ição. Os processos deft'loram 111uito tampo no grau rccursal 
do Tribunal Regional do Trabalho c, comoequentcmente~ chegam após 
meses ou ~tno• Til!! instlmci!\ do Tribunal Supt"rio:r do Trabalho. 

Por tai• ra:.:ões,impõo-Do o aumento da composição do 
Tribunal Rogion"l do Trabalho da l• R<1gião, ploilo antigo da 
comunida<le •indical, do• juriut;a• e advog"'do• do Eatado do Rlo doa 
Janairo. 

DA PROPORClONJ\.LU'IADB CONSTI'nlCTONAL HJ\. COH.I'OSIÇAO DO 
'l'RlmmAL Rl:GlONAt. DO TRAI\AU\0 DA 1• RF.GlAO. 

A Constituição Federal possui J(três) J:eqras 
especificas no que: concerne A composição dos Tribunais Regionais 
do Trabalho: 

a) proporcionalldtu:lc d<." 1/3 de Juizes ClaSsistas 
para 2/J de J'ui~es Togados, (Artigo 115, "caput" da CF) 1 

b) paridade na repJ:esentaç!io classista (Artigo llJ 
da CF)j e 

c) proporcionalidade! igual ~ do Tribunal Supedor do 
Trabalho entre Juizos Tog.!ldos de carroir~~; c os representantes d~~; 
Ol:dem do:>tl Advoçndo:>N do »ra~il e' do Mini.~:tório Ptlblico do:> Traba
lho,{Artigo 115 da cr, Põ<rte !inal). 

E111 4etndo a proporcional idade de 1/3 de Juí_zes Clas
•iatlllil Teropor6riolil parn 2/3 de: Juizes Togndos Vitlllieion, na 
bipóte11e de o cálculo llprll'lsentllr Ull1 ml.m~ro ~mpar p~~;ra a 
repreNcntllçAo c11ua;ista, por exemplo 64:3 .. 21,333333, "Plica-lile a 
rer::~rn d~~; P'"r!dndo n.!l rl!'pronont:nção:> do trllbl!.lhadoros e1 e~nprt>Çilldo
rcs, l!<acrifieando-sc um" das vli9as de Juiz TO(jl!;c\Q Vitalício em 
favo:~: da 22• VllÇII'l de Juiz Classista Tempor~rio. 

U111 aspecto d.!l atual Cl!.rtl!. Magna que nem o~mpre é 
percebido estâ na U>U:A ~-'1.11...1. estipUlllda para a 
proporeion~~;lidade entre os .Juizes To:>qados dos Tribunais Regionds 
do Tr~~;balho, 

o .-.rtigo ll~ da Lei Fundtllt'lentlll 111anda observar a 
proporcionalidade que eXiGte no Tribunal Superior do Trab.,lho, ou 
seja, ll(onze) H.inistro:>:; oriundos d~~; :nagistratura de carreira 
trab~~;lhhlb, p.!!ra 6{neis) Ministros oriundoa do_ Ministério 
PUblico do TJ:abalho{3) e Ordem dõs Advog.!!dos do Brasil(l). 

Cclmo o Tl·lbunl!.l suporlol' do Tr.!!btllho pousuJ 27(vinto 
• f'lotn) Hlnl~<trofl n rc-qrn. dn pni."Üll'llln ontrl'l roproannt..,olnn do111 
trnt>nlhn<lUrC'fl ,p don omp1·•1'JI!.<lorC'fl t'Xlqlu quo umll vnq~~; do Mlnlntro 
Togado oriundo da c:r.rrcira fos~;:o sat·rlticad.!l 011 favo:>~; do 10• 
Ministro ClBstdala. Fosso o Tribunal supeJ:ior do Trabalho 
composto por 2B{vinte e oito) Ministros, ter~amos a proporciona
lid~~;de de l2(doze) oriundos da carreil'n, corre&pondentes a 2f3, 
p;,l'(l ú{&P.il!l) Ministros oriundos d"' Ordc11 dos Advogado:>s(3) _e do
Hinistúrio P\l.bli,.o do 'l'r.!!Mll>o{;l), 

A proporc-ionalldade entre MiniatroG Togados 
Vitalieios do 'l'ribunal Superior do Trsbdho é, portanto, de 2/l 
de 21a9ictrado• orilmdos da can·eira _ para 1/3 de Advogados e 
IP8111b1'0I!I do Hinhtério Pl1blico. Id<!ntica proporcionalidade s 
Constituição:> Fede::~:al de~termina seja Observada nos Tribunais 
Regionais do Trabalho , o que toi feito ne~<te Projeto de~ lei. 

E importante :~~;liantar que a referência feita no 
inciso II do parágrafo llnico do Art. 115 d"' Conliltituição Federal 
ao Art. 94, que trat~~; do denominado "quinto constitucional", nl!.o 
invalida .!1 regra do ~JJ.t,. do referido 1!.rti9o 115, devendo s_er 
interpretada col!lo cx1g6noiZI. do obDonrv&ncia ~~;os _dll!mais requisitos 
do Art. 94, co1a0 .!1 apresentaçlio do listas s~xtuplas, notório 
Jõaber juridico, reputaçAo ilibada e dez anos da efetiva atividade 
pl'of iasional. 

'l'endo ·em vil: ta que .!1 compotdção d>1 Corte 
ultrmpass~~;rá o nUrnero de 2S(v1nte e cinco) Juh:eu,o Pro:leto:> de 
JAi faculta ~~; criaçllo do Orgfio Espocial quo euhstit4lrd o Tribu
nal Pleno nas mM:.érias !=Je' sua eo:>m~•<'!tência, cm ru:ão da cor~.e 
ultrapossar o n\'lm<."ro de 2~(vinte e cinco) ju'iz,..s Clll\ su~~; co~~;p-:l!~i
ção·(Art. 93, XI, da Conntituição F•1dénd). o Rcg!m.;or.to Intnrrlo 
do Tribun~~;l Regional disporá sobre 1'1 r:om;o<:Jni«l'io do 6rq1ío, rp1n n:)Q 
pod••ró ~:rcr •infcri()r a Il(cmzc), nem r:upr.or.ior 11 2~(v1rlt" c clnt·oj, 
nos terrno:>s da mcnoion~~;da reg(~~; con11tlt.uclonal, ISNilprc rct::pf"IL.!:!dll 
a paridade da reprcscnt~~;çii.o cl~~;ssista. Quanto 0:~ I!ICU 
funcionamento, caberá tarobólll ao Re;lmento Interno do Tribun~~;l 
Regional dispor I!IObre o "quorum,. 11lin: 11\0 e os: di~~;s de sessõc&. 

Além do Tribunol Pleno c <lo Ó!"gi'io F:npc-t:ii!.J, o 
Tribum11l Rcglo:>nal será dividiclc.> ,pro "<rrm'>r. c t~·tá f><'l<"> n:t·n•·r: llm-.• 
S<!çlio EspocJal !z.!lda. A compor;l.çi\o:> e o {une lrmnmo:ont.o !JnG Til> r.;m 
dos Tribunais Regionais do Trabalho silo rr.gulados forma 9t'll'<'ll na 
CLT, nos Artigos 670 a 67J, não sendo conveniente sun altera:;:tio 
cm Projeto de Lei que ampJia a co!llp::lsiç.\o t~e u:~~ Tribunal i<("Jl".l
nal. contudo, a t-xcmplo do qui'! a Lei 7.701, de ;!1 li'' r:lo;-·,:m:"l•ro d•~ 
1988, rec;ulmrncntou cm relação:> ao TTibW><~.l Zurcrior do TruU:\lll'-1, .t 
composição e o :funciernam~nto das ScçOer. 'EL:~eela1 b;arlM': Gi.ie> rC.'ll<."· 
tidos para o Regimento Interno r:lo Tr.lbunal Rc':}ior.al de 1'rah'llJI'l, 

DA SE~O F.SPECIAI.l:7.1l.DJ. 

Para r~eJonali~!lr acr·lc>r.:.r o )l.ltg·)~•-::nt, •Jo;o 
pt"((ct>ssoP qne c:'ICI!.pnm lll compc:>tllncia Q,a TUr111~s, o l'r,;)"1 C> •l· (A' i 
permite qun Q Tribunal l!pgio:>nal tlllllõJ, f•"lr.< ll'oC'Il'Ho, "'~·~ :;"'i"'' 
Espoei~liz.ad~~; p.!!r.a o julg""'cuto de lllss!r:lioa C(.)Ct lV<"' ·JOJ 
n~~;turcza oconOreica afo:>U juridlc~~;, Dlos.fdios lnõ!•tl•h,.<>l'> <• (.o\1\:,:u 
matéria~o~ que não E<cjam da comp!!!tâncin das TllOI!I.S, d(o 'i'lcn•~· Ol' ~.., 
órç~o Espécid. 

'N~~; cntegoria dO!õ Disl!lidios Indlvldu:de:, pn•l!•r·fin r.:cr 
iucluidas as milhnres dn nçõco rc!':JnórJõl.r. qu.;- nn>~al:n•·n~."! r;"i'l 
propo~<tnEI pcr11nt.i' on: 'l'rlbuunlr< Rr·glon,.ln rlo •rrnt.o;,JJrc, r•;r!l> 
!Jel\COnal:.ltUfl· dC(;[r,ông CQIQ tt"tli!(dt.o l.'tn julrji'OdrJ, rt,.[!•rlrlar; J>•li>IU 
Juntns· de Cone: i Unçl'l.o e Julg~:~mt•nt.o, .!ICorl!ol· hom\ll<;~<J:t<lo" n •l~·..:i
aõcs dos ór<;>ãon :)tldic:antcs ~Q Tribun~ 1 Regional do Trabalho. Al<'m 
disso, sinda c~~;bet"ia à Seç!o Especiulh.ada em Oissidios ln::livi
duais julgar os Mandados de Segur~~;nç~. Atualmente, os 'I'riiJunais 

Regionais com 20(vinte) ou mais Juizes cst..!io divididos em Grupo:5 
de Turmas para julgar Disrddios Colctivos e Oissfdlos Indivi
duaill. 

A legislaçllo anteder prevê "Grupo~ do- ~·urr;~as" r•o~ 
Tribunais Regionl'liG qrle co:>ntêrn 4(quatro) ou mais Turr.o;u;, o que 
pressupõe a reunião de TUrmriD com !S(cinco) Juitcs cada. llo 
Projete de L<."i o Grupo de Turrol>s d aubstituido ~Ol>l9 SeçQc~ 
Espocializ&d.!ls, !ic~~;ndo o Tribunal llcgJonu ecrn IDI:Iior libcr<JII.,.:. 
para dispor so:>brc a eomposlç!i.n ele cada uma, de l>t:orclo C<>m nr: th!ll-1: 
nocassidades, podendo ser Uma P"l."" Ql'l Dimlldion Inrllvldualr. c 
outro!! p.!!r~~; oa Dinaidios Coletivos. t po~sívcl que D-pcn~u um11 
Seçlio Especilllizada ac;l.!l criada. o l't"ojcto de Lc~ mant.ém o qu'l' 
consta do:> artigo 6• da Lei 7,701, :le 21 de dezembro de ]011111, 
publicada no D.O.tJ. d.e_22 de dczemb.ro de 1988, que~ detcl'mina ~~; 
especialização de um U.nico Grupo de Turmas, agora Scção E:spocia
liznda, p~~;ra o julql'lmento de Dlusidi<>B Colet!vo11. li~~; hJpótr·"'' dt! 
o Tribun~~;l Roglonal optl'>r pl'lll cri11ç~•o de aponm> Ull\1'1 !:<'çli.o F.~;pr:-
cializada, cr.ta t<."fá a compet~ncia p11ra fllns(dion Coletlvon "' 
Dlssídios lndividun.is. 

A competência exclusiva para uma \lnica Seção· EcpeM 
cializada, no que conrerne aos Diss.ldios Coletivos de natut"e::~~; 
cconOrnica e;ou juridio:;:a de inter!J:retação de norm~~; lc•;pl ou cl.flu
sula de instrumento:> normativo é s;~lut~~;r, pois preserva-se a 
urtifo:>rmidade da funçao norm~~;tiva dos Tribunais r:lo:> Trabalho. C01!10 
o cxereicio:> do Poder Normativo Co:>nstitucio:>nal é função das m11is 
importantes dentre ~~;e que os Tribun.!lis do Tr.!lblllho e>:ccutsm, c:un 
ra:~:6o do& ref_lcxos positivo:>ro o:>U negativos na economia do !'ais, 
no meJ:cado:> de trablllho, ne .:..,uW.!Ite ll lnflaçao, etc., O- Projeto de 
Lei determina que a Scção t:uPeciali;:ada cm Diss.idillS Coletivos 
sej~~; presidie!~~; pelo Presidente do Tribunal, dela participando o 
Vice-Prealdcnte, ambos co111 dix·ctto a voto. As dccisôcr. nr~rmilti
vas, como solirnta<lo, afct.n.m protundaw•mto "economia nncJonal, a 
economln !Jtl l':ntn<lo on1!c o '!'rihunnl Rt"jlnnnl prm"ui jurlnrli•,·!\•J, 11>1 
ma iQrla dna: vr. ... <'!t'l n l<:nn111.11do 'Jfl!.n<J(< r<tp•:n:unr;:lr> "" impl """'',, 
televisão· c -rá•llo, c-st~~;udo n c>:lc;ir mD-nifor.t.açl'.los oflcl,lir; dn 
corte perante 11 soelcd~~;(\e, o que deve sei." feilo pelo Jui~ ~>tesl
dente gue, po:>r disposiçi!,o:> regimental, é qu()m !li la pc-lo Tl'lbun~~;l e 
estabelece as_re1.!1ções ofici11.is cora-·tmcalroa. Wi.o se juetUie~~;, 
port~~;nto, que 1t. n.dmlnir.trnçdo de Tribunal n.::l(.) pnrtlclpc
obrlgntorl"roonte dcnBn f<'l<'VIl.nlC' >~tlvldll<l<;~ normntlvn pr .. tl•:•n!" 
pelo:>o TriiJun,.Ja ll<!qhm>~ln do 'J'r~~;bnlho. 

Quanto:> à Scç:!o o:>u Scç:OeB(caso seja const.ituíl:lo oals 
de uma} F.speci~~;lizadas em Dissidio~ 1ndividúais, o Regimento 
Interno é que dispo:.râ sobre. a presen<:a ou n.S.o dos Jui:.:es PrP.si
dente e Vicc-Preàidcntc, de acordo co:>m as convenl~nci!la do 
Tribunal R">gional do 'l'rabalho cm connonânoia com as noces&idllo:ies 
administrativAs r:la corte. 

DAS DESPESAS. 

A amplil'lç-6o dr:< Tribunal Reqlon11l do 'l'r~bnJho:o d'l 1• 
acmrret~~;r6 apennü d•HIJ>enan d<! pascoal. A provlr.oli•.> 
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orçamcnt.6ria p11."" a despes~ coro pE>ssoal do Tl'ibunal RE'!glonal do 
Trabalho d.11. 1" Rog16.o, prcwiat11. parn 1992, i!i suficiente para 
atendar ils projeçt!oes de despcs11 de pessoal e acréE<cimos dela 
deeorrentes,eon~;tzmtes deste Projeto de Lei. 

:t :ouito iJDportt~nte que se desUtque o fato f!le as 
previsões _orçllrll!mtárias de 1992 sl!!!rem suficientes quanto às 
decpesas cozn. pessoal que ser.liO Cri11das neste Projeto de Loi, uma 
ve:~; que n.S.o exist.ir.io outras dasp<Jsas como custeio, pois as 
d<õ!pend6ncit~s n~aterilll~> do Tribunal Regional poder.!io ~caber 
novor;: Turm!UI s•m d'i<spoBIUJ ~xtraa. 

EXTAATO DA 1.T.It OA._ _s_ll._Ci_U_I:lOA _ SESSÂO EXTRAORDINÃJUA DO óRGÂO ESPJ:;Clll,!.. DO 
'l'Rlllt.tNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

· · · · · · · --· · · · · ·----~ --· --· ·--:riT"üi.:o'!v·· ·d<- ·-- '· ____ ,_, • ----'· • -~- ·-

na Organização dos Poderes 

.................. ~·· ·····-···cAPfTúLO"i.Il···---~·····~······~-~~--~~ 
Do Poder Judiciário 

. .. . . . . .. . . . . . ..... ··············si~ÇA'O·v ................. u--~ ......... -. --
nos Tribunais e Juízes do Trabalho 

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho serão 
compostos de juízes nomeados pelo Presidente da República, 
sendo dois terços de ju{zes togados vitalícios _e ~,tm _terço çie 
juízes classistas temporários, ()_bservada, -~p.trc os juízes t_og~
dos, a proporcionalidade cstab~lecida no art. 111, § 1'?, I. 

Parágrafo único. OS m-agistrados d~§ _Tribunais Regio
nais do Trabalho serão: 

I- juízes do trabalho, escolhidos por promoção, alterna
damente, por antiguidade e mereçimcnto; 

II- advogados e membros do Ministério Público_do Tr~
balho, obedecido o disposto no art. 94; 

III- dassistas indicados em listas trípliccs pelas direto
rias das federações c dos sindicatos c_C?m ~?ase territorié!_l_na 
região. 

• • • • • > •' ·~' .~. ~-.,.-.~·• ••• • • ~- • •' •' • • • •• • '"''~ • n' • • ••••--•-• ~ ·~• • .ou •• 

(A Comissão de Constituição, Justiça-e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 42, DE 1992 
(N~ 2.623/92, na Casa de origem) 

De iniciativa do SupCrior Tribunal do Trabalho 

Altera a composição e a organização interna do 
Tribunal Reg,ional do Trabalho da 2• Região, com sede 
em São Paulo-SP, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1·~ O Trihunal Regional do Trabalho da 2• Região, 

com sede em São Paulo-SP. tem sua composição aumentada 
para sessenta e quatro Juízes, sendo quarenta e dois Togados 
Vitalícios e vinte e dois Classistas Temporários, respeitada 
a paridade da representação. 

Parágrafo único. Dos cargos- de Juízes Togados Vitalí
cios -constantes deS:te artigo, vinte e oito são destinados â 
magistratura trabalhista de carreira, sete à representação da 
Ordem dos Advogados do Brasil c sete à representação do 
Ministério Públíco do Trabalho. 

Art. 2" Para atender à composição a que se refere o 
artigo anterior, são criados os seguintes cargos e f~nções de 
Juiz: 

I-quatorze cargos de Juiz Togado Vitalício. a serem 
providos em consonância com o art. 115 da Constituição Fe
deral; 

II- seis funções de Juiz Classita Temporário, sendo três 
para representantes dos empregados e três para representante$ 
dos empregadores. Haverá um suplente para cada Juiz Clas
~ista 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. 4Q Dentre os Juízes Togados Vitalícios dois exerce
rão as funções de Presidente e Vice-Presidente do Tribunal 
e dois as funções de Corregedor e Vice-Corregedor Regional,. 
respectivamente, e serão efeitos na forma regimental. 

Art. Y Além do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial 
equivãlente, o Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região 
será dividido em Turmas e terá pelo menos uma Seção Espe
cializada, respeitada a paridade da representação classista. 

---§ 1" O Regimento Interri() do Tfiblmal disporá sobre 
o número de Turmas e Seções Especializadas, sua competência 
e funcionamento, neste incluída a composição do órgão, res
peí~a_da.a paridade da rcpresemação classista . 

§ 2" Na hipótese de serem criadas mais de uma Seção 
Especializada, apenas para uma delas, serão distribuídos os 
processos de Q!§§_í_9jo Colc!j_vo __ d_Ç_ _ _naturez.a.__econômica _eJou 
jurfdica. - -

§ 39 O Juiz Presidente c o Vice~Presidentc participarão 
dos julgamentos dos DiSsídios Coletivos de natureza econô~ 
mica e/ou jurídica. Presente o Juiz Presidente, a ele caberá 
presidir a sessão de julgamento. 

§ 4\' 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 dassista,- -

§ -5'1- Ficam extintos os Grupos de Turmas em que se 
dividia o Tribunal, cabendo à Seção ou Scções 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, COdigo TRT
DAS-102, e os cargos de Diretor.de Secretaria, Código TRT
DÃS-101, confor01e especificados no anexo I desta lei. 
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§ 1"' Os"cargos de Assessor de Juiz, privativos de Bacha
rel em Direito, serão preenchidos m~d_iao_tc _ _livre indicação 
dos magistrados junt_a aos quais forem servir. 

me especifícados no anexo II desta lei, a serem providos na 
forma-esfípulada na Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990 
(Regime Jurí9ico Único _dos_Servidores Civis da União, das 

§ 2" A classificação dos cargos de DireÇão e Assessora
menta SuperiOr, mi esc-alã. âe níVeiS-do respectivo grupo, far
se-á por deliberação do Pleno do Tribunal ou do Órgão Espe
cial, observada a legislação vigente. 

. Autarquias e das Fundaçõe_s Públicas Federais). _ --- -
Art. 89 As despesas de_correntes d;;t_ aplicação desSa lei. 

correrão por conta das dotações orçamentáJias próprias da 
Justiça do Trabalho. 

Art. 7~ Ficam ciiados no Quadro Permanente de Pes
soal da Secretaria do Tribunal Regional do_ Trabalho da 2~ 
Região, os cargos de Atividadcs de Apoio Judiciário, confor-

A-rt. 9: E_sta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. _Revogam-se a-s- disposiÇõeS em _CoD:iêáfi?--~---

ANEXO ·I 

,de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2" REGIÃO 

QUADRO PEil.MANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

CARGOS EM COMISSÀO 

GRUPO NÚM, DENOMINAÇÀO cóor"oo 
----

Direção e 20 Assessor de juiz TRT-2•-DAS-102 
Assessoramento 4 Diretor de Secretaria TRT-2•-0AS-101 
superior -
código TRT-2• 
DAS-100 

-
ANEXO -ll 

,de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2" REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

-
GRUPO CATEGORIAS NÚM- CÓDIGO CLASSES E 

FUNCIONAIS REFERENCIAS 

Atividades de Técnico 40 TRT-z•-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-2•-AJ-020 

Auxiliar. 80 TRT-2•-AJ- A NI-24 a NI-27 
Judiciário 023 (Nive1 B NI-28 a NI-31 

Intermediá Esp~ NI-32. _a __ NI-35 
rio) 

A tendente 40 TRT-2•-AJ- A NI-24 a NI-27 
Judiciário 025 (Nível B NI~28 a NI-31 

Intermediá Esp. NI-32 a NI-35 
rio) 

Agente de 40 TRT-2~-AJ- A NI-24 a NI-;!7 
Segurança 023 (Nivel B NI-28 a NI-31 
Judiciária Intermediá Esp. NI-32 a NI-35 

Ir' rio) 
- ·-. 
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aPO:Slç.lO DE KOTrvOS 

1l-. lmC'KBSIDAO• DI: Sll AKI'LlAA O TJUIWM.U, RZClONAL DO 
'r'RAII.AUIO OA 2• RKGI.lo, -

toto notório que o JudlcUrio Tnbalhht;~~ 
apr•••nta problema• quonto o Ulltl il'lctcliata praat11çAo 

b~~~:d~~;o~!~~d~a 't~~~!. r~; Fo•~e~:~!0 ~end_o corriqldo na Juatiça 

Atual11otnt•, pode•o• ar I r"'ru· cn• J>O•Ilr que o. Juat Iça 
..to Trllobalho aat4 aai• deMorada do que a Juatiço doa !:at.~~doa. 

o au..ento da• oçOe• trab'llhiatlla cada .ano 
C 1. soo, 000 •• 1991), •• deve .a. conjuntura t~ConO•ica, .ao 
cr•sc:1-ntodll cll•ntela trabo~~lhl•t• - seJ:Vtdor•• pUblico• - • " 
••taqnaç!o da Justiça do Trob.lllhtl nos saua doi• priru:dro• qraus 
de juriadiçlo. o. procasaoa d•111ora• au_i_to tu1p0 no -rrou recuraal 
do '!'rlbuno~~l Reqlonat do Trabalho e, conr;equantemt~nt•, cheqa• cQ• 
atra:~~o de -••• QU .anQ• na lnat.lne-1• dQ TTibun•l Super1Qr do 
l'r•balho. -

P'or tais ra~õea,o arUiento_ da co~poalçto do Tribunt~l 
Raqional do l'rabo~~lho da 2• Reqt.io 6 plett.o antlqo da co•unidad• 
slndJc:al, doa jurutaa • at.lVoqados do Eato~~do de SAo Paulo. 

DA PROPC'RC10NALIDAD. CONS't'J'tVC'IONAL NA C()f(I"'8lç.\O DO 
TJI:.IIIUNAL IUU;;IOHAL DO 't'RAllAJnO OA 2• RECI.lo. 

A Con•titufçAo l"edarnl pos11ui J(tr••) reqra• 
aapeeitlcaa no que eoncarn• ' coa~•içAo doa Trlbunala Reqion1ls 
do 't'r11b11lhor 

ll) proporclonllld•d• da 1/l de Juíu• Claaaist.u 
p•r• 2/l d• JUiz•• Toqadoe,(Artiqo llS, ~c.sput• d.a C.P.)I 

b) p1rldede na r•pre:s•nto~~ç.!io claaabta, (Art.lq:o lll 
daC.P.pe 

c) PcClporcionalidade iqual l do Trlbun•l Su~rlor do 
Trabalho •ntr• Ju1rea Toq:adoa da C4rrelre e os r•prasentantas do 
Ortlc• doa Advoqado• dO Br~~o•ll 11 do HlnlsUrio PUblico do 
Tratalho,(Artlqo ll5 da c.r., p11rta rlnaJ), 

h aend:o a prope>rclonall.d11de de 1/3 de JufEiilll 
Cla•elataa Ta~porárloa para 2/l de Juiz<~~• Toqa<Joe VitaJícloa, n11 
hlpótaae da o cálculo apraaantar ua m!raero faper para • 
ra~r•••l'1taç!io ctaaalsta, por elf-plCl 44:1-:11, llllJJ, ap11c•-•• a 
raoJr• 411 perldr~d• na rapraaantaç!io de trabalhllo.ioras a 
aaprll'<;adorae, aacr1tlcan4o·•• uaa d•• vaqaa de Jula ToQado 
V1ta11c:lo •• tavor da :u• vaq• da Juiz Claaalat• Taapor4rio. 

DA PROPORCIONALIOADI: Eln'RI: OS .rutzU 'l'OCADOG ICUAL ~ 
DO Tli:I80HAL SOPDlOR DO TR1.BAUIO. 

ua ••peC:to da atual carta Maq!'lll qua n•• 
potrcebll.lo utá na L!!,QLA ~a..l estipulada 
prClporelon•U<::~•d• entra oa Juiz-•• To·qadoa doa Tribunal
do Trab11lho, 

•••pra " 
para a 
Ragion~.i• 

o Artlqo 115 da r.-1 rund.uantat unda observar ll 
proporclonalidad• que ez1•ta no Tribunal Superior do r-rab.!llho, ou 
•aja, ll[on~•J Mlnl•troa oriundo• da ll"'qiatratura de carralra 
trabalh1at•, p•ra 4(aal•) Klnhtroa oriundo• do Mlnbt6rlo 
Pllbllc:o ::lo rr~~obalho(l) • Orda• doa Advoq;~~doa do B~•a11(1). 

,~o-.o o Tribunll superior do Trabalho po••ul 27(vlnt• 
a ••~•I Mlnlatroa • raqra da pariç~oda antr• repraaantant:ee doa 
trabalho•d•n•• a •los ••l"r••JIIdt~r•• •xlqlu que uaa vaqa de Mlnlatro 
TO<jlldO or1uno1r> da carr•lra toaaa aao:rlticade •• t'avor dn_ l_O_• 
Ministro Clfl••hta. ro••e o Trlbúnol !luparlor do Tr:~balho 
cClapoato por lt(vlnt• • oito) Ktnhtro• • tertnaoa • 
proporctonaildada ..Sa llfdOia) oriundo• d• carreira, 
eorraapondant•• a l/1, par• 6{eei•J Ministros orhmdoa da Ord•a 
<1oa A4voqadoa{ll a do M1nlatoh·lo PUblico do Tral:>atho(l). 

A proporcionalidade •ntra oa Kinlatro• Toqado• 
Vttalletoa do t'rlbunal :luparlor:! do Trabalho <III portanto de l/.1 de 
••qiatradoa oriundos da c•rr•lra para 1/l da Advoqadoa • 
Mat:ro• do Klnat6r1o PUblico. I~6nttc• proporelonaUdao:te a 
C:onetltutclo radaral datar.tna ••1a ob••rv.ada no• Tribunal• 
Reqlonata do TrabalFio , o que t'oi t•lto ~·•ta Projeto-da-taL 

lf: laport•nta aal1antar que • r•t•r6nc1a talta na 
lncleo U, do p•r•oJr•fo llnlco do Art. 11~ da C:.F., ao 1.rt. 94, 
~1.1• trat• do 4anoalno~.to quinto conatttuelonal, n•o Invalida a 
raqra 4o "C•p<.~t" do taf•rl<:lo artlqo 11~, davando ••r lntarpratada 
coa.o ax1~6ncJa :Se .:>l:laarv.lm:l• doa daaala raqulaltoa do Art. '14, 
coMO a apreaantu,;áo da ~!atei •extuplaa, not~rto aaber lurii:Hco, 
rapl.lta.;&o tltba.Sa • da• anoa da atativ• o~tivld•d• protlso~lonal. 

at. OlVUlo 00 T1HIWJt.U. Dt T\Jlii!IU4 I •aw;ou 
UPklAW LUIA.I 

o P1'031ato•.Sa·lal facl.llta a cnaçlo do ótq6o l:epectal 
que ai.Obatlhlir• G t"rlbunal Plal\o no~• aal•rl•• .S. aua coepetf.nc-ta, 
aa ro~a&o doi Cor'• ,.ltrapaasar o •U-rQ oS. l~('flr>ta • ol,...,o) 
,,.,, •• •• aua .:oll('OIIl.,áo lAr~, tl. lt da C'anetltl.llçáa ta..t.ralJ. O 

Re91.-.t.o Intel-no db Tribu.nal lt-.qton11l dlapol!"f. aobr• a 
c:oapo.tc.lo. que nolo pod•râ ••r 1n:C•rto.- a ll(oo.ce), nea au~rior 
a 2~(v1nta a etnco), ra<JtA conatitu.:;lonal que naa pr•ctaa o~•r 
aencionada pllr tar •pllcao;.loo autoUt lea. Cat...r&, porte(ltO, 1110 

Re~ql-ntt) Int.ot:no ascpll\,ez:- 4 -=:::ropc•lç.lo ••J• adequ11,j11 antr• 
ll(onza) • :?!5{vint• _a cinco) m~atrue, •e•pre re~cpeitGdll o 
po~~ridada da repraae~nt111çAo cla~Si.!ltll. :ruanto _ao. t'uncion111:a.:!nto, o 
Roqi»ento Interno do '!Tibunat ll'eqlonai ;!!.aporá aobra o •quor".UI• 
m!nfao a dia• da aea•óe:s do_ Orq&o Espa<:l•l~ 

Al"• <10 't'zlbun111 p(.,no • •lo ~r·l~r> f.:•p•o:lal, •J 

'l"l:lbunal ll•qlr>nal aarlli dtvldl•l<> •• ~ ... ..,, • tart pala a.1 n•'• ""'~ 
Saç.loo !:apecl•llud.a. A C-omPQII'iç6o • !<znelr>na~•onto dali ~ttua Jua 
T'rlbunn.ia Reqiono~~ls do 'l'rlll:llllho <III IQ;stllria requlade de to.rbd 1•rml 
na CLT, nos -'rtiQO& 610 11 6'1J, l\4o ••nao conv•nlanta aua 
alteraçlo •• Proj•to'-da-lal qu• aaptl• a c-oapoalçAo da ua 
'tribunal Reqlonal. COntudo, n. II.:OC:IIIIIplo '5o qua a tA1 7.701 de 21 d• 
de~e11bro de 1'}11 roqulolment.ou eor r•laçáo:;o o~o tribunal Supo~rlot' do 
Trabalho, a comE1Qslç.6o • o !=eton,..mento do'ls seçéeu 
Er;pech.llz-ad .... cAo re~~tetidoa p"ra o Raq\-nt:Q Interno do Tribunal 
Jteqlonal do tTab.alho. 

[lA SEÇlO I!:PZCIAL.IZADA 

PAra taCJQnGIItar • aroolarar o julqna .. ntq de 
proe•••o• que aecapn• • COIIJ>"t6ncl• 1 .. s l"'llr• .. •, o J>ro1•tn·<:I•-I•l 
paraita que <.> Trlbtmo~~t Re'JtOnel tenha pato llenQ• UaA Scç.!.o 
~apeclaitzada po~~ra Q JUII'j!O!Ilento .!e Ol••idtoa coletlvoa da 
nn.tura~~ •conóaica atou jur.ídica. OJ••tdlo• Indivldua __ l• a outrua 
-"'illt•rtaa que nlo aajaa da coapetinel• <t11a T'Uraaa, -do Plano ou do 
Org<l.o !!ap.clal. 

Ha cot•l'jorla doa Ola111dloa Indlll'iduata podaaoa 
Incluir as •Ilhares de açó•• reaclaórl•• qua o~~nual-n'ta 1!0 
pt'opo•taa perante 0111 1'ribtJnois Req!ol'1.th do Trab.tlho parl 
dl!lacona.tituir deelsóe• coa tr.ln•ito •• julqado pr.:.CeridAa pel.ta 
Juntt~a da Concialiaçiio • Julgamento, .'lcordo• hoMClloqadoa a 
deciaóea doa órqAoa judlcantea do 'l"rlbund R•qlon•l do 'l"rabalbo. 
A16a •Ua•o, .tlnd.a c.aberl "· SeçAo !:apeclsllzt~d.ll e• Dh•ld!os 
Individual•, :uiQii!.r <l• Mend,..dos da S"l'jutança. Atual:aenta, oa 
Tribuna!• Reql<lnlllh eo11 20(11'lntej ou ao~~J• Jui~e• 1111t..S.o dividido• 

•• Crupoe de 'l'uraaa p•ra julqar Dlasídio• Col•tlvoa • D1nid1oll 
Indlvlduah. 

A leqialaçAo anterior prev• •crupe• de 'hln.n.a• no• 
Trlbuno~~la R•qionala q•Je eontea coa 4(quatro) ou ••1• Tur•"•• o 
que ptAAaupóe a ~;•unUQ d• Turllaa eoa 5(clneo) Juf.c•• c~d-1. wo 
Pro)eto-d•-1•1 o crupe da Tunoaa ~ aubatltu!llo pala S•o;lo 
tapeclaUUodll, eo• o qua o Tribuno! R.,'1ional t•r' aaJor llbard.,-1• 
para dlapor •obra • c.o•poelçlo da CAdll ua~:~ da 11cordo co• a• aual 
necaaaldadas, podando aar uaa para o• Otaaidiow Indlvidu•l• • 
outz-a pAra os Dleatdloc ColetJvos, 1!: poas1va1 qua apenas 1.uu 
SoçAo l!:speci~ll~ada caja crioda, o Projato-d•-lel aant4a o ~u• 
eonata do art1GIO 11• da t.ool 7.701, da H de d.•~elllhro da 1?8111, 
public~tda no o.O.Il. da ~2 da <:t•t••brQ •I• t'fiJI, '}Ua ':!etar•ln11 a 
aapactatJraçAo de u• llnlco •:rup•J o!a "l'ullOI!Ia, 4'l'>rll Sa<;II<:J 
!:•p•ciellz~da, p11ra o jul'J&•c.nto de Otaeidloa Colatlvoa, Ka 
hlpót<~aa de o Tribunal Roqlono~~l opt.o.r pelA crla<;llo da oll~tua ulu 
Saç4o I!:Apecial i~ltda, aata tará a coapat•ncla po~~re Oiaatdioa 
Colativo• • Diaa_idlo• lndl•dduala. 

A Coaptot4incla a;.rctuaiva p11r• u•o llnlea !lac&o 
I!:IIP<t<Ciallzo~~da, no qu• concflrn• ~o• Olssidloc Col•tlvoa d• 
n4tUrtt~lt aeonOalcll a/ou juridlca -'• lnterprataçAo da nora• leqat 
ou r.láuaula de lnatru11anto nor•attv~ " •~tutor, pol• praaarva-aa 
a un1Coraldade ~~~ runç4o no .. atlva doe Tribunal• do Trabalho. 
C:O•o o ax•rciclo do Podar tfon..stivc:. Conatltuctor.al <III runç'o daa 
aai• t•portant•• .:larrtra aa <J:Ua oa 1'ribunnla do Trabalho •x•c:ut .. a, 
•• roz&o do• r•tl .. ,.o• 1'""•1~1"<>• ou n••r•t1vo• na acono•la <;to 
Pa1•, no ••rca•lu d• trat>allm, no e..,•b11t• l intlaçAo, at.c,, o 
Projeto~tJe-lai detaralna qu• • S•<;an tapeo::ialluda •• otaaldloa 
C:ol•thoa aeja preo~ldlda pelo Pr•Aidanta -io Trlb .. no~l, <2ala 
participando o Vlc•·Praal<l•nte, aaU:>s r.o• <2ir•ito a voto. l.a 
daeiaóaa nor•atlv4a, cn1010 ••ll•nt .. do, ar•t•• protund4a•nt• • 
acor.o•la noetonlll, a aconoala do !:atndo onde o l"rltrul'l•l Reqional 
posaul JUrladlçio, na aaloria -:1"• vaza• al<:ançAndo qr•n::te 
re~reuaaAo n• lapro~naa, telell'iato • rtdlo, aatandQ a axl'1lr 
aantra•to.çóaa utlclaia da Cort• r>ar,nta • aocl••ho!e, o qua <2ev• 
lia(" to1lto pelo JIJI! Pra1ido11Ha C!Ua, fl'OI" .Hap<'lal-;&o reql-ntlll, i 
quaa rr~la pelo Trlbuno~~t • oatllbela.::a •• r•laçóea otlciai• co• 
tarc•lroa. N.lo •• ju.titica, porto~~nto, qtla a adalnlatraçlo do 
Tribunal n.loo pa.rt!.::lpa obrlqatori<~ .. nta .:laiAfl relevante lltlvtdad• 
noraattva pratlcllda peJo• qrandas T'rib=•l• Raqlonaia d.<l 
TrabAlho. 

Quanto ._ S•çlo ou Seçóae(caao ••l• cnnetltu!dl uta 
da OJ.ae) rspecla!IJ.td&• •• Ol••idl<>ll Indl"l.:luale, o Raqi .. nto 
Interno 6 qua dlapori aobra a pr•••rw;• 01:1 nlo doa Juiz•• 
Praatdent• • Vlca·Pr••ldanta, .Se AO:<H"dU coa aa convtn14ncl•• dO 
Tribunal ll•qton•l do 'tTAblho •• eonaonlncia coa •• nacaaaid•da• 
adainhtrat tv•• da corte. 

~ OU:PUü. 

a ••pltaçAa do Trtt>-1nal II•'IIOf'l•l 44 Trabalha d-olt a• 
ll•.qlla ac•t'l'et•r4 •~n•• .:le•p.•a• ,.,.., P.••o•l, a previ alo 
orça-nt•cla p.tta • 1ee-paaa o;-na j:oeaaoo~l """ T'1'11!oullal ••qlonat elo 
T'rat>&lha de J" Roqtlo, pra"l•t• ~ra l''ll á ao.~ttclent.o p.aca 
•l•"dac •• pcu)•ç~•• .Je ·!.o•"""•• oMo pe.aaoel e ae~••ct- d.ala 
dactJtT•nt•• ~·onatantae o:k•t• Prolato•da•lel, 
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1 IM1it.o h•portant... qu. 11 de;•t.aqu. o fat.o -M 11 
pravh~•• oro;a-nUrha de lU~ ••re• aut1ehnt..a• qr.~anto •• 
da,,._, •• coa p.aaoal que aarlo criad.u neltl Projato~csa-laJ, u-a 
"''' qua n.too ax.iatirll." outra• d•IP'IIIt: co..:- eua't.alo, poia 11 
CS.~ndfncias .,.tarh11 do Tribunal bqional poodarlo rac:eb.r •• 
novaa 1'u.r-• ••• d••~••• 11:'t.raa, 

Z:XTJlATO O .. ATII DA 5~UMtiA a;ES&.lO ltXTAAOJIIllN~JI.Uo DO ÕRCAO l:&:f'I.CIAL .. 
TR11lUIVol.. l:tll'ERlOJl 00 TAAliJI.LHO 

Ao• quatro dia& do -'• d• dar.astlro do ano d• ua ail no~ac:\n
t.os 1t novanta 1 Wll, •• nov• nora•, r•alhou-at • Saqunda Stu,io J:•
t.raordln•ri• elo Orq&.o Eapechl do Tribunal Sup4!rlor do 'tTabalho, aob • 
Praal116ncia do !xeahntiulao Sanhor Kinlatro Cuiaarla• raleio, Prlt· 
aantaa 01 ExeelantiaaiiOI Sanhoru. Kin1atroa Orlando T•haira 6• 

~r~;!!r;o:: Ai~~!;•t>• ,.Ío!~··~.~i~~o d!•cl~~~=:~;; H:J.t6n~~9fll~tra~~rb~~~~ 
Guro;al, Cnjll Kor.lra. ,)oalt Lulf. Vaacon<:ello&, "l•lr l'auianotto e 

~~r:ur!~:"ii~v!a Di~l~::i:ivf~b~;ogn=~~~=~c:r:l S~~r;~:;t~a d~0 ~~r~e: 
nal Plano Ocutora Mald• A. llorQaa rerraira. Havendo q!!~Z:~~ u·gh•ente.J, 
foi da~larad.a aberta a &••••o. • qual d.l 1H1\J de co•pe.ree•r, por •e>tivo 
juJ.t1ticado, o Eltcalentia•1•o Swnhor HinJatro Hareelo J>!••nt•l· Lida e 
aprovada a Ata da Se•••e antariot. l:~taminando aatjrio ada1n1atrativa 
de 1nt.et"ea:ce doe Tribunaia JlaC}Jonaia: do Tr•balho, decid..i\.1 • unani•.lda· 
da, bUt.o:ri&ar o f.ltcalant.ic•l•o Sanhor Minict.ro Praaldcn.te do Ttlhur.al 

!:!::~f~~~o 0 Tr~~:!~~ ã. nj~~:;. ~~.;~~<;ir;~!bu~:~;~n•~., Pr~l~~~=t•de u:Í~ 
aereac14oa~ Tl:ibunal ~~~~ional c!o Trobalbo d!ll 1' R•91ào -·5-4 {cinqu"nta 
• quatro) I Tribunal R•ll onal de Trabalho da 2' 11ag1llo- 64 [r.es:$.,nt.a • 
quatro): Tribunal ll•yionaJ de- Trabalhe- 4a J• ~"~Jllo - )6 (trinta e 
aeia)l Tribunal Jl•y onal de" Trabalho da c• llaCJU.:> - l6 (trinta 1t 
aeJ&)l Tribun•l Rag C>nal de- Trabalho da !I' Re9iloe- 29 ("int•,.. nove): 
T'rlbunal Jteqlonlll do T:tablllho dD Sl' ~•qUe • 29 {vinte • oito}: Tribu
nal Re;lonal do TrabalhO da lQ' Re9i6o - 10 {dcz.olt.o): 'rr_ibunal ReC}io-
n•l de Traloalho ela 1:• Jl•wJao - li (CI•ad\co)r • Trlt•un•l .._Qiu•,.l Ó< 

T'r•balho da 1~' ll.eql•o li- {trinta • a•l•l· 1 
~·J• d• S.eaa"•'• 04 \1• d•a•al:'·r<· d• lV<J) 

1/., t~ ~. '!I.I \.J1,.l 
Mr.loi J.. ~c,)fC.c• rZRI'fiR.l 

~ .. c~•Uir1• 1 pc• 'lfl,bunal r!en(• 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania-) 

PROJETO DE~L~EJ DA CÂMARA 
N• 43, DE 1992 

(N• 2.624/92, na Casa de origem) 

De inicíativa do Tribunal Superior 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. 1 ~ O Tribunal Regional dO Trabalho da 4~ Região, 

com sede em Porto Alegre- RS, tem sua composição aumen· 
tada para trinta e seis Juízes, sendo vinte e quatro Togados 
VitalíCios e doze Classistas Temporários, respeifãâa a paridade 
da representação, . _ _ _ -"- . . 

Parágrafo únic_o .. DQS cargos de Juízes Togados Vitalí· 
cios constantes deste artigo, dezesseis são des.tinªdos._à IDagis
tratura trabalhista de carreira, 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 funçõ~s de 
Juiz: -- _ -~ - -- -

I- sete cargos de Juiz Togado Vitalício, a serem Piõvidos 
em consonância c_om o art. 11 S da Constituiçã-º fe-deral; _ 

II- duas funçõ_es de Juiz Classista Temporário. sentlo 
uma para representante dos empregados e uma para represen· 
rante 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 Cónsti
tuição Federal e a legislação pertinente. 

Art. 49 Dentre os Juízes Togados Vitalícios, dois _exe!
cerão as funções de Presidente e Vice-Preside_nte d() Tt~bunal 
e dois as funções de. Corregedor e Vice-COfregedor :RegiOO'al, 
respectivamente, e serão eleitos na forma r'egirp.ental. 

Art. 5• Além do Tribunal Pleno ou do Orgão Especial 
equivalente, o Tribunal Regional do Trabalho da 4• Região 
será dividido em Turmas e terá pelo menos uma Seção Espe
ci3.1i~ada, 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 Dissfdio Coletivo de nat~,~reza económica e/ou 
jurídica. 

§ 3~' O Juiz Presidente e o Vice_-Presidente particip_<irão 
dos julgamentos dos Dissídios Coletivos 4e natureza econó
mica e/ou juridica. Presente o Juiz Presidente, a ele caberá 
presidir a sessão de julgamento. 

§ 4" Os Juízes da Seção ou Seções Especializadas serão 
. substituídos, nos casos previstos em lei e no Regimento lnter
.no, por Juízes illtegrantes das Turmas, observada a paridade 
'da representação classista. . 
\" § 59 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 
Rescisóriãs propostas contta as decisões por eles proferidas. 

Art. 6" Ficam criados os Cargos de Assessor de Juiz, 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superior, Cóâigo TRT
DAS·102, e os cargos de Diretor de Secretaria, Código TRT
DAS-101, conforme especificados no anexo I desta lei. 

§ 19 Os cargos de Assessor de Juiz, privativos de Bãchã
rel em Direito, ·serão preenchidos m.ediante livre indicação 
dos magistrados junto aos quais forem servir. 

§ 29 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. 

Art. 79 FiCam criados no Quadro Permanente de Pes~ 
soai da Secretaria .do Tribunal Regional do Trabalho da 4~ 
Região, os cargos de Atividades de Apoio Judiciário, confor· 
me especificados no anexo II desta lei, a serem providos na 
forma eStipulada n~ Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990 
(Regime Jurídico Unico dos Servidores Civis da União, g.as 

. Autarquias e das Fundações Públicas Federais). _ 
Art. 89 As deSpesas decorrentes da aplicação desta lei 

correrão por conta das dotações orçamentári(ls próprias da 
Justiça do Trabalh_o. 

Are 99 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art.-10. Reyogam·se as disposições em contrário. 
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ANEXO -1 

, de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4" REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

CARGOS EM COMISSÃO 
... 

GRUPO NtlM. DENOMINAÇÃO CÓDIGO 

Direção e 13 As~essor de juiz TRT-4 1 DAS-·102 

Assessoramento 4 Diretor de Secretaria TRT-4'-DAS-101 
superior -
código TRT-4• 
DAS-100 

ANEXO-II 

Lei n• , de de 1992 

11UBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4' REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

---- . . 
GRUPO CATEGORIAS NtlM. CÓDIGO CLASSES E 

FUNCIONAIS REFERÊNCIAS 
Atividades de Técnico 18 TRT-4 1 -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-4•-AJ-020 

Auxiliar 36 TRT-4•-AJ- A NI-24 a NI-27 
Judiciário 023 (Nível B NI-28 a NI-31 

Intermediá Esp~ NI-32 a-NI-35 
rio) 

A tendente 18 TRT-4•-AJ- A NI-24 a NI-27 
Judiciário 025 (Nível B NI-28 a NI-31 

Intermediá Esp. NI-32 a NI-35 
rio) 

Agente de 18 TRT-4•-AJ- A NI-24 a NI-27 
Segurança 023 (Nível B NI-28 a NI-31 
Judiciária Intermediá Esp .. NI-32 a-NI-35 

rio) 

Maiodel992 
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I!!XPOSiçl.O DE KOTXVOS 

DA NECKSSIDADI!: DE SE AMPLIAR O TRIBUNAL REG'IONA!. DO 
TnABAlliO DA ol • REGII.O. 

Ê fato notório que o_ Judi<:iário Tr:~~balhiata 
Ollprl!'sent;~~ problamaa quanto a Ulllll imcdfata- - pre5tllçl!oo 
jurh:dicionlll, o que já foi ou ostá uendo corriqido n" Jua:tiça 
Comua dos Est:~~dos Membros da Federllçli.o. 

Atualmente, pocle11\0IJ afirmllr com penar que a Justiça 
do Trabalho está moi11 demorada do que a Justiça doa Entadoa. 

O aumento das açõe11 trabalhista~ __ a _cada 
( 1. 50_0. OQO em 1991), Sct deve à conjuntura económica, 
crascimento da clientela trabalhista ;:. servidores públicos - ct à 
11111t.agnaç!o da Justiça do Trl!l_balho no11 !UtUII' doia pri111eiros qraua 
de jurh:diç~o. OD processos demoram lliUito tultlpo no grau rccurr;~al 
do T:.:ibundl Regional do Trabalho e, confl:cquenteroente, cliE"Ogam com 
atra~:o da mesea ou nno11 na inatlncia do Tribunal Su,p_erior do _ 
Trabalho. - -

Pol:' tais razões,o l'!Umento dlll composiç.!oo do Tribunal 
Regional do Trabalho da ol• Regil!.o õ ploito antiqo da comunidade 
sindical, do11 juristllls e advoqadoo do Estado do_ Rio Grande do 
Sul. 

DA PROPORCIONALIDADE CONS'l'TTUCIONAI.o NA ~MPOSiçAo DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAUIO DA 4• JtEGL\0. 

A Coru:ztituição Federal possui J(trlw} regras 
especificas no que concerne A c0111posiçl:.o dos Tribunaia Re_gionaia 
do Trnbttlho: 

lll) p1·oporchmntldt:u.l6 do 1/J do Ju.íz;.,. ClaaalstttiD 
para. 2/3 de Juizes Togados, (Artigo _115, "Ciiput" da .c. F.) 1 

l:>} parJ.dnd.e na representação clasaista; (Artigo 113 

c) l'roporcionalirladc> iqu11.l à do Tribunal Supl'.'r.lor do 
Trabalho entre JU{Zt'5 Togudos d(' Carrolra e _oa rcpr~oqtant_cm da 
Ordelll dos Advo9ado11 do Brasil e do Minist'r~o Pllblico do 
Trabalho,(Artigo 115 da C.P., parte final}.- -

E:lll aendo a pl:'oporcionalidade de 1/3 de Juizes 
Cl11111111i111ta• Ull'lpor6.rio• para 2/J d• Juh•e Togado11 Vitalicioa, na 
hipótese de o e6.lculo apresentar un. nlblero bopar para a 
representação claaaista, POI:' exemplo 64: 3•21, 333333, aplica-ao a 
ru:gra da paridade na representoçllo de trabalhadores e 
empreqadorea, SaCJ:'ificando-se uma da111 Vlllqas de Jui:ao: Togado 
Vitalicio 011; tavor da 22" vaga de Juiz Claseiata Temporário. 

DA PROPORCIONALIDADE ENTRE OS JUiZES TOGilDOS IGUAL A 
DO TRIBUNAL SUI'ERJOR DO TAABAIJIO. 

UIR aapecto da_ a,_tl,!al _ Çal:'ta Magna_ que nen selll.prlll 4i 
percebido estâ na ~ ~ estipulada pai"a a 
proporcionalidade entre os Jubes Toqados <!o11 Tribunlils Regionais 
do Trabalho. 

o J\rtigo 11'5 dilo lai Funrlamentnl ll'lllnda obaervllll:' 11 
proporciC'Inalid,:o,de quo oxiRtc;~ no Trihunill Superiol:' do Tra_ball).o_. ou 
sejc., 11{onze) Ministros ori_~nQos da milqistnotura de carreira 
trabalhista, para IS(seia) Ministros oriundos do Ministôrio 
Pllblico Cio Trab4lho('l} e Ordelll doa Advogados Cio Brlllail{J). 

Como o Tribunal Superior do Trabalho possui 27(vinte 
e setl!) Ml.ni~:tros a regra da paridade entre representantes doa 
trabalhoadorea e dos empregadores edgiu que uma vagc. de Ministro 
To9,:o,do oriundo da carrt:ira fos=:e aacrificadlll elll. favor do 10• 
Ministc:o Clas11ista. FoiiSfl o 'l'J:'lbunal supnrior do Trabalho 
c:ompoato por 2B(vinte e oito) !1inlstros c t"a-riallioa a 
proporcionalidlllde de 12(doze) ol:'iUndoa da carreira, 
correapond~~:ntaa a 2/3, para IS{rnüs) Ministro• oriundo• da Ord61D. 
Cios Advogados(J) e do Ministll:do PUblico do Trabalho(3). 

J\ proporcionaUdllldc entre oS Ministros Togados 
Vitalicios On Tribunal surcdor do 'T'rnbalho_ d portanto do 2jj de 
ll!l.gislrl'ldos nriun(los da Có\rrclra p.:.rc. 1/J de ll.dvoqarlóii c 
1110mbros do MinG-tório f>llblico. 1LMntica_ proporcionalidade a 
Con~:tituiçli.o Federal determina sej"' observada nos Triburi"ais 
Regionais do Tl:'ab:alho , o que foi feito neste Projeto-de-lei. 

t irnpoz:otó!lnte salientar que a refer-ência feita no 
inciso 11, do parãgrafo único do Art. 11'5 da c.F.,- ao Art; -94, 
qua tl·ata do df'nomlnndo quinto conntltqcionnl, n!o i"nvalidn a 
regra do "Caput" do referido artigo 11~, devendo ser inte-rpretad-a 
como exigência de observ!ncilll dos demais requisi toa do Art". 94, 
eo111o a apreaentaç6o de li~tas _aextuplas, notório sabor jur:ídico, 
reputação ilibado a de:z anos de etetiva atividade prof.J,ss~on.;J;.. 

~I'EC~~V~Sz.\~AS DO TRlUUJfAL 1tM 'rURKAS B SEÇÕES 

o ProjetQ-de~lei __ .(aculta_ ~- çriaç!o d.o Orgl!io E&pecillll 
que subr::tituir4 o Tribunal :Pleno nas !Lilltól:'iao de suo competência, 
em J:'a::6o da corte ultrnpassar o nUmero de 25-(Ylnte e cinco) 
juizelõ e111 aua compoaiç!io (Art. 93, XI da Constituiçli.o Federal). O 
Roqilllento Interno do Tribunal Regional diuporá sobt"e a 

composiçlio, que nfio podnrâ aer lnft>rior 11. ll(on:u:), nom r,qpcrior 
a 25{vintc e ein<io). rlll<;rll constitucion!!l que nem precisa ser 
mencionadc. por ter aplicação autmoática. Clllberâ, portanto, ao 
Regimento Intel:'no escolhei:' a co.nposlção mllis ade(]Ulldll entre 
ll{onz:e) c 2S{vinte e cinco} ~lelltbros, sempre reopeitada a 
paridade da representação cla&sista. Quanto lliO funcional!lento, o 
Regimento lntel:'no do TJ:"ibunal Regional disporá sobre o "quorum" 
111inl:mo c diaB de sens6es do órgão r.speclal. 

. Aléxa do Tri,bunal Pleno e do órgli<:> Espccllll, o 
Tribunal E!eglona!'- será divid-ido em Tunn<~s e terá pelo menos uma 
Scçl!io Especializada. A composição -e fun<:Jonar.mnto das Turmas doa 
Tribunais ReljllonllliS do Trnbc.lho é mlltérlll regul&da de forma -;~rlll 
na CLT, nos 1\rtiqnr. 670 a 673, não aendo t,:<:onv<lnicnt.e BOLa 
nltcração• em I'rojcto-do-lt>l qu(, amplll.l 111 o::owpor.:Jç~'l •Je> •J:r 
Tribunal Regional. Contudo, a P.xemplo do que a Lei 7. 701 de: ~ 1 ~lc 
de~c:mbro da 1986 rcgul.-:unentou em ro(!laçiio 'lO Trlbun<:.l Supf'.'ri::>t< d?. _ 
Trabalho, a compc.-siçào e o funo::ionaraento das ~eçCct: 
Espe-eiali~adas a!o re-metido& para o Regimento Interno dn 'J':ribuno.l 
Regional do Trabalho. 

DA SEçAO EI'Y.Cll\.l.IZADA 

Para racionalizar t' ne"t'lC'r<'lr o julgilmt>nto dt' 
processos que escapam à compe>têncin das Turmils, n f'rojeto-dC'-lel 
permite que o Tribunal Roqion11l tt11'1ho pelo m,.nos tlma seçào 
Especializada pal:'a o julgamento de Djss.idios Colctivos do;: 
naturezo econõmic11. ejou juridica, r.llssidios Individuais e outras 
matérias que nl!oo sejam da competlim:ia das TurmaS, do Pleno ou do 
órg!o Especial. 

Nn catt>gor\a elos Dlssidloa _Inllivi<:lualn potlconaJs 
incluir as mi lh11rtos de nçõno ro<Jcia(l~ lan que ~tnual mrmt" t:i'lo 
p_ropostt~s por,..,ntf'.' on Trltllmnla lt<'!'JJonn!B do 'l'rDLmlloo prorn 
dc11conatltuir •l•••·ir.r.c•r> t•om lrlonn.iln f•m julqn<lo prufo:>ri<ln" ,,..,,,. 
Juntas de Con<;tn L lll<;l'lo c .lulqnm<•nto, •n·ordne fl(JII>OlO'J"'l'~l:l ., 
dec.lsOcs dos órçi\os judJcont<>n. do 't'tiburoal Po'iional do Tral.l,.llo>:J. 
1\lélll disso, ainda cat>erá la SP-Çâ•~ E::pl.'ciall>:ada l'm Dl.ro:o.ídi<:>s 
Individuc.is, julqar O& Mandados d.e Scquro.nçl'l . .1\tualm;,nt.e-, -os 
Tribunai.a Regionais com 20{vinte) ou m'tla JuSzeG eDt!o dlvldidor:: 
Gm Grupos de Turm~>s pnrlll jul'Tnr oJ,;rd<l!n" Coletivoa e DianffHroa 
Indlviduaia. 

J\ leçialaçlio lllntcrJor pre>vé "Grupos de ''Ut'l:';'lb';-·n,:a 
'l'ribunai~o Reqionais que contem com 4(qu;'ltro) ou maia Turmos, o 
que pressupOe lll reuni6o de Turra.a& com S(cinco) Juizes eoda. lto 
Proj&to-da-J.'!!i o Grupo de Tunute. é substituído peh scç<l~ 
Especializada, com o qua o Tribunal RcqiorL<•l terá maior libot·da<!c 
para dispor sobre a composiçli.o de c:ada uma d.a acordo com MI su11s 
necessidc.dea, podendo oer umll para o1< Oissidioa Indivlduaieo: to 
outro para os DicL>idios coletivoG. t possivel quP. apenas una 
Seç&o Especializada seja criada. () Projeto-de-lei mant~m o qu<:!; 
conste. do artigo 6 1 da Lei 7.701, de 21 de de:ao:embi:'O de 1988, 
publicada no o.o.U. de 22 elo dezetllbro de 1988, que deter10ina a. 
especializaçilo de um Unico Grupo de Turmas, agora Seçlio 
Especializada, para o julgamento de Dissidios Coletivo&. !la 
hipótese de o Tribunal Regional optar pela cr1açli.o de ape-nas u:na 
Beç!.o Especializada, esta terá ~~ competência para Oissidio11 
Coletivos e Dlosidios TndivJdul'lls. 

A Coll\pctência exclusivo para uma única Seç<\o 
Especiali~ada, no que concerne lliOS Dissidios Coletlvos de 
nature~a econ&;tica ojou jurídica dE• intel:'pretaçi:oo de norma legO'J.l 

'ou cláusula de instrumento normativo é a&lutar, pol11 prosarva-sl9 
a uni!orrddade d.a f'unçõ.o- nOrlll:ttiva dos Trlbunala do Trabalho. 
como o exorclcio d<> !'odor tl!"lrml\t\vo C(Jnr;tltuclortal é fun-;:.~o:> de.w 
mais irnportantt~s d<lfLtr ... 11n qu<l 011 Trit>un,,\A do 'l'roblllho nx<>clllom, 
om rlll:r:!o dos rnflexos por.itivos ou na<Jntivos na l!conoro11\ <lo 
País,. no mercc.d.o de trabalho, flO c:om))ate à inflc.ção, ot.c., o 
Projeto-de-lei detet"mina que a Scção Especializada ern Oissidir:-s 
Coletivos seja presidida pelo Presidente do__ Tribunal, dela 
participando o vice-President<:~, anhos com di!:eito a voto. As 
decisões normativas, como aolientado, a!etaro pro(und!!r.tontc !I 
econowda nacional, a economia do f.ntado onde o Tribuni'll llo'3lonal 
possui jur-isdição, na maloria cllln vezes alcançando grPJwJc 
rapercuGsli.o na i~<tpr-ensa, televisão;, e r6dio, est.ando a exiqlr 
panifestações oficiais da corte parante a P:ociedade, o qua devo 
ser feito pelo Juiz Presidente que, pc:>r disposição reql~:~ental, é 
quem fala pelo Tribunal e estabelece as relações oficiais; COlll 
terceiros. Não se justifica, portanto. que a admlnistrl'tçi:oo do 
T-ribunal nl'io particlpe obrlgatorlc.m~nte dessa relevl.lnte atl•lldado 
"nor/O.otiva prc.ticada pelos grnncJos Tribunais Fo:>glon;'l\n do
Tr!lballio. 

Qu<'lnto à Seçlio ou Seçôes(ca&o sejc. constituid-'1 mais 
de uma) Especiatl~adas era. Dissidlos Individuais, o Regi:::ento 
interno é que disporá sobl:'e a presença ou n!lo -dos Jui~C3 
Presidente e Vlce-Pre-sidcnta, de ~::ordo com as convinlên-::l1lD do 
Tribunal Regional do 'T'rablho em consonl\ncio COIR as I)CC_cssldad('r. 
ad~iniGtrativaa da Corta. 

DAS DESI'ESAS. 

A aropliaçl\o d.o Tribun<<l J<cg-!onal d•J 1'J'llb~1Jw •h 4' 
Região acarretará apenc.s dc~;pesas de passo.,t. A pl'(>V}!'13o 
orçamentária pal:'a a <icspeaa c:-om per;.soal 'i" 'l'rlbUll('ll ltf1ç:.inn.)l au 
Trabalho da 4• !legião, provist.n pllrll 1992 é suficie-ntl.' p11r.~ 
atender ~a projeçôes de despesa de Pt>Gsoal e acróccimof! d~1'l 
decorl'ente& conntantea deste Projeto-de-lei. 
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t .uito import11nt .. que •e dorotaquc o rato dll aa 
prev!106ea orç~U~ent.tria11 de 199.2 aer•• •uficiente• quanto la 
despellilall cOlll pea11oal que aerl.o criadas neate Projeto-de-lei, uma 
vez que n&o cxistirli;o outrzu: despesas co:ao custeio, poia 1111 
dependêncióllll :raaterillis do TJ:ibunal Re~ .. i=•. l po. de Ao. receber 1111• 
nov11e 'I'ul:'!lllllll ••• daapeezuz extra•. . . -. ----··--- -

. ~·.·.· ... 

' . 

EX'l'RATO DA ATA DA SEGUNDA SESSAO EXTRAOROINÁJUA !lO ÓilGAO ESPECIAL DO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABAUIO ' 

Ao.s qu~~;tro <:!iru: do mêa de de:tembro do 110no de u~ mil novacen
tos e noventa e um, boc nove hot"a&, rllllli:~:ou-se a sequnda Seat:.!.o Ex
traordin;§ria do órgiio Ecpeciel d:o Tribunal SuJ"!rior do Trttbt~.lho, cob a 

!!~~!~ê~;ia E~~ef~~~i!~i!~:ilage~~~~~~ :f~f=~~c Gu~~~~~d~ F;;i!~!rapr~; 
~~i;:lri0~= A~~~i~11b11jo;rnc~~~~~!o d!ac~ó~::~!; Hgt~~9~~~~r~~~~r~f~ 
Gurgel, cnéll More! r li, Jos4 Luiz Vasconcallos, Ahlir Paz:danotto e 
waqner Pimenta; a oignhosiaa Subprocuradora-Garal da Jut:tiça do Tral:lll
lho Doutora Flávia F.t~lc;io Alvim de Oliveira.; e 
nal Pleno Ooutor11 Neide 11. Borqea 
foi declarada ollbcrtll 11 ses::r;lio, li q 
ju~~:titic.ado, o 
aprov&da a Ata 
de interecse do alho, decidiu h unan mida-
de, o~~ut.orizar o ro Presidente do Tribunal 

!~~:~i~~d~0 o 'IT~~!!~~ ~~~re~~i:~s d~a~~gr;~~bu~!i!~ni~e Prn;~~:o de .... ~! 
:c~~:edo.,l Tt".lbunal Ro ionbl d~o 'I'~~b~i~~o d~n 2! 'R:;r~~~~o _-&~4 (!~!~~~~~t: 
~~i;Í~) r Unlll doT;;~~~~~0d~11 4~·R:;Yl~o: J~ 6 ~~~f~;: : 
seis); Tribunal Trabo~~lho da s• Roqiillo- 29 (vihte e nove); 
Tribunal Reqiona ho da 9' Reqi!o - 28 (vinte e oito); Tribu-

nal Reqiona.l do Tr~!!blllho da rd• neqilo- 18 (dezoito); Tribunal Reqio
nlll do 'I'rablllho da 12' Regi .lo - 18 (du;oito); ., TJ;"ibun..,l Rcglonal do 
Trabalho da 15• RllqiAo- J6 (trinta e 11eis.). I) 

S..,l.a de SeEO:só~a, 04 ~ dezembt'O de 1991 

~
1J'c.·-~' -..i t·tti(·,, 

N DE A, GEi FERREI Ri 
see t6ri.a o Tr bun.al Pleno 

LEGISLAÇÃO CITADA 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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Da Organização dos Poderes 

. . .. . . . . . . . . ··--- .......... ~~-----~·! ............ ;;-:;;'.~~-.~ ........ : ......... ... : ... -
CAPÍTULO III 

Do Poder Judiciário 

•••••••••••••••••••••• r.-...... -~· ........................... -~ •••••••• ~ ....... . 

SEÇÃO V 
Dos Tribu.rlais e Juízes do Trabalho 

••••••••••••••••••• ••'"-· ·-- .-----: ... • · •• ;_-•• · ••• --...· ••• ·';.,-;.;;.;;.v.~~;;,. ... ·~···-··· ...... 

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho serão 
compostos de jufzes nomeados_ pelo Pres~dente da República, 
sendo dois terços de juízes togados vitãlícios e urp: ·terço--de
juízes classistas temporários, observada~ erltre os juízes toga
dos, a proporcionalidade estabelecida no art. 111, § 19, I. 

Parágrafo único. Os magistrados dos Tribunais Regio
nais do Trabalho serão: 

I- jufzes do trabalho, escolhidos por promoção, alterna
damente, por antíguidade e merecimento; 

II- advogados e membros do Ministério Público do Tra
balho, obedecido o disposto no art. 94; 

III- classistas indicados em listas tríplices pelas direto~ 
rias das federações e dos sindicatos com base territorial na 
região. 

o • o •' '• • • o,., •• •• • • •~···-1.-~• n ..-.-.-. • • -~.c..~. • • •,. ,-.. :~; • • • o o-',...,- • .;._,_.,~,~·.-..~.-...--

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 44, DE 1992 
(N• 2.625/92, na Casa de origem) 

De iniciativa do Superior Tribunal do Trabalho 

Altera a co~posição e a organização interna do 
-Tribunal Regional do Trabalho da s~ Região, com sede 
em SalvadorwBA, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !• O Tribunal Regional do Trabalho da 5• Região, 

com sede em Salvador-BA, tem sua composição aumentada 
para vinte e nove Juízes, sendo dezenove Togado"s Vitalícios 
e dez Classistas Temporário'S, respeitada a paridade da repre
sentação. 

Parágrafo úriico. 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. 29 Para atender à composição a que se refere o 
artigo anterior, são criados os seguintes cargos e fu_nçóes de 
fu~: . 

I- sete cargos de Juiz Togado Vitalício, a serem providos 
em consonância com o art. 115 da Constituição Federal; 

II- quatro funções de Juiz Classita Temporário, sendo 
duas para representantes dos empregados e duas pata repre
sentantes dos empregadores. Haverá um suplente para cada 
Juiz Classista Temporá-rio. 

Art. 39 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. 49 Dentre os Juízes Tog-ãdos Vitalícios dois exerce
rão as funções de Presidente e Vice-Presidente do Tribunal, 
e dois as funções de Corregedor e Vice-Corregedor, e serão 
eleitos na forma regimentaL -
- _Art_. 59 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, nes.te bicluída a composição do órgão, res
_peitada a paridade da representação classista . 

§ 29 Na hipótese de serem criadas mais de uma S_eção 
Especializada, apenas para uma delas, serão distribuídos os 
proces_sq_~ 9e Diss~dio _ Çoletivo de natureza económica e/ou 
jurldiCa. - -

§ 3~ O Presidente e o Vice-Presidente participarão dos 
iuleamentos dos Dissfdios Coietivos -àe -natureza- económiCa 
~lo~ jurídica. Presente o Juiz Presidente, a ele caberá presidir 
a sessão de julgamento. 

§ 4~ Os Juízes da Seção ou Seções Especializadas serão 
substituídos, nos casqs previstos em leí e no Regimento Inter
no, pot"iuízes integrantes das Turmas, observada a paridade 
da representação classista. . 

Art. 69 Ficam criados os .cargos de A$s_essor de Jmz, 
do Grupo-Direção e Asses~oramento Superior, Código TRT
DAS-102, e oS cargos de Diretor de Secretaria, Código TRT-
DA.-s:rot, conforme especificados no anexO- I desta lei. 

§ 1" Os cargos de Assessor de Juiz, privativos de Bacha
rel e"m Direito~ serão preenchidos mediante livre indicação 
dos magistrados junt~<!OS quais fo_rçm servir. 

·-~T- A-Classificação dos Cargos de DireÇãó e.Assessora
me~to Superior, na escala de níveis do respectivo, grupo, far-
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se-á por deliberação do Pleno do Tribunal ou do Orgão Espe
cial, observada a legislação vigente. - -

(Regime iurfdíco Único dos S.ervidores ÇiVis -~a- Uil~~o, _das 
Autarquias e das Fundações Públicas Federais). -

Art. 7" Ficam criados no Quadro Permanent~ de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5~ 
Região, Os cargOS de Atividades de Apoio Judiciário, confor
me especificados no anexo II desta lei, a serem providos na 
forma estipulada na Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990 

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 data de sua publi-
cação. · 

Art. 10. Revogam-se as disposições em cOntrário. 

ANEXO-I 

, de de 1992 

TRJBUNAL REGIONAL DO TRABALIIO DA 5' REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

CARGOS EM COMISSÃO 

GRUPO NÚM. DENOMINAÇÃO CÓDIGO 
Direção e 11 Assessbr· de juiz TRT-5•-DAS-102 
Assessoramento 3 Díretor de secretaria TRT-5•-DAS-101 
superior -
código TRT-5 1 

OAS-100 

ANEXO -11 

, de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5' REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

GRUPO CATEGORIAS NÚM. CÓDIGO CLASSES E 
FUNCIONAIS REFERENCIAS 

Ati v idades de Técnico 22 TRT-5•-AJ- A NS-10 a NS-15 
Apoio Judiciário 021 (Nível B NS-16 a NS-21 
Judiciário - Superior) Esp. NS-22 a NS-25 
Cód. 
TRT-5•-AJ-020 

Auxiliar 44 TRT-5•-AJ- A NI-24 a NI-;!7 
Judiciário 023 (Nível B NI-28 a NI-:11 

Intermediá Esp. NI-32 a NI-35 
rio) 

A tendente 22 TRT-5 1 -AJ- A NI-24 a NI-27 
Judiciário 025 (Nível B NI-28 a NI-3l 

Intermediá Esp .. NI-32 a NI-35 
rio) 

Agente de 22 TRT-5•-AJ- A NI-24 a NI-;~7 
Segurança 023 (Nível B NI-,28 a NI-31 
Judiciária Intermediá Esp. NI-32 a NI-35 

rio) 
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EXPOSl:CJ..O DE HOTIVOS 

DA NECESSIDADE DE SE AMPLIAR O TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRI\BAUIO DA 5• REGlAO. 

t fato notório que Judici.6.rio Trabalhista 
opreu.cnta problemas quanto 11 imediata prestaçlo 
juri11aHeiona1, o que já_ foi ou eatá Bando corrigido J'!a Juatiçill 
ComUD dos Estados Melllbro11 d!l Fe.:!er~:~ç!o." - - - - --

Atualmente, podeliiOa afir~nar com posar que 11 Justr'ça 
do Trabalho Bl'lt.Ã 7laia damorada .:lo que a Justiça doa Eatados, 

o aum.ento das liÇões trabalhista• a cada ano 
(1.~00.000 1991}. _Be deve h conjuntura econOmica, ll!O 
creacimento da clientelA trabaln_h:ta - a~rvidoree pUblJ,cpB_ .- e. ~ 
ellta;naçAo da Justiçll do Trabalho nos 1ut.ua doia primeiros graus 
de jurisdição. Oa proceasOa Cl.cmbram muito tempo no qrau 'recurl!lal 
do Tribunal P:eqional do Trabalho e, conaeq_uentement~, chaq~_ c;om, 
Dtrooo de meseo ou ano• na inatAncia do 'l'rib~al superior do 
Trabalho. 

Por tais ra:z:õea,o aumento da co111posiç6o do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5° RegU.o é pleito antigo da _comunidade 
sindical, doa juristas e advog11.doa do Estado da Bahia . 

DA PROPORCl:ONAJ,.l DADE CONSTITUCIONAL NA COKl?QSIÇ,AO _DI? 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALBO DA 5 • REGL\0. 

A Coh•tituiçt.o F<>dernl possui 3(três} :ragrau 
es.peci! 1ca:o no que concerne h eol!lposiç!oo dos Tribqn__lti_s Regionaia 
do Trabalho: 

a) proporc~onali<:lade de 1/3 !!e: Juh~s Cla~sistas 
pllrD 2/3 de Juizes Togados, (Artigo 115, "CapUt" da C.F. l; 

da C.F.'); o 
b) paridade na representaç6o classista, (Art~go 113 

c} Proporcionalidade igual h ·do Tribunal superior do 
Trabalho entra Juizem Togados_ de carreil:'a. ~ o_~ l:'epl:'eaentantes da 
Or'dera doa Advoqados do Brasil e do MiniatGrio PUblico do' 
Trabalho,(l\l:'tigo ll5 da C.F., parto fln~:~l). 

Elll sande a proporciont~lidade de 1/3 de Juü:as 
Classistar:;: Temporât:'ios para 2/l do Juizea Togados Vitalicio4_,_na 
hipótese de o câlculo apresentar um nUmero itnpar pora a 
representaçli.o classiata, por "'xamplo 64:3 .. 2l,JJJJJJ, aplicawse a 
regra da paridl'!.de na represontaç6o de trabalbadoni11 e 
e111pregadore11, aacrificando-;ae uma das vagas de Juiz Togado 
Vitalicio em favor da 22-' Vll91l de Juiz Cla••i•ta 'l'elllporârio. 

DA PROPORCIONALIDADE ENTRE OS JUfZES TOCADOS IGUAL A 
DO TRIBUNAL SUPXRIOR DO TRADAJJIO. 

Um aspecto da atual carta Maqnn. que nem ecnapre ' 
perce!Udo eatiS. na ~- ~ IIJ!'_tipulada parm a 
proporcionalidade entre 0111 Juizes Toqa~os dos Tribunal• Roqionaia 
do Traba.lho_. · · 

o Artigo 115 da Lei Fundamt!'nti\l manda observAr a· 
proporcionalidt~de que existe no Tribunal Su'Perior do Trabalho, ou 
seja, ll{on:z:e) Ministros oriundos da maçi~tratura de carreira 
trabalhi.ata, para 6{seis) Ministros oriundos do Ministc!.rio 
PUblico do Trabalho(J) e Or"d(Hn do111 Advoqados do Brasil(J). 

Como o Tribunl!ll Superior do Trabalho possui 27{vinte 
• seta) Ministros a regdt. da paridade nntrct representantes doo 
trllb(llhoadores e dof1. amprr.gadoras exigiu que uma vaqa de Ministro 
TogadO oriundo da _Qa__l;'Xol!_ir_~:t tosse aacriricada ~!ll_favor do 10• 
Minist:.:o .Clasr;ilsta._ F.osso o Tribunal Suporior do Trabalho-
composto por 2B(vint• e oito) Hin.:lstro11 teriamoa a 
proporcionalidade de l2{doze) oriundos da carreira, 
correspondentes a 2/J, para 6{11eia) Ministroa oriundos da Ordem 
dos Advoqados(l) e do Min.hctêrio PUblico do Trabalho()). 

A proporcionafidade entre os. Ministro~ TQgados 
Vitalicioa do ~·ri):)unol Superior -do Trabalho á portonto de 2/3 de 
magi&tradoa oriundos da carreira para 1/l de Advogados _e 
mo:ullJn•oa do Hinatério PU.blico. Idêntica Proporcionalidade a 
Constituição Federal dctandn11. seja oboervn.da noa Tribunal• 
Reqionaie do Trabalho , o que roi !oito neote Projeto-de-lei. 

t important~~: BAlientar que e refe"t"~ncia feita no 
inciso 11:, do par6grll1'o único do Art. llS da c. r., ~o Art, 94, 
que trata do dcnominl'ldo quinto constitucion!ll, _l)jq_,i.py_a;L_id~ -~--·
regrm do "C~:~put" do referido tlrtiqo 115, devendo ser interpretoda 
COliiO exigência de observtincia do11 demais requi~itoa do Ar1;.. 94, 
como. a apreuentaçii.o de listas sextuph.s, notório aabat:' juridico, 
reput.açllo ilibada e de:z: 'anoa de efetiva. atividade profission~:~l. 

DA DIVXSAO DO TR:tBUNAL F.M 'rURKAS E SEÇ!re:s 
ESPECIALIZADAS 

o Projeto-da-lei facultll a criaçtio do órgtio Especial 
que eubstituirá o'Tribun!l!l Pleno nas: 111atériaa de aueo competénci!t 
em razli.o da corte ultrapaasl!.r o nUmero de 2S(vinte e cinc~Í 
juizes em uua eolr!j5osiytio' (Art. 93, Xl da con~titu.iç6o F"'!-:ler.,\J. O 
Regimento Interno do Tribunal Raq!on11.1 dlcporá r.etbr" " 
·-composiçAo, que nlio podarA I:ICI;' inferior n ll(o:o:.:c}, ne.m "'lr>!'ri-:.r 
11 25{vinta e cinco), rc-qr11 constitucional que n<~m pJ:cc!ms ol~·r 
mencionada' por ter apllcaç6o au~o.nática. Cl!.bor&, portante;, ao 
:P:egime:r>to Interno escolher 11 compoGiçAo mais adequad11. entre 
l.l(onze) e 25(vinte e cinco) m(·lllbros, =.~empre rc:spnlt.l'"da ti 
paridade da representação claasista. Quanto-Do funcionl'lmc:mt.o, o 
Regimento Interno do Tribunal Regicnal dlapor6 sobre o "quorum" 
minimo e dia a de sessões do órq6o Especi a 1 • 

"'léno ·do TI'lbUnitl Pleno e do órg!o Eape,:ial, o 
Tribunal Reo;ional sar6 dividido em Turmas e t-erá pelo menos utaa 
Seyi!o Especializada. A composiyõlo e funciona111ento d11s TUrtni!S dos 
Tribunais Reqionais do Trabalho á matéria regulada de forma qeral 
nD CLT, nos Artigos 670 a 673, n.!io sendo convnrliente r;:ua 
altar.ayi!_o em Projeto-de-lei quo ~:~mplia a cr:>mponiçá(l de ura 
Tribunal Rec;rional. ContUdo, 11. cxempl(> do qno 11. t.ci 7.701 de :7.1 da 
dezembro df!l l98S rcguln.mrmtou em relt!.çllo :r~o 'l'rlbunal sup<>rior fiO 
Trabalho, a composiç;lo e o fum:ionamcnto das Seções 
E:flpecializadas a4r:> remetidos pal:'a o l'.eqi~nanto Interno do Tribunal 
~oqional do Trabalho. 

DA SEçlO EPY.CIALIZADA 

·Para rncional i:z:.ar c acele~rllr o julgam<lnt:o do: 
processos que escapam li competêncil!. das Tur11111S, o Proj<>t .. -deRlci 
pe'ririte · que b_ Tr'.ibu'nill Regional ttmha pelo menos -uma Seçllo 
Especializada para o julgament_o _de DiGsid.io:r Col"'':ivos , do 
natux:eza econ6mica e;ou jurídica, [}isB.i<Hoa .Individuais e oii.tr.ils 
;up.tériaa _q,ue n6o ue:)am da competoloncin d"" Turm""• do Pl<mo ..,,. do 
órqt.o Eopec.l.al. . . . . 

Na cateqoria dos Oissidios Individuais poderr:os 
incluir DS 111ilhares de ações reacisórial!' qui!! anualaumte slto 
propostas perante Õ& Tribunais R<!:r;i-on~:~is do Tr~bnlho P•'r~ 
desConstituir decisões com tr!nsito em julgado proferidas peles 
Juntas de Concialiaç!o e- Julgamento, acordos homologadO$ e 
aecisões elos órgltos judicantea do Tribunal Regional do Trabt~lho~ 
Além_ dis,;o, ainda .cal;>cr.(i ;!a Seçlo f:specializada em Di~sfdio& 
Individuais,, julgar oS. Mandados da Segurança. Atualmente, o~ 
Tribunais Regionais COII! 20{vinte} ou rtais Juizes astlto dividio:lo:t~ 

~~df~fS~:i:.e Tun:Jas para julgar Diss:idios Coletivos e oissídi~ 

' . 
A leqislaçt.o anterior prev~ "Grupos de Turmll!!" nos 

Tribunais Regionaia que conteJl com 4{qJatro) ou m;:.iç Tutmaa, 0 
que pressupõe a reunilio de Tucmafl com S{clnco) .Ju.l:o:t!n cll<1tl. llo 
Projeto-de-lei o Grupo de TurmaA ó r,u!Jntitufdo p<>lo. S<:'çào 
EspcCiilll i:r:at:la, com o que o Tribunal Rcqional terá maior liberdl'ldc 
para dispor sobra a compoaiç!o de cad~:~ uma de mcordo com as su~:~5 
necessidades, podf!lndo G:Dr Ulnll para os DlGsidioa Individu~:~is , 
outra para CIG Oisaidios Coletivo5. t poso:lvcl que tl(lOnao uma 
Seçao Especil!-li:r:ada seio._ cril!-d,ll. o froj~to-d~-lel m~:~n,to!im 0 qu10 
conota do artl90 6• da L<!l 7 .101, de .. U 'rl., d'"l't'ltahrr:> dn 1 •wn · 
publieedn no D.O.U. dl! 2-7. d<1 do:to:-no!Jro d.-. !'llr/1, qu .. olC'ILonrmin11 ~ 
•el>ec1n1Jzaç4o dt> um o.lnll·o Grupn dC' Turman, agorll Saçâo 
Especiml.lzade, ,pnljft_ o juJgaror:>l)to de I~l•aid.l,gp CQlet.tvos. Na 
hipótese de o Tribunal Regional optar pela criação de a.pen~:~s U!M 
S~ç.Ao. Especiali:r:ada, esta terá a co111pet6ncia para DieiiJÍdlo.: 
CóletivO• e Di••idioa Individuais. 

•A Competência ('XCluaiva pura uma Llnic-11. se A 
Especializada, no que concerne aos- o.issidioa Coletivos çdo 
natui:_za ~con6mica a;ou juridic11 da interpretação de norm~ lega~ 
ou c i usu a de instrumento normativo é aalut'!r, pois PrE>Berva-se 
a Wl formidade da funç:io nomativa dos Tribunais' do Trabalho 
Cono ·o· cxercicio do Poder Nor~ativo Const~itucional é funçlio da; 
)nai'\J importantes d~ntra as quo os Tribunll1r. do Trabalho cx,cutar:l
em1 razão dos reflexos por,ttivos ou nflqntivos na ccono~ia d~ 
Pa s, no mercado da trnbalho, no co'm))ate "ilo tnfl11çiio eto 
Projeto-de-lei determina que a Seç.!io Esptclalizadl!. em 'otssid'io

0 

C.oletivoa seja presidida poto Pre&idru1te i:lo Tribunal del.!l 
par~icipando o Vice-Presidento, ambos cem direito a VQé.o. ~ 
do:tc.loõea l'lormativas, como lllllicntado, afetom pro!undarncmt"' 
econoiiajnaiional, a economia do Er>tado onde o Tclbun11.l R~7 lo:maf possu UI:' !idiç6o, na l'l~iod11. d11.t< veozr.,:t ,.lc'lnç;,ndo r;randa 
repcorcvss6o na lmprf'nBa, tclevJoào c riictio, nr.tando a l'l:!!igir 
maniferotações oficiais da Corte pr.rante a soeied"de 0 que deve 
sor feito pelo Juiz Presidente que, por dbposição r'egimnntal é 
quem fala pelo Tribunal e estabelece aa relaç.õea otlciata ~om 
terceiros~ N.lio se juatifiea, portanto, qtor. a adminiBtl:'açllo do 
Tribunal não participa obriqatoriamente des:;o relevante atividr~do 
~~~=i~~~ praticrt.da pelos grandee TrillUnaia Regionais do 

Quanto h Seçiloo ou Seções(t::aso :'SC'ja c:onstituid~:~ mais 
de uma} Especin.lizadl!.s e11 Diss.ídios lndJvi.dullli'O, o Regimento 
Interno é que disporá sobre a presença ou n5.o dos Juizos 
Pres.idente e Vice-Presidente, de acordo com aa convi~iOncJ.ao do 
Tribunal :Regional do Trablho fll'l connoni!ncia cc.11n ro.s necas11-idade!l 
Dd!l.inilltrativ"'s da Corte. 
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A empl111çilo de> Triburlill nogionn1 do Trabnlho dn 5• 
Rrgl!o t~c-nrretarA 11.pcna11. d.csrca!lG de posao11.1. A rrcvin!o 
orçDll'cntAria pllri'l a despt>~oa com PI!'Gsoal do Tribuntll Regional do 
Trahlllho- da 5• Regilio, prcwiatt~ prua 199:Z f suficiente pllra 
atender lls projcç-ões do dt'e;posn de p<>r:so11l e acréscimos dela 
dco:-orrentos com;tru!tos dt'l<tf" rrojeto-dt>-lE!'l. 

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 art. -29 desta lei obedecerá ao que dispõe a Consti
tuiçã~ Federal e a legislação pertinente. 

t muttrJ lmpnrttmtn qll(' ao fl•r~<lnqun o -:rãtO dr lU• 
prl'vlr.6Pr:. orçD.mnrlt:\rtnn dt• l'HI::! n .. ~..,., nufi<·J.,rrtm• qunntl'> ltu 
df'GI'fli1 1'Ul C'O~ T'<'f'lii('OI1) C)Llt' IH't'/10 t:l'J('IÜiU> 111'111~.0 l't'Oj('to-dr·lal ,_ Ul'lll 
v~t que:> rolio n~t(,.t.lrAe> outrno dcspl•:;;m como cuntoJo, pois as 
dept'nd6ncl.ns mntnrinifl do Tribunal Rnqionnl pod~Ao recebor ~:ur 
nova!' Turmaa Gll!ID di!'SI)Clllll& e)ftt"!lil. 

Art. 4~ 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. 

EXTRA TO OA ATA OA SEGUNDA_ SESS.I.O tXTRAORDJNÃRl;t, DO ÓRC!t.O Esr(:Ca.~ DO 
TRlBUiiAt. S!I~'ERIOR 00 TRJIBAtJIO - -

(A CoinisSão de ConstiiUTção;7USi[Çtte t:ldadãizta:j 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 45, DE 1992 
· (N• 2.626/92, na Casa-de origem) 

De. iniciativa· do Tribunal Superior do Tr~balho 

Altera a ComposiçãO e a- organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da 9~ Região, com sede 
em Curitiba - PR, e dá outns providências. 

O CongressO N~lCíOilil decreta: _ _ 
Art. 1 ~ O Tribunal Regional do Trabalho da 9: R:egião, 

com sede em Curitíba-PR, tem- Sua C9ri(posiçã_o aumentada 
para vinte e oito juízes. sendo dezoito_ T9gaq:os_ Vitalícios 
e dez Classistas Te-mporários,· respeitada a paridade da repre
sentação_. 

Parágrafo único. Dos cargos de Juízes Tog.ados Vitalí
cios constantes deste artigo, doze são destinados à. magis
tratura trabalhista de carreira, trés à representação da Ordem 
dos Advogados do Brasil e três à representação elo Ministério 
Público do Trabalho. -

Art. -z~ 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 Toga~o Vitalício, a Serem providOs 
~m consonância com· o art. 115 da Constituição Federal; 

Art. 5"' Além do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial 
equivalente, o Tribunal Regional do Tribunal da 9~ Região 
será diVidido em T~rmas 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 é Seções Especializadas, sua competência 
e funcionamento, neste incluídá 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. 

§ 3~ O Juiz Piesidente e o Vice-Presidente participarão 
dos julgamentos dos Dissídios Coletivos de natureza econó
mica e/ou jurídica. Presente o Juiz Presidente, e 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. 

ArL 69 Ficam criados os_ cargos de Assessor de Juiz, 
do Grupo-Direçáo e ASsessoiamento Superior, Código TRT
DAS-102, e os cargos de Diretor de Seci-etaria, Código TRT
DAS-101, conforme-especificados no anexo 1 desta lei. 

§ 19 Os cargos de Assessor-de Juiz, privativos de Bacha
rel em Direito, Sf"rão preenchidos mediante livre indicação 
dos magistrados junto aos quais forem servir. 

§ 2'? A classificação do_s cargos de Dii-e-Ção 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 da 9~ Região os cargos 
de AtiVidades de Apoio Judiciário. conforme- especificados 
nQ ~exo II desta lei, _a serem providos na forma estipulada 

·na Lei n' 8.112, de 11 de_ dezembro de 1990 (Regime Juridico 
Único dos Servidores Civis da União_, das Autarquias e das 
Fundações Públicas F~derais). 

Ar~. 89 As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da 
Justiça do Trabalho. 

.Art. 99 Esta-i"ei e-ntra em vigor na dat3 de su~ publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se as disposiçõe_s em Contrárío~ 
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ANEXO-I 

Lei n .. , de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9" REG lÃ O 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA s•:CRETARIA 

CARGOS EM COMISSÀO 

r-· 
GRUPO . NÚM. DENOMINAÇÃO CÓDIGO . --- - -----·---- -·-- - ,_,,_ '-' -··- -------

Direção e 10 Assess·or de juiz TRT-9 1 -DAS-102 
Assessoramento 3 Di reter de Secretaria TRT-9•-DAS-101 
superior -
código TRT-9' 
DAS-100 

ANEXO-U 

Lei n• , de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9" REGlÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

----- - --GRUPO CATEGORIAS NÚM. CÓDIGO CLI\SSES E 
FUNCIONAIS REFERÉNCHS 

Ã1j~idades 
----- ·-' -· --- -- -· -··· - ' . ., - ··-- . -· .. ·-

de Técnico 20 TRT-9•-AJ- A NS-10 a NS-15 
A.poio Judiciârio 021 (Nível B NS-16 a NS.....:.21 
Judiciário Superior) Esp. NS-22 a NS-25 
Cód. 
TRT-9•-AJ-020 

Auxiliar 40 TRT-9•-AJ- A NI-24 a NI-27 
Judiciário 023 (Nível B NI-28 a NI-31 

Intermediá Esp. NI-32 a NI-35 
rio) 

A tendente 20 TRT-9•-AJ- A NI-24 a NI-27 
Judiciário 025 (Nível B NI-28 a NI-31 

Intermediá Esp. NI-32 a NI-35 
rio) 

Agente de 20 TRT-9•~AJ- A NI-24 a NI-27 
Segurança 023 (Nível B NI-28 a NI-31 
Judiciária Int_ermediá Esp. NI-32 a NI-35 

rio) 

Maíoâe1992 
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EXPOSiç.lO DE MO'l'rVOS 

DA NECESSIDADE DE SE AMPLIAR O 'l'RlDUNAL RBGIOliAL DO_ 
TRABAUIO DA ga RXGIAo. 

1t to.to notól"io quto Judloi,rio Trabalhi11tn 
apres•nto. pl"obhnnaa qunnto a ~a imedlatao prco11taçll.o 
juri•dicional, o Que já Coj au está lloondo cdrriqido na Justiça 
camu. das Estaduco Hooalbra• dill Fedooraç6.o. 

Atualmante, podemos at irmar com pes11;r que a Ju11tiça 
do Trabalho está 111111iS demorad!ll do que 11. Juatiça doa Estados. 

o !IU1110nto das ~:~ções tr.abalhlstaG a cada ano 
(l.5oo.ooo em 1991), ae deve conjuntura econõ:~~:~ica, ao 
cre•cimonto da clientela trablllhista - servidore• pllblicos - e à 
eat111qnaçiio dA Justiça do Trabalho nos seus doia primeiros graus 
de jurisdição. Os processos demor~H~ muito tempo no grau recu:i:-oal 
cio Tribunal Regional du 'l'rabalho e, conseQ:Ilente!Jterlte, chegam com 
atraso . d• meses ou anos na inst&ncia do Tribunlll superior do 
Tr;abalho. 

Por tais razOes,o IUunentc ela ccmposiç!o de Tribunal 
Regional do Trabalho dll. 9• Regillio 16 pleito IU1tigo da co111unidade 
sindical, dos jurist11.s e advogados do .l!at11.do do Paraml. 

DA PROPORC:tONAL:IDADE: CONB'I'J:'l'OC:tDNAL NA COHPOSIÇAO DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9• REGIAo. 

A Conatituiç&o Federal possui 3(t.rês) regias 
especific~s no que concerne à composiç.!io doa Tribunais Re.gion11.ill 
do Tr11.balbo: 

11.) proporcion~lidade de 1/3 de Juize11 ClaaBiAtas 
para 2/3 de .:ru.izeG Tcqad~,{Artigo 115, "Caput" da C.F.)1 

b) paridade na !'epreoentaçAo olaasiata, (Altigo 113 
da C • .F.); e 

c) Proporciondidada igual à do Tribunal superior do 
Trab~lho entre Juizes Toqados de carreira e os represent11otes dll 
Orde!ll do11 Advoqadollõl do Brasil 11 do Miniutério Público do 
Trabalho,{Artir;o 115 dll C.F., p~~rte final). 

Elll •enl.!c .n propt:lrt"imu'll!dnt!<> do 1/J do Juizoa 
Claaall'ltaa para 2/J de Juizes •rogados Vitalicioa, na hipótese de 
o cAlculo apre11ontor Ull. nt1111ero impar para a repreaencíç&.o
claesista, por eXemplo 64:3•21,333333, aplicll-Se a regra da 
paridade na roprasentaçAo da trabalhadores a emprsgadorea, 
aacriticando-aa uma daa vaqaa de Juiz Togado Vitnl.icio el'll favor 
da 22• vaqa de Juil': Claasiata Te111porArio. 

DA PROPORCIONALIDADE ENTRE OS JUiZES ~S IGUAL A 
DO TIUBUNAL SUPERIOR DO •TRABALHO. 

U111 ~~;ap~cto am• atual Czoi'to. · J'lllgna que' nem se111pre é 
percebido est.i na. ~' . ~ estipulada _ part~ a 
proporcionalidad• entre 011 Juh:e• 'l'CgadOG dos Tribunais Regionais 
do Tr.abalbo. -

o Artigo 115 d~~; Lai Fundamental mand.'l observar a 
proporcion.'llidade que existe no Tribunml supE"rior do Trabalho, cu 
seja, 11(onze) Minisotrc:11 criundolil d.'l raagistraturo~~ do carreira 
trabalhista, par1'! 6{s:ehi) Ministros· o:d.undos do Ministério 
PUblico do Trabalho{J) e Ordem ~ds .-'d':o'il~do"; do Braail$~1·. 

Como o Tr~bu!)al.SU};Iericr do .Tr.abalbo po11sui 27{Vinte 
e sete) Ministros a regra' da parid11de entre ropl:'e&entantcs dos 
trabalhoadoree e dos empregadores. exigiu que Ul!lll; vzoga de Ministro 
Togado oriundo da car:reir11. tosse sa.crit'icada em tavor do 10" 
Ministro Classist;,.. Fo:sr~e o Tribunal Superior do Trabalho 
cc:~~:~por;to por 2S(vinto e oito) Ministros teríamos , a 
proporcionalidade de 12(doze) oriun!'-c111 da carreira, 
correspondentes a 2/J ,· pzorlll 6(~eisl Ministres oriundos da Ord.em 
d:o• Advogac!os(3) e do Minist4rio Ptiblico do 'l'rabalbo{3). 

A proporcionzolidade entre oa. Ministros TO<;III.I:'Ios 
Vitelicioa do Tribunal Suparior do 'J'rab1'!lho .S. pr:n-tanto do 2/J da 

:::~~~!ad~~ 0~l:.!'~.f;io da Pll~"j_J.~"oi.ra :Id6~~~~, l/;ro~~rcio"ndavti<;ld4act;: : 
conatituiçao Federal detarmina Qeja obroervada noa Tribun~~;is 
Ragionei11 do Trabalho , o qua :roi feito necte Projeto-de-lcli. 

1t importante sal!ent.!lr que a referência teita no 
inciso II, do paráqrato llnico do Art. 115 da c.F., ao ArtA 94, 
que t~:ata de d{'n0111inado quinto com;t!tuo.:ional, nao invalida ·11 
roc;~r11 do "Caput" do t'f!for.t.do to.rtigo 115, doll'ohdc •eX"' interpretada 
001110 exigt!ncia d11 oblilerv.1ncia dos demai• requisitei! do Art.. 94, 
COlllO a apret::entaç5.o de list.:~s ·sextupl~~;ll, notório ao.ber juridido, 
reput~llo ilibada e daz 11moa de efetivzo atividade proti11•dona1. 

DA Dl.V:tSAO DO 'l'lÜBUNAL EM 'l'tiRKAS E SEÇõES 
EBPECIAIJ:r,AnJ'-!: 

o Projeto-de-lei facllltl!l ..,_ cri11ç6o do órqlío Eapr,oc:izol 
que substituir!!; o Tribunal Plamo nas _in11tódac d., (lUa compat.dnr.ia, 
em ra:..l!.o ela Cortg ultr11panaar n mlmoro do 2~{vlnte o e!ncc) 
juitca el!l eu11 compoaJçllo (l\.rt. 93, XI da Constituiç&o Federal). O 
.!jegimento Interno d.o Tribunal. Reqional disporá sobre a 
composiçi!io, que não poder-i ser inferior a ll(onzo), nem ouperior 
a 25(yinte e cinco), regJ;:a constitucionllll que nem precisa ser 
mencionada por ter aplicaçlio autom6.tica. C•b'Jrá, portant:o, ao 
neqlmento Interno e~<r.clher a coraponiçllo mai11 adequac:lto entr" 
ll(onze} e 2r.(v.t.nto ., .;:Jnco} memhroo, IJ~mprt' :r(•npcoJtl\dn n 
parJt!nodo d .. :rnprraC!ntr>ç6.c clnaa.t.nta. Qlianto ao runcionamuntc, o 
Regboento Interno do Tz:ibunal Regional dispor6 Bcbre o "quorum" 
m""lnimo e diaa de sescõea do órg;§.o Especial. 

Além do Tribunal Pleno a do órg!o Especial, o 
Tribunal Regional s:erá dividido em Turmas e ter6 pele menos uma 
Seção Enpocializada. A cctnppsiçi!io e funcionamento das Turma11 doa 
TribUnais' Regionais dO Trabalbo é matéria requlada de forma 'lferal 
na CLT, nos Artigos 670 11. 673, niio sendo conveniente sua 

, ·al,t!ll:r;açll.o e:m Projeto-de-lei quo amplill 11 ccmposiçilo de Wl 
Tribunal Regional. Contudo, a cxelll11lc do que a Lei 7.701 de 21 de 
dezembro de 1988 regula~entou em relação ao Tribunal Superior do 
Trab~lbo, a compcsiç!o e o- funcionamento das Seçõe:s 
Especializadas são ranetidos para o Regimento In_torno de T:t:ibunal 
Regional do Tr~balho. · · · · · 

DA SBÇ.\0 EPECIALIZADA 

Para racionaliz11r e acelerar o julq11mento de 
proceasos que escapmm li eompeti!ncia das Turmas, o Projeto-do-lei 
per111ite que o Tribun11l Reqi9nal tenha pelo ~nenoa wna Seçi.o 
Especio.lizada para o julgamento de Dissidios Colotivos de 
n11tureza econõlllica ejou jurídica, Dissidios Individuais o outra• 
lllatelt"ias que n!o sejam da eOJIIpetência das 'l'uri:I!I.S, do PÍeno ou do 
órg6o Especial. 

Na categoria dos Dissidios Indivi.duais podemo• 
incluir as •ilhares de ações resclsórias que anual•cnte lin'i;o 
propo&tas perante os Tribunais Regionais de Trabalho para 
desconstituir decisões com tr.1nsito em julgado proferida:s pelas 
Juntlls de Conci.!lliaç6o e Julgllmento, acordes bcmoloqados e 
decisões doa órgi!oos judicllntes do Tribunal Regional elo Trlll::llltlc, 
Além disso, ainda caberá li Seção Especializada em oissidloc 
Individuais, julgar os Mandzodcs de Sequrança. AtualJrumtn, os 
Tribunaie Re9ionais com 20(vinte) cu m~is oJuf:t<>fl er<tlto tllvl<lldnll 
;~df!"Ja~:iad.o Tur"'a" para julqnr lll11afd!oa Colntivoa • D~.lr.llld!Qfl 

A legisJ,aç&.o ·anterior prevó ,.Grupos de Tur111as" no11 
Tl:'ibunais Reqionllis que contem cem 4(quatro) ou mai& Turmas, c 
que pressupõe 11 reuni!o de TurmaB com S(cinco) Juizes cada. No 
Projeto-4e-lei o Grupo de Turlllallõl é IIUbstituido pela seçlio 
Especializada, com o que o Tribunal nnqlcnnl ter.i mnlor l ibolordade 
par11 dl11por sob:re a compcaição de cada Ullll de acorde com nn r~uns 
necoosidDd,.s, podendo Eler uma para oc Discidioc Individuais 11 
outra par11. os. Disaidiollõl Coletivo.-. t poasivcl que apenas uma. 
Scç.&o Especializada seja crilld~~;. O l?r_ojeto-de-_lei _mllntém o que 
consta de- artiqc 6.---da -Lei 7.701,- -clé.'2J de deze!nl>z:o de l!HIC, 
publicada .no o.o.u. de 22 de dezetllblo de l9aa, que determina n 
especialização de WD Unico Grupo de Turma11, agora Seçlio 
Especializada, para o julgó!lmento de _ PJsnidios Coletivos. 11111 
IHpótcse de o Tribu.n.il' Regional optâr' Í>eln criaçllio do apenas uma 
Seç4o EspOcializada 1 osta tet:"á. a compat-.f•ncia para Dissidioa: 
Co1etivos e Dissidioc Individuai,... 

11 Compc-t~ncia exclusiv' püZ:a umao llni•;n S<>~·:õo 
Esp('cialJzada, no que ccnco:-rne aoo: Di~>cidioc Colet!Vo<:t d'l' 
natureza e-c:cnOmlca cjou juridica de lnt.crpn•t.açlic de nurmCo lc•Jal 
ou clftusula de inrtrumento nc:rmotivo é &alutllr, pois preacn·ll~llc 
a .. uni.tormidade da f).lnçüp nomativa dos Tribunais de Tr<!hi:llbc. 
COK.o o exercicio do Poder Normativo Constitucional d função das 
mais importante& dentre- as que os TribJ.nain do ·rrabalhc exe<::utam, 
em razão dos reflexos positivos. ou neq,.,tivo~ na cccncmi>J do 
Pais, no mercado de tz:1Jbalho, no cconhatc ;!:o ln!laçâc, ate:., o 
PJ:ojeto-de-lel determina q>.l"' a Snçlio Eoper.:11Jli:>:ada em ol.t~"ldloa 
Coletivcll' seja presidida _pelo Presidente do_ Tribunal, dela 
pa~:tieipando o v.t.ce-PJ:etddente, 111nl>O~ <'Om direito a \I'Otc. Alil 
decisões normativ~~;s, como salientado, afetllm profundamente a 
economia nacional, a e-conomia de Estaclo onde~ o Tribunal Regional 
possui jurisdiç&o, . n11 ma leria dafl vezes: alcançando qrande 
repercussão na i111prensa, televis&o e r6dio, estando 11 exigir 
manifestações ofiei11is ela corte perante a sociedade, o quo dov" 
aor ftoito pelo Juiz Prt>sldente que, po·,. dJoposlçâo reglm<:'ntal, 16 
quem fala palo 'l'ribunal C". estnbnlecco as r.nlaç:ô<=s o!iciais 00111 
terceiros. N.!l.o se justifica, portanto, que a ãdltlinlstraçâo do 
Tribunal nAo participe obrigatori:;nnen~ dessa relevante at.lvl<'l,.do 
ncrm~~;tivzo praticad:~o pelcz;: <;t"~tndea 'l'rH.ounaia Req!onah: do 
Trt~balhc. 

QUi'l.nt.c lr. Snçiio ou SoçOtJ!l(cooo nc-ja conntituíd" lllllie 
de um11) F.np~ciall:::lldlls am rlias.idion IndJviduala, o flogimeoto 
Interno 16 que disporâ sobre a pros•~nça ou nllio doa Juizaa 
Presidente e Vico-Preuidenta, de acorde _col!l as convini6nci~~os do 
Tribunal flegional do Trablbc em consontineia eort as necessld4!dea 
administrativas da Corte. 
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A ampliaç!.o do 'l'ribuno.l r:teqion11l do Trnbalho da SI• 
ll:egiAo t~;cllrr•Uu::á opena11 dtnspesa• de pellliOal.. A previ11.lo 
orça111entãria para a de11pe111a com pes~~:oal do 'l'ribunll.l Region!ll do 
'l'rmblllho da g• RegU.o, prevista para 1992 41 suficiente para 
!lt.ender As projeçi:le11 da de11peso. de pea:s:oal e ncrll!scimoll dela 
docorrentea conetrt.nte• doete Projeto-de-_lei. 

t 1auito illlportnntl!l que se destnque o tato de o.a 
evillli:les orçamentária• de 1992 11ere11 cuticientoa quanto lus 

respeallll COlll peasoal que seri.O criad1111 ne5tG Projeto-de-lei, Ullll 
vez que nAo existirão outras despesas: como custeio, pois as 
depend6ncias :ramteriais do Tribunal Regional po l:'li.o receber ao. 

novas TUr ... ••• d~Ç'&, 

EX'l'RATO OA ATA DA SEGUNDA SSSSAO_ EXTRAORDINÁRIA 00 ÓRGAO ESPECI~ 
TRIBUNAL SUPERIOR 00 TAABAIJIO - - -

>.oro quatro di!UI do :..li.s de de.l:ambro do ano de Ul'l mil noveeom~ 
tos e nov•nta 11 u111, hs nove- lloras, rer.lizou-ae 111 Segunda Seoss!o Elo:
traordinária do órq!o Esp•eial do Tribunal sup111rior do Trabalho, eob a 

!!~~!~~~~ia F.~~of:~t~:~l!~:im~(l~~~~~! =1~1:f~~. cu6~i!~~~· r;!i~~1r., prd; 
~~~!!r~o~: A~~~!~ab" .ío!~m·~a~~~!o d:•d~~~~=~!; H~i~n f~9'"~~~ra~~-rb~~i~ 
Gurgel, Cnéo Moreira, J'osé Luiz Vaseoneellos, All!lir Pazzi!!lnotto e 
Wagner Pi:monta: ti Oignfar;im:~ Subprocuradora-Geral da .:IU'IItiça do Traba
lho Doutora Flávia Falclio Alvim de Oliveira: e li secretliria do Tribu
nal Pleno Doutora Neide A. Bol"gas Farl"eira. H:~vendo g~!J!!!' regimental, 

~~!tf:i~!~~;a o a~:~;io~t~::i!~· s!n~~~l MÍ~f=~~o d~a~~=t~r;I:~~t~l~ ~~;v~ 
aprovada a Ata da Ses:slio anterior. Examinando matéria ad111inistrativa 
de int-eres:se dos Tribtmaia Reqionaia do Trabo!llho, decidiu il l,manirdda
de, l!Utori:z:ar o Excelentisa:illlo Senhor Mini&tro Presidente do Tribunal 
Suparior do Trilobalho a re111ater ao Conqr-easo No!lcion;sl Prol' etoliO de Lei 
aumentando o nU11ero de Juizes desse" Tribuno!lis, 9uo t car5.o o!ISSilll 

!c~~=~;~)~: ~~~~i1 R!;y~~~~l d~0 T;;~:i~~o a~" 2! 'R!~Y~!o--6~-t ( ~~!~~~i~t! 
~~~;Í~lfrTI;~~~~· 1 ~·n~~l1 

do do T~~~~i~~o ~~~~- .t~ 'R:~1i~o : 3~ 6 f~~i~~! ! 
IIG:il;:)t TribUnlllll Regional dO Trai:>alhO d;s !> 0 nOlqitio ---:19 (Vinte • llOVe)• 
Tribuna; Req1onal do Trabo!llho da 9• RngUo - 26 (vinte e oito); Tribu: 
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po Tribunal E>leno 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 46, DE 1992 
(N• 2.627/92, na Casa de origem) 

De- inicüt.tiv3 do Tribunal Superior do Traba~l_!_o 

Altera a composição e a organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da 19~ Região, com sede 
em Brasília-DF, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ _ 
Art. 1' O Tribunal Regional do Trabalho da 10• Re

gião~ com sede em Brasília-DF. tem sua composição aumen
tada para dezessete Jujz.cs, sendo onze_ Togados Vitalício e 
seis Classistas Temporários, respeitada a paridade da repre-
sentação. -

Parágrafo único. __ Dos cargos de Juizes Togados Vitalí
cios constantes deste artigo, sete são-4Cstinados à mag~stratura 
trabalhista de carreira, dois à rcpresent_~ção dã Ordem dos 
Advogados do Brasil e dois à representação do Ministério 
Público do Trabalho. 

Art. 2n Para atender à cori:lposição a que se refere o 
artigo anterior, são criados os seguintes cargos c funç~es de 
Juiz: -

I- três cargos de Juizes Togados Vitalício, a serem provi
dos em consonância com o art. 115 d.a Con5:tituição Federal. 

II- duas funções de Juiz Classista Temporário, sendo 
ui!_l para representante dos empregados e um para represen
tante dos empregadores. Haverá_ um suplente para cada Juiz 
Oassista 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 a legislação pertinente, 

__ A_rt. _ 4? Dentre os Juízes togados Vitalícios dois exer.: 
cerão ãs fUnçõeS de Presidente e Vice-Pr-eS:idente do Tribunal," 
e serão eleitos na forma regimental. 

Att. 5' Além do Tribunal Pleno o Tribunal Regional 
do Tribunal da 10~ Regiâo será dividido em Turmas e terá 
pelo menos uma Seção Especializada. respeitada a paridade 
da representação classista. 

§ 19 O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre 
o número de Turmas e se-ções EspeCialízadas, sua competência 
e funcionamento, neste Íricluída- 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 Dissídíos Coletivos de natureza econômica e/ou 
jurídica. 

§ 39 O Juiz Presidente e o Vice-Presidente participação 
dos julgamentos dos Dissídios Coletivos de natureza ecouô- . 
mica e/ou jurídica. Presente_ o JuJz Presidente, a ele caberá 
presidir a sessão de julgamento. 

§ 49 Os Juízes da Se_ção ou Seções Especializadas serão 
substituídos, nos casos previstos em lei e no Regimento Inter
no, por Juí~s integrãntes -das Tufuiãs, observada a paridade 
da representaç3o classista. - -- -

Àrt. 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. 

§ 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 nível do respectivo grupo, far
se-á por deliberação do Pleno do Tribunal, observada a legisla
ção vigente. 

Art. 79 Ficam criados no Quadro Per_Illanente de Pes
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 1~ 
Região os cargos de Atividade de Apoio Judiciário, conforme 
especificados no anexo II desta lei, a se_rem 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 3', 4\ 5\ 6• e -7~ Juntas de Conciliação e 
Julgamento de Taguatinga passam a constituir as 16\ 17\ 
18", 19~ e 20• Juntas de Conciliação e Julgamento de Brasflia
DF, com jurisdição em toda a área territorial do Distrito_ 
Federal. 

Art. 9~ As Oespesàs decorrente~ da aplicaÇ-ãO desta Lei 
correrãO por corilã.- das dótaçõe_s orçamentárias próprias da 
Justiça do Trabalho. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANEXO- I 

, de de 1992 

TRIBUNAL REGJOSAL DO TRABALHO DA 10' REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

CARGOS EM COMISSÃO 

~
·- NÜM. DENOMINAÇÃO CÓDIGO GRUPO ·------- -- --·-·---

eção e 
sessoramento 

ir 
s 
u 
6 n• 

perior -
digo TRT_-_],0., 
!':-100 

6 

3 

- juiz 'rRT-10 t-DAS-10" Assessor de 
Di reter de secretaria 'fRT-10 • -DAS-10 

, dr de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO 1'RABAL110 DA 10' REGIÃO 

QlJADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

Terça-feira 19 3575. 

--- ·GiiüPo ---- -cATEGoRIAs iiííM. ---cónico CI..ASSF.S E 
R.I::FERtNCIAS 

TRT-l._o_• --AJ Ã---Ns:-1-o-a -::N:::s--""1s::-l 
FUNCIONAIS 

de Técnico 
Judiciário 

Ati v idades 
Apoio 
Judiciário 
Cód. 
TRT-10•-AJ-020 

10 

Auxiliar 
Judiciário 

021 B NS-16 a NS-2~ 
(Nivel 
Superior) 

Esp. NS-22 a NS-25-

20 TRT-10•-AJ A NI-24 a NI-27 
023 B NI-28 a NI-31 

(Nível Esp. NI-32 a·Nr-35 
Intermediá 
rio) 
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EXPOSlÇAO DE MOTIVOS 

DA NF.CESSIOADE OE SF. AMPLIAR O TRIBUNAL RF.GIONhL 00 
TRAnJ\LHO DA 10• REGIAO. 

t fato notório que o Judici6.rio 
aprenentõll: problemas quanto a uma imediata prestação 
nal, o que nos leva a 1.1 (i nllar, com pc&ar, que a 
trllblllho cst6. mais demor11da do que 11 Justiça Comum 
Membros da Federação. 

Trabalhi&ta 
juri&dicio
Justiça do 

dos Estados 

o crescente número do 11çôcs trabalhistas, a cad11 ano 
(1.500.000 CIJ 1991), se dava à conjuntur11. econ0111ic11, ao creoci
JDento da clientela trabllllliSt/1 - ser:vidoros públicos - e !I 
estagn,:,ç3o da ,Justiça do Tr>~blllho nor. seu& dois primeiros grllUS 
de jurhaHçAo. os proc<>ssos dl'lmorllm llmlto tempo no grau re.eurslll 
do Tribu.nlll Regionlll do Trablllho e, con&aqUcntemante, chegam apó& 
n111ses ou anos na inst!.ncill do Tribunal Supl'lrior do Trabalho. 

Por tais raz6as,impea-se o aumento da composiç!o do 
Tribun'!ll Rr.gionl!.l do Trabalho da 10• Rogi{io, pleito antigo da 
comunidade sindical, dos juristas e advoQados do Distrito Fede
rlll. 

DA PROPORCIONALIDADE CONSTI'l'UCI:ONAL NA COMPOSiçlO 00 
TRIBUNAl, RBGIONAL 00 TltAllhUIO J"lA 10 1 REGU.o. 

A Constl tuiç!.o Federnl possui J (tr6s) rcgr11s 
esrecificac: no que concerne à composiç!ío do& Tribunaie Regionais 
do Trabll 1 ho: 

.a) propol"Clonõllid11de de 1/3 de Juite$ Classi&tas 
para 2/3 de Juizes Toqado!!õ(Artigo 115, "c..,put" d"" CF}: 

da CF); e 
b) P""ridade na representaç.ll.o clcssista (Artigo 113 

~.:) Pl"Oporclon,,l id11tl(' i11u,l h do Trlbuu11l Supt'rior do 
'l'nablllho Pntrc Juit(':!ll T•lq/ldos dE' Carrcit·a e os rE'presentantes dll 
Ot·dclll dos Advogados do Bra~:;il e do_ Ministério PUblico do Traba
lho(Artigo 115 da CP', parte finl!.l). 

Em sondo 11; proporcionlllidlldll.' da 1/3 de Juizes Cllls
cis.t~~;s Tempor&rio& para 2/J de Juízes Togados Vitalícios, na 
hipótese dE' o cAlculo apre&ent.ar um número .ímpar para 11 
rcpret'lentaç!o cla~<~::i~~:ta, por exemplo 64:Joo21,33JJJJ, 11plic11-ue a 
reqrll da paridllda na represent.aç!o de trabalhlldores e empregado
res, aacri!icando-lu' u.rna das VaQIIS de Ju12:· Togado Vitalicio em 
favor da 22' vaga de Juiz Clasaista Tempor6.rio. 

Um asptl'Cto da atu11l CO!Irta Magna que nem sempre III 
percebido est~ na ~ ~ estipulada para a 
proporcionalidade entre oa Juh:es Toqa<ios doç Tribunais Regionais 
do 'J'rab!tlho. 

o Artigo 115 d11 Lei Fundamental taanda observar a 

i~j~~rcl\0t~;zi:>ad~i~i!t~~;s~rf~nJ:;b~~al m:~f:i;~~u~~ ~eab~!~~~i~~ 
trabalhista, para G(seis) Ministros orlundos do Ministério 
Público do Trabalho(J) e Ordem dos Advogados do Brasilp). 

Como o Ti'lbunal S\IJx<rloi- do Tl"nhnlhe> f'tll't<Ui :!7{vlnto 
co ""'") Mlnir.t.z·o:;, n rcgrn d.õl p,ridado entra :rcprcn.c-ntnntcs dos 
trabõllh!HicH·c!õ c dot< ampr<'<Jndoroa ol<iglu que uma vaga de Ministro 
Tcqado oriuado d<t earrnira fosse sacririe11da ern favor do 10• 
Ministro Classista. Foa$e o Tribunal Superior do Trabalho 
composto por 28{vinte c oite>) Ministrou,. t('.r:ía_l:!lOG 11. proporciona
lidade de l2(doze-} oriundos da carrGira, cor.rcspondentoa a 2/3, 
par" 6(a<nh:) Ministros otlum!oo da Ordem do!\: Advog11do!1{1) o do 
Hlnlnt(\rfo Nhlh·o <l<> 1'r,l•nlho[1). 

A propon•ionalld>~.do entre os Ministros Togados 
Vltlllleios do Tribunal Superior tio Trabalho li, portantO:, de 2/3 
do lllllgistrados oriundos d111 carreira para 1/3 de Advogados e 
membros do Ministério Pllblico. Idêntica proporcionalidade a 
Constituiçii.o Federal deter111ina sejll observada nos Tribunais 
Regionais do Trabalho , o que foi feito neatc Projeto de lei. 

E lmpçortantc salientar que a referência f~ita no 
inci~:o II, do parAgrafo llnico, do Art. 115 da Constituiç~o Fede
ral ao Art. 94, que tratll do denominado "quinto constitucional", 
niio invalida a regra do ~do r:efct_r.ldo aJ;:tiqo 115, devendo 11er 
interpretada como e:ldq6nei11 de observi\ncta aos demajs requisitos 
do Art. 94, como a aprese:'ltação de liatlls llêxtuplliB, notório 
aab-Gr juridieo, reputaçiio ilibada e dez ano.= de etotiva atividade 
profissjonal: 

DA OtVlSAO 00 TRlBUNII.L F.M 'I'IJltHAS E SEÇÕES 
ESI'ECIALI ZAOAS 

Aláli do Tribunal Pleno , o Tribunal Regional 9er.S 
dividido cm TurJUII!õ c terá pelo menos uml!l Seção Espec-ializada. A 
composição (' o runcionam(lnto dlls Turmlls don 'rribunah: Regionllis 
do Trl'll:-alho é matCria r('qul~:~d.a d<1 tor110o g.:>r"l na CLT, noG J.rt.lgoo 
670 ,. 67:1, nAo ll't'ndo conv~·nlC'ntc- !IUI'I nltcrt~ç!io t'm Proj(!to de lei. 
que lllllpl t" li co_mpotdçào do um Trillunal Regional. Contudo, a 
ellell'plo do que a Lei 7. 701, de 21 da de:r:elllbro de 19BII, 
requlalftentou ell! relaç:&o ao 'l'ribunal Superior do Trabalho, a 
compo:;dç!o e o funcionamento das Seç~es Especializadas s!o rcn.e
tidoa para o Regimento Interno do Tribunlll Ro!!qional do Tl:abalho. 

DA SEÇAO ESI'F.CIALIZADA 

Para racionalizar e 11celerllr o julqalllantO" de 
procer.s:os que escapam A competência dan. Turm~:~a, o Projeto de Lei 

permite que o Tribunal Regiona:. tenha., pelo menos, ur.tll 5-:!"çJo 
Espccift1i:;::e>da para o julgarneo•;o de Dis,..ídios COJ(>th•:w. de 
natureza econ6mica cfcu jurfdici'l nbmi.dlos Indlvi·llnl'l c outrMI 
1n11térias que nilo Sl'!jam da compet6nc.:la das Turmar. ou do Pleno. 

Na categoria dos Dissidios lndividuais,podcr<"!o ser 
incluídas as mil;tu'lres de ações resclsórills: que anualmente !J,"w 

propostas pex-ant~ os Tribunal:;<. Regl~n:lls do 1'r,1lMllw,r.li'.:J 
desconstituir doc.:1sõe,; com tránstto elt> Julg;ulo,rrofcti::l.;o-:; P"'"~ 
Juntas de Concillõlçiio e.Julgamenl:o, ar.ordos homt~loqa,i:m <:! dt· i
s6as dos_ ór.gãos .. judic/U\tes ~lo Trihun<tl rlegion<o~l de l'<<:l,;,Jto·.-. ldc·m 
disso, ainda caberia à S(>çfío Espl•ci!'lli:o;ada onm Oj•.•'irli•,~. Jndlvi
dulllis julgllr os Mllndados de &equr~nçl'l. 

, A lcÇ-islaçll.o antcrlo· rn·c·1~ "GrU!)'J"1 oJ<• 1utr."•~:" wr!: 
Tribunais ru>qionals que contém ~(quatro] ou mõlis T1;rm11~·• o:.. 'l''~ 
pressupõe a rc11nião de Turmas ::orn 5(cinco) .Juj:-es c"•l.1. "1:.> 
Projdto de Lei o Grupo de Tun::as é substi tu:ido pcL'Ir. ~~ao;:i.1>~·.1 
Especializadas, t icando o 1:'r ibuna l Req ion,, l c<>•a :;,, i o r 1 i l •.' r c], .. l" 
para dispor sobre a composição rtr- .::n<l,, um,, d•_! llc<:Jtdo c~'l" •l" m::•::: 
necessidndcs, podendo 1:t•:r u"'" Tl"'"" oG Dis:::hlhm JndivioJtJ,~ln " 
outrn para on. Dlnrddlos Colr-t.Jvo~. r·: possivl'l fltl" -'~!"·11·"·' mr.> 
Soçáo EG(lf'flii!.l t?.l><la seja crl:u1.1. o T'roi<'to tl..:. l...::J l"lln!U., u qur· 
consta do artigo r,• d1:1 Lei 7.701, de- ill de dezembro d'l J9J;'6, 
publicada no o.o.U. de 22 de dezembro de l!HIII, qu'l' dt~tonnin"' a 
eapcciali:r:açlio de- um llnico Grupo d•! Turm,l!::, agora Scç.;io Ff'ÇC•cia~ 
lizada, para o julgamciito. ele Dissioiios Colctivos. !la hlpótc::.~ tl~ 
o Tribunal Regional optar pc-l11 criação d" apcn>~s um11 SC'•;t\o l·:."lJ>"'" 
clalizada, cnta terá 11 compc·tl!\nt:.ln pnr.~ Dlntdlllo" CCJ]r•tlvon <' 
Diss.ídios lndlvlr!u.,Jc;. 

A cornpt'tônc1~:~ <:>Jo~cluoiva para Un.ll Llnica Scçti.o E&~ti· 
cializada, no que concerne aos Di~>sidi.os Co.leti"Jo!;l de 11uture:;s 
econOrnlca ejou juridiea de interpretação de norlna lr.rynl ou clá.u
sulo de inst.r-umcnto noL"'at.ivo ~ anlutnr, pnls f>l<'<>crvn-nt> n 
uniformidade d11 fmlç3o 11orrnr~Uva d(>S Trlbunain elo 'Ir.~b.r~lh<:J. COI''l 
o exc-rcicio do J>odr-r !lormrot1vo C'onntlt•wl•>n11l ó !ullr,'t\o tllou '""111 
import1mtrr. <.l<'ntr" nn quC' rH:: 'J'r lbun11ln do 1':/.'0hulho t'l'<•r.ut;•,.n, c1~ 
raT.tlo dor. r(•floxuzl f'ouitlvo!; ou lwqntlV':lr. flll economin ~<:J l'ofa, 
no mercado de traballw, no ~~ombatP à intln;:~o; etc., o Prt~cto de 
Lei determina que a Seçlio E5pacializlldu cm Dissfdi<)G Co1etivos 
seja presid.l.da pelo Presidente do •rrlhunal, dela p!!.ztlclp;:,il::lo ~ 
Vice-Presidente, atr.bos com d.l.rett.o _, voto. h:; dcciG<'if!c non:c,.,tl
vas:, como salient;:,do, ~:~fctl!l:n protuncllmf.'lltC" cc::onomln naclcm'll, q 

cconomla do Estado onda o Tlibunal R•~gi<m.ll por.~;ui .1utlr.tllçJo, n" 
lrl""iorla das veu:m alc11nçnn>do qrrondc r"p<!I'CU!ln4o na i11lpr•.or:a, 
telcvislio e rádio, estando 11 el<igir mani !estaçOc!l oficü'li!l da 
Corte perante 1!1 socied'!lde, o que deve ser feito pelo Juiz I'rcsi
dente que, por disposi;:lio ~:egimental, C quem tala p(>lo Tribunal e 
estabelece as relações oficiais com terceiros. Não se justifica, 
portanto, que a administraç!.o d::> 'l'ribunal n;lo participe 
obrlglltorialllente dessa relevante atividade normativa praticada 
pelos TribunaJs Regionais do Trabnlho. 

Quanto. i! Saçâo ou seçOe~:{o11so seja constituída mais 
de wna) Especializadas em Dissidio:i Individuais, o Regimento 
Interno é que disporã sohre a pre~:;an~a ou não dos Juizas Presi
dente c Vice-Pres.identc, de acordo com as conveniências do 
Tribunal Regional do Trabalho t>l1 eonson&ncia com as neces!:'ddades 
administrativas dll Cort!!. 

DAfl DE!:Pl!!JAS. 

• A amplinyao do 'I"dbunnt ncglooaJ do 'l'rnbalho da lO• 
R('gllio Llc.,rrctani apenas despesas de pessoal. A prr.-visão 
orçamentária para a dc&pesll com pessoal do Tritlunl'll Rcqlon.,.l do 
Trabalho d11 10• Região, prevista pal:'a 1!1~2, é suticjt'nte para 
atender !Is projcçõcs de decpcsa de pNlt>Oal e acrl'lm:Jmrm d"lll 
decorrentes, constl'lntr-a d"to:te Proirtl) dt'l I"' I. 

. i': lnU(to lmpnrtnntr• !'jtlt' 11<! <1rmt.1qu" o !ato dr• l11l 
prcvio6oo. orç.tmcnt.J<rlas c](l 1992 l'le.tclll sUficlcntcs qual1to ás 
despesas COlO pessoal que serão crilldaS neste Projeto de t.ai, uma 
voz que nt'io exist.ir!io o_ut.ras despcs!t& eomo custeio, pois as 
dependências materiais do Tribunal Reqional poder!.o recflber as: 
novus Turmas sem despesas e>rtnu;. 

EXTRJ\TO Dll. ATA DA SEGUNDA SE"SS/\0 EXTRAORDlN/UUA DO óRGII.O ESP!;Cl AL IJO 
TRIBUNAL ·SUPERIOR 00 TRADAUlO 

Aos quatro dias do més de dazmr.bro do ano de um mll llC'I<'C"('n
tos o noventa e um, !Is noveo horar., rololizou-se ll s..,guncla Scc.r .. ~o l:K~ 
traordinária do órgi>o Espe-cial do l'rlburol'll SupE'rior de· 'l'rab.:~lho, t=ol> 0 
Prc&idêncil'l do E:oceelcntia"lmo SE'Ilhcrr H!nlstro Guinar.'"H' Falcb.o, pr·r.M 
sentes os Excelentissimos Senhorês Hinic;t.roc Orl .. ncl<> T,..i:.<nira -:~ 11 

~i~~:I~o~: A~~~i;aba joi~m.:-~~~~i~;o .,:cdf.~~!~6!; ~~~~t~of~'l"~~árll~~~, '':·;~~~ 
Gurgel, C'nén Morco!:r-ll, .Jacó Lui:r: VaJOconc<lllor., Al~nir /'a~zlllw.•to ,, 
WngnPr PJmcotnr D nlgnJof.llln:l !õubpr<:>curntl··,rn~G•;r;:o.l du Justlçn <h 1'r/Jb.1-
lho Doutora f.'ló.vill ~·alcli.o lllvlm cl,.. oliv('lrn; e a Sectc:táriJ'l tl<.> 'IrH.u· 
nal Pleno Doutora Neide A. Borges Ferreira. !!<~vende. g_u:Jrum rcgimenl~l 
foi declarada abcrt~;~ a Sessão, à qual de. xou de comparêÇCi-. por m:-tlv~ 
justificado, o Excelentissimo St-nhor MinJGt.tc Marcf<lo Pl111~11t•::l. r id,~ f: 
aprovadll a Ata dll Se~s:ão llntarior. E.>:llmin.,.nUo m<~t~rlro ,,lrrdnü:tr,,tt•Jrl 
de interesse doa Tril,unal& P~gloni'li!l do ·rri!),,,I)J(J, ,k.,idiu .\ ,n;,ni 10 \,J.,. 
du, .!lutorizr.r o Fl'l<:clcnti~;<;jn·n .•:('fi)"'' Mlr,it:l'" l'r••o.id•·ut.- rlo T• 1'·'"'"'1 
$11pr-rJo1 de> 'J'r.r~bn)ho n r<'IO!•It•r IIU CtJWII<·r:"'' liMl•lf•·•l I"!WJ' !r""· I• l.• i 
aum~•ntnuclo o núln<·r~> <k .luJ>:<•c: rlo·<''-'''!.. 'lrlL•'""l", '11.1'' !Jr.:;1r. 1 • ·'·~J~· 

:.:~~~~~~~~ '1:';r~~~~~ l }!~~~~~~~ l d~0 1';·~~;~1~~'l :3~ 11 :>; • R::;y~ ~c• ~-r.~~ r~ ~:,~:~J::~·:::; 
~~T;)~)~r1'~~~~ra 1 R:~1~~~~ 1 dorl"T;i~~f~~0d~-~ 4~-)(~~f~~": J:,~ ~~:.;;;;,; :: 
seis); •rrlbunal Rcg1on.al do Trab><lho da !i• Rugjii.<:J ~ 2<J ('llnt~' •· n~··.'~): 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA .. 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Título IV 
Da Organização dos Poderes 

·······················~--~-ú"PíTuL.o.rii·--·"······---··-------~ 

Do Poder Judiciário 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regio
nais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal 
e Território será'cómposto-de membros, do Ministério Públi
co, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de 
notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 
dez anos de efetiva atividade profbsional, indicãdOS ein:--Ifsta 
sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. 

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o trib~,~nal 
formará tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos 
vinte dias subeqüentes, escolherá um de seus integrantes para 
nomeação. -

SEÇÃOV 

Dos Tribunais e Juízes do Trabalho 

'•••• •• • •• • • •• • •·~' •••''''''""''-~''''"''""'''''"'-''''~'''~~n~•~~~••••• 

Art. 115. Os Tribunais RegionaiS do Trãbalho serão 
compostos de juízes nomeados pelo Preside-n-te dã-ReJn:ibiíCi, 
sendo dois terços de juízes togados vitalícios e um terço de 
juízes classistas temporáríos. observada, entre os juízes toga
dos, a proporcionalidade estabelecida no art. 111, § 1'", 1. 

Parágrafo úniCO-. -os magiStrã:dOá dos Tribunais RegiO~ 
nais do Trabalho serão: 

I- juízes do trabalho, escolhidos por promo~1io, alterna-
damente, por antigü1dade e merecimento; -

II -advogados e membros do Ministério Público do Tra
balho, obedecido o disposto_ no art. 94; 

III - classistas indicados em listas tríplices pelas direto
rias das federações e dos sindicatos com !'~se territorial :na 
região. 

DECRETO-LEI N' 5.452 DE 1' DE MAÍO DE 1943 

Aprova a ConsOiidãção ds Leis do Trabalho 

TÍTULO VIII 
Da Justiça do Trabalho 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·- · · · · · · · · · · · c:;;.:?i--rür:õ-I:v···· ··" ·-~«---· · ·-· ··- --~ · 
Dos Tribunais Regionais do Trabalho 

SEÇÃO I 
Da Composição e do Funcionamento 

Art. 670. Os Tribunais Regionais compor-se-ão: o da 
!" Região, de quatorze juízes togados, vitalícios, e de oito 
classistas, temporários; o da 2~ Região, de dezenove juízes 

togados, vítalícios, e de dez classisiâs, temporários; o da_ 3~ 
Região, de oito jUízes togados, vitálicios, e de -qUatro cfassistas, 
temporários; o da 4a Região, de onze juízes togados, vitalícios, 
e de seis classistas, temporários; o das~ Região, de oito juízes 
togados, vitalíciOs, e de quatro classistas, temporários; o da 
6• Região, de sete juízes togados, vitálicios, e de dois classistas, 
temporários; os da 7•, 8\ 9\ 11• e 12~ Regioes, de seis juízes 
togados, vitalícios, e de_ dois cla~sistas·; temporários, todos 
·nomeados pelo Presidente da República. 

§ 1' Vetado. 
§ 2"' Nos Tribunais Regionais constituídos de seis ou 

mais juízes togados, e menos de onze, um deles será escolhido 
dentre advogados, um dentre membros do MinistériO Público 
_da União junto à Justiça âO Trabalho e os demais dentre 
juízes do trabalho, presidentes de Junta da respectiva Região, 
na forma prevista no parágrafo anteder. 

§ 3' Vetado. 
§ 4º Os juízes classistas referidos neste artigo represen~ 

tarão, paritariamente, einpregadores e empregados. 
§ 5"' Haverá um suplente para cada juiz classista. 
-§ 6~ Os-Tribunais Regionais, no respectivo regimento 

interno, disporão sobre a substituição de seus juízes, obser
vados, na convocação de juízes ínferiores, os critérios de livre 
es_eolha a antigüidade, alternadamente. 

§ 7º Dentre os seus jUíZes togados, os Tribunais Regio-:
-. Dais elegerão os respeétivos presidente e vice-presidente, assim 
co,mo os presidentes de Turmas, onde as houver. 

§ 8"' Os Tribunais Regionais de 1"' e 29 Regiões divídir
se-ão em Turmas, facultada essa divisãq aos~constitufdos~ds::, 
pelo menos, doze jufzes. Cada Turma se comporá de três 
juízes togados e dois classistas, um rePresentante dos empre
gados e outro dos empregadores. 

Art. 671. Para· os -trabalhos dos Tribunais Regionais 
existe a mesma incompatibilidade prevista no art. 648, sendo 
idêntica a forma de sua resolução. 

Art. 672. Os Tribunais Regionais, em sua composição 
plena, deliberarão com a presença, além do presidente, da 
metade e maiS um dos número de seus juízes, dos quais, 
no mínimo, um representante dos empregados e outro dos 
empregadores. 

§ l9 As Turmas somente poderão deliberar presente~. _ 
pelo menos, três do seus juízes, entre eles os dois classistas. 
Para a integração desse quorum, poderá o presidente de uma 
Turma convocar juízes de outra, da classe a que pertencer 
o ausente ou impedido. 

§ 29 Nos Tribunais Regionais, as decisões tomar-se-ão 
pelo voto da maioria dos juízes presentes, ressalvada, rio Tri
bunal Pleno, a hipótese de declaração de inconstitucionalidade 
de lei ou ato do poder público (art. 111 da Constituição). 

§ 39 O presidente do Tribunal Regional, excetuada a hipó
tese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do 
poder público, somente terá voto de desempate. Nas sessões 
administrativas, O presidente VOtará como OS- demais _j\lÍZeS, 

cabendo-lhe, ainda, -ci VOto cte qualidade. 
§ 49 No julgamento de recursos contra decisão ou despa

cho do presidente, do vice~presidente ou de relator, ocorrendo 
empate, prevalecerá a decisão ou despacho recorrido. 

Art. 673. O ordem das sessões dos Tribunais Regionais 
será estabelecida no respectivo regimento interno. 
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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 
públicas federais. 

LEI N• 7. 701, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1988 

Dispõe sobre a especialização de Turmas dos Tribu
nais do Trabalho em processos coletivos e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, faço _saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: · 

Art. 1"' O Tribunal Superior do Trabalho, nos processos 
de sua competência, será dividido em Turmas e seções especia
lizadas para a conciliação e julgamento de dissídios coletivos 
de natureza ec-onómica ou jufídica e de dissídios -íõ.divíduais, 
respeitada a paridade da representaçã-o classista. 

Parágrafo único. O Regimento Interno do Tribunal dis
porá sobre a constituição e o funcionaffieõ:tá~·de- cada uma 
das seçõcs especializadas do_ Tribunal Superior do_ Trabalho, 
bem como sobre o número, composição e funcioriamento das 
respectivas Turmas do Tribunal. Caberá ao Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho presidir os atos de julgamento 
das seções especializadas, delas participando o Vice-Presi
dente e o Corregedor-Geral, este quando não estiver ausente 
em função corregedora. 

Art. 2~ Compete a Seção eSpecializada em diSSídios co
letivos, ou seção normativa: 

I - originariamente; . 
a) conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam 

a jurisdição dos Tribunais Regionais do Trabalho e estender 
ou rever suas próprias sentenças normativas, nos casoS cpre
vistos em lei; 

b)- homologar as conciliãções-Celebradas nos dissídios 
coletivos de que trata a alínea anterior; 

c) julgar as ações rescisórias propostaS contra -suas senten
ças normativas; 

d) julgar os mandatos de segurança contra os atos prati
cados pelo Presidente do Tribunal ou por qualquer dos Minis
tros integrantes da scção especializada em processo de dissídio 
coletivo; e 

e) julgar os conflitos de competência entre Tribunais Re
gionais do Trabalho em processos de dissídio coletivo; 

I!- em última instância julgar: 

a)- os recursos ordinários interpostos contra as decisões 
proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho em dissídios 
coletivos de natureza económica ou jurídica; 

b) -os recursos ordinários interpostos- contra as decisões 
proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho em ações 
rescisórias e mandados de segurança pertinentes a dissídios 
coletivos; 

c)- Os Embargos Infrigcntcs interpostos contra decisão 
não unânime proferida em processo de dissídio coletivo de 
sua competência originária, salvo se a decisão atacada estiver 
em consonância com precedente jurisprudencial do Tribunal 
Superior do Trabalho ou da Súrnula de _sua jurisprudência 
predominante; 

d)- os Embargos de Declaração opostos aos seus acór
dãos e os Agravos Rcgim~ntais pertinentes aos dissídios cole
ti vos; 

e)- as suspeições afqüuídoS COntra o Preside-nte e demais 
Ministros que integram a seção, n9s feitos pendentes de sua 
decisão; e 

f)os Agravos de Instrumento interpostos contra despacho 
denegatórío de recursos ordinário nos processos de sua compe-
tência. - · · · 

Art. 3~' Compete à Sé"ção de -Dissídios Individuais jul
gar: 

I- originariamente: 
a) - as ações rescisórias propostas cOntra decisões das 

Turmas do Tribunal Superior do Trabalho e suas próprias, 
inclusive as anteriores à especialização em seções; e 

b)- os mandados de segurança de sua competência origi-
nária, na forma da lei. · 

II- em única instância: 
a)- os agravos regimentaiSiilterpostos em dissídios invi~ 

dividuais; e 
b)- os conflitOs de_ competência entre Tribunais Regio

nais e aqueles que envolvem Juízes de Direito investidos da 
jUrisdição trabalhista e Juntas de Conciliação e Julgamento 
em processos de_ dissídio iii.dividual; 

III- em últíma instância; 
a) -os recursos ordinárias interpostos contra decisõ.es 

qos Jrib~nais Regionais e!n prOcessos de dissídio individual 
de sua competência originária; 

b)- os embargos interpostos as decisões divergentas das 
Turmas, ou destas com decisão da Seção de Dissídios Indivi
duais, ou com enunciado da Súmula e as que violarem literal
mente preceito de lei federal ou da Constituição da República; 

c)- os agravos regimentai~ d~ despachos denegatórios 
-dos _Presidentes das Turmas, em ni_atéria _de e_mbargos, na 
forma estalecida _no Regime_nto Jnterno; _ 

d) -os Emba"rgôs de becla!aÇao ~ opoStCls ao_s. seus acór
dãos; 

e) -as suspeições argUidas contra o Presidente e cl:emais 
Ministros que integram a seção, nos feitos pendentes de julga
mento; 

O -os Agravos de Instrumento interpostos contra despa
cho denegatório de recurso ordinário_e_m processo de sua com-
petência. _ _ __ _ _ _ __ _ 

Art. 4o- É da competência do Tribunal Pleno do Tribu
nal Superior do Trabalho; 

a)a declaração de inconstitucionalidade ou não de lei ou 
de ato normativo do Poder Público; 

. b)- aprovar os enunciados da Súmula da jurisprudência 
predominante em dissídios individuais; 

c)-Julgar os incidentes de uniformização da jurispru
dência em dissídios individuais; 

d)- aprovar os precedentes da jurisprudência predomi
nante em dissídios coletivos; 

e) aprovar as tabelas de custas e emolumentos, nos termos 
da lei; e 

f)- elaborar o Regimento Interno do Tribunal e exercer 
as_ atribuições adminstrativas previstas em lei ou na Cons
tiuição Federal. 

Art. 5~'--As Turmas-do Tribunal Superior do Trabalho 
terão, cada uma, a seguinte competência. -

a)- julgar os Recursos de_ -Re_vista interpostos de deci
sões dos Tribunais Regionais do Trabalho, nos casos previstos 
em lei; 

b)- julgar, em última instância, os AgravoS de Instru
me-ntos dos despachos de Presidente do Tribunal Regional 
que denegarem seguimento a Recursos de Revista, explici-
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i~do em que efeitO a Revista deve ser processadã~ caso-pro
VIdos; 

c)- julgar, em última instância, os a-gravos-régitriéiltais; 
e 

d)- julgar os Embargos de Declaração opostos aos seus 
acórdãos. __ _ _ _ _ 

Art. 69 Os_ Tribunais Regionais do TrabalhO que-fU:nclO
~arem divididos em Grupos de Turmas promoverão a especia
~za~ão d~ um deles com ~ cofl!petência esclusiva para a conci
liaçao e julgamento de d1ssfd!OS coletivos, na forma prevista 
no caput do art. 1" desta lei. 

Parágrafo úniCo. O Regimento interno disporá sobre 
a constituição e fundõ:tlamento ·cto Grupo Normativo, bem 
com dos demais Grupos de Turmas de Tribunal Regional 
do Trabalho. 

Art. 79 Das decisões proferidas pelo Grupo Normativo 
dos Tribunais Regionais do Trabalho, caberá recurso ordi
nário para o Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 1 s> O Juiz relator ou o redator deSigiiado disporá de 
10 (dez) dia para redigir o ac6idão. 

§ 2• Não publicado o acórdão nos 20 (vinte) dias subse
qüentes ao julgamento, poderá qualquer dos liiigen-tes ·ou o 
Ministério Público do Trabalho, interpor recurso ordiriáriO, 
fundado, apenas, na certidão de julgamento, inclusive com 
pedido de efeito suspensiVo; pagas- as cuStãs, ·se~lor o caso'. 
Publicado o acórdão, reabrir-se-á o prazo parã ó aditamento 
do recurso interposto. _ - --
. § 3~ --Interposto o recurso na forma do parágrafo ante

no r, deverao os -recorrentes comunicar ·o fato à Corregedo
ria-Gera.t, para as providências legais cabíveis. 

§ 4s> Publicação o ·acórdão, quando as partes_ serão con
sideradas intimadas, seguir-se-ã- o procedimento reCursal Como 
previSto em lei, com a intimação pessoal do Min"ístério Público, 
por qualquer dos seus procuradores. 

§ Ss> Formalizado o acordo pelas partes e homologado 
pelo Tribunal, não caberá qualquer recurso, salvo por parte 
do Ministério Público. . ~ ___ . 

§ 6s> A sentença normativa poderá ser objeto de ação 
de cumprimento as partir do 20'-' (vigésiiriO) diaSUbseqr:iente 
ao do julgamento, fundada no acórdão ou na certidão de 
julgamento~ salvo se conc_edido efeito suspensivO pelo Presi
dente do Tribunal Superior do Trabalho. 

Art. 8s> O disposto no art. 7~ e respectivos par-ãgrafos 
desta lei aplica-se aos demais Tribunais Regionais do Trabalho 
não divididos os Grupos de Turmas. - -

Art. 99 O efeito suSpensivo deferido pelo Presidente 
?o Tribunal Superior do Trãbalho terá eficácia pelo prazo 
IIDprorrogável de 120 (cento c vinte) dias contados da publica
ção, salvo se o recurso ordinário for julgado ant"es do término 
do prazo. 

Art. 10. Nos dissídios colctivos de natureza econômica 
ou jurídica de competência originária ou recursal da seção 
normativa do Tribunal Superior do Trabalho, a sentença pode
rá ser objeto de ação de cumprimento com a publicação da 
certidão do julgamento. 

Art. 11. Nos processos de dissídio coletivo, o Minis
tério Público emitirá -paii;:Cer-escrito. ou protestará pelo pro
nunciamento oral, na audiência ou seSSão de julgamento. 

Art. 12. O art. 896 da Consolidação das Leis do Traba
lho- CLT, aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, de 1'' de 
maio de 1943, passa a ter a seguinte rcdação: 

"Art. 896 Cabe Recurso de Revista das decisões 
de última instância para o Tribunal Superíõi do Traba-
lho, quando: . 

. a) -derem ao- mesmo dispositivo de lei federal 
mterpretação diversa da que lhe houver dado o mesmo 
ou outro Tribunal Regional, através do Pleno ou de 
Turmas, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribu
nal Superior do Trabalho, salvo se a decisão recorrida 
estiVer em consonàri.da como enuriCiado da Súmula 
de Jurisprudência Uniforme do Tribunal SujJerioi:' do 
Trabalho; 

b)- derem ao mesmo dispositiVo de lei estadual 
Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo: 
sentença l!onnativa ou regulamento empresarial de ob
servãncía _obrigatória em área territorial que exceda 
a jurisdição do Tribunal Regional porlator interpre-
tação divergente, na forma da alínea a; e -

c)- proferidas com violação de literal dispositiVO 
de lei federal, ou da ConstituiçãO da República. 

§ 1 s>- O Recurso de Revista será apresentado no 
prazo de 8 (oito) dias ao Presidente do Tribunal recor
rido, que poderá recebê-lo ou denegá-lo, fundamen
tando, em qualquer caso, o__despacho. 

§ 29 Recebido o Recurso, a autoridade recorrida 
?eclarará o efeito em que o recebe, podendo a parte 
rnter~ss~da requerer carta de sentença para a execução 
prov1sóna, salvo se for dado efeito suspensivo ao Re
curso. 

§ 39 Denegado seguimento ao Recurso, poderá 
o recorrente Interpor· Agravo de Instrumento no prazo 
de 8 (oito) dias para o Tribunal Superior do Trabalho. 

4s> Das decisões proferidas pelos Tribunais Re
girinãis do Trabalho, ou por suas Turmas, em execução 
de sentença, inclusive em processo incidente de embar
gos de terceiro, não caberá o Recurso de Revistà salvo 
na hipótese de ofensa direta à Constituição Fed~raL 

§ 59 Estando a decisão recorrida em corisonância 
com enunciado da Súmula da Jurisprudência do Tribu
?al.Superior do Trabalho, poderá o Ministro Relator, 
md1cando-o, negar seguimento ao Recurso de Revista 
aos Embargos, ou ao· Agravo de Instrumento. Será 
denegado seguimento ao Recurso nas hipqteses de in
tempestividade, deserção, falta de alçada e ilegitimi
dade de representação, cabendo a interposição de 
Agravo. _ 

Art. 13. O depósito recursal de que trata o art. 899 
e seus parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho fica 
limit-:_do? no recurso ordinário, a 20 (vinte) vezes o valoi" de 
referencia e, no de revista, a 40 (quarenta) vezes o referido 
vato.r de ref:rência. Será considerado valor de referência aque
le vigente a data de interposição do recurso, devendo ser 
complemen.tado o valor total de 40 (quarenta) valores, no 
caso de revista. 

Art. 14. O Re~imento Interno dos Tribunais Regionais 
do Trabalho deverá dispor sobre a Súmula da respectiva juris
prudê~cia predominante e sobre o incidente da uniformizaçãO, 
rnclus1ve os pertinentes às leis estaduais e normas coletivas. 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário da 
Consolidação das Leis _do Trabalho e da legislação especial. 

Brasília, em 21 de deiembro de 1988; 167' da Indepen
dência e 100~ da República. -JOSÉ SARNEY- José Fernan
do Cirne Lima Eichenberg. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 47, DE 1992 

(N• 2.628/92, na Casa de origem) 

De fniCiativa do Tribunal Superior do Trabalho 

Altera a composição e a organização interna do 
Tribunal Regional do Trabalho da 12' Região, com sede 
em Floriaoópolis-SC, e dá outras providências. 

O Congresso nacional Decreta: 
Art. 1• O Tribunal Regional do Trabalho da 12• Re

gião, coni sede em FlorianópÔlis-SC,- tem sua composição au
mentada para dezoito Juízes, sendo doze Togados Vitalícios 
e seis Classistas TemporátiõS, respeitada a p-arldade da repre-
sentação. - · · · · 

Parágrafo U.O.icO. Dos cargos de.Jufzes TogadOS\riiaÜcios 
constantes deste artigo, oito sã-o destillados à magistratura 
trabalhista de carreira, dois à representação da Ordem dos 
Advogados do Brasil e dois à representação do MiniStério -
Público do Trabalho. 

Art. 2o Para atender à composição a que se refere o 
artigo anterior, são criados_ os seguinte Cargos e- funções de 
juiz: ' -o- - - - · _._ ' 

I- Três cãrgos de Juiz Togãdo Vitalício, a serem provi
dos em consonância com o artigo 115 da Constituição Federal; 

II- Duas funçõeS de Juiz Classist3 Terilporáiio, se"ndO 
uma para representante dos empregados_e uma para represen
tante dos empregadores. Haverá um suplente para cada Juiz 
Classista Temporário. -

Art. 3~ O provimento dos cargos c f'}-_nções de Juiz pre
vistOs no artigo anterior pbcdecerá ao que dispõe a Consti
tuição Federal e a legislação pertinente. 

Art. 4<:> 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 d0-Tr1bunal Pleno, o Tiibu_~al Regional 
~o_ T~~balho da 12~ Região será dividid9_ em Turmas e terá 
pelo menos uma Seção Especializada, respeitada a paridade 

·cta representação classista. 
§ 19 O Regimento Interno --dO Tribunal disporá sobre 

o númeto de Turmas e Seçóes Especializadã.S, sua competência 

e funcionamento, neste ínclufda 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. 

§ 3~> É facultad_o ao Juiz Presidente e ao V ice-Presidente 
do -Tribunal participarem do julgamento de Dissfdio Coletivo 
de natureza económica_e/ou jurídico. Presente o Juiz Presi
dente do Tnbunal, caberá a ele presidir a SessãO de JUlga-
mento. --~ _ ~ ~------:-

§ 49 OS J ufzes da Seção _o_u_ Seções Espedalizadas serão 
substituídas, nos casos preVistos em lei.e. nó Regimento Inter
no, por Juízes integrantes-das Turmas,. observada a paridade 
da representação dãSsista; -

An. 69 FiCa:m criados os cargos de Assessor de Juiz, 
do Grupo-Direçãó 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 privatiVo-s de Bacha
rel em Direito, ser.ijo preenchidos mediaqte livre indicação 
doS magistrados junto aos quais forem servir. --

§ 2" _-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, observada a legisla
ção vigente. 

Art. 79 Ficam criados no Quadro Permanente de Pes
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 12• 
Região os cargos de Atividades de Apoio Judiciário, 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 União, das Autarquias 
e das Fundações Públicas Federais). 

Art. 89 As despesas deCorrentes da aplicação desta l~i 
correrão por conta das dotações orçaffieiltárias próprias da 
Justiça do Trabalho. 

Art. 9'-' Esta-lei entra e~ vigor na data de ~ua publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se aS dispo'siÇões énl:-Contrário. 

ANEXO ·I 

, de de 1992 

TRIBUNM- REGIONAL DO TRABALHO I>A 12' REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE l'ESSOAL DA SECRETARIA 

CARGOS EM COHISSÀO 

DENOMINACÃÕ 
... 

GRUPO NÚM. CÓDIGO 

Direção e ... ·. 

6 Assessor de juiz 'l'H.T-12 I -·DAS-102 

Assessoranento- 3 Diretor de Secretaria TRT-12'-DAS~lOl 

superior -
código TRT-12• 
DAS-100 

f '··' 
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ANEXO-II 

,de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12' REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRE'fARIA 

,---cRIJ?o 
. ----
CATEGORIAS NúM. 
FUNCIONAIS ---- -

Atividades de Técnico 10 
Apoio Judiciário 
Judiciário -
Cód. 
TRT-12•-AJ-020 

Auxiliar 20 
Judiciário 

A tendente 20 
Judiciário 

Agente de 10 
Segurança 
Judiciária 

.. 

.ttxPOStçA.O DE HOTlVC.-fl 

DA NV.C'l':m:JoAnr:: DI': fõf: llrll'loiAit O TlltHIINM, Jll~r:JOIIAJ, DO 
'l'IU'diAUIO DA l:t• J.lt:e1AO, -

t fet-o notório que o .Ju(lici6z::io 
apre•onta proble11as qu11nto a um11 imedl .-til! pre~:~taçlio 
nal, o que nog: laVG G ilf i rmllr, com penar, qua t1 
trabalho est.6 •nbi deii!Orllda d:o que n Justiçn Comuto 
Mttllbro• de Fl.'dcraçlio. 

Tr.'lblllhist.'l 
juri~:õdicto
,,untio;:n do 

dos Entndorl 

O c:reecentc m1mcro de açõo;u;: trahalhiatna, a ead11 11.1'10 
(1.500.000 c111 l9SIJ), &e davo à conjunturll coc:on6mica, ao ore&r:i~ 
•ento da el i~ntela trabc.lhinta - servidol es pllbliooo:: - co b 
eutagnc.ç4o da Justiça do Trabalho nor;: rutus doia primeiros qnlllf< 
de jurladlç!o, 010 procl;!r::lõOiõ demoram multo tl;;'mpn nn qrau roeu:rslll 
do TrJbunal Rcraioual do Trobllllho e, conseqticr,tcmcnto, chegam apó'.ll 
eses ou anos na instAncia do 'I'ribun11l superior do Trah.'llho. 

Por tais ra;~:õe.s,impõo-se o au~Dento da composição do 
Tribunal Regional do Tr.rtblllho da 12• RegU.o, pleito- antigo da 
comunidade sindiclll, cJos juristliS c 11cJvoq.rtcloS do Elltado d111 Santll 
Catarinlll. 

DA PROPORCIONALIDADE COllSTI:t'UCIONAL NA COMPóSiçAO DO 
'l'RIBUHAL REGIONAL DO T.RABALBO DA U• RECtlO. 

A Constituiç6o Federnl poss.ui 3{três) rcqrlls 
es:poeifieac: no que concerne 11. eompoc:içlio doa Tribunal• Roqionais 
do Trt~blllhol 

'! proporcionalidr~da de 1/3 &t .:ruizee Cla•sistaos 
para 2/3 de ju zes Toqadoa(Artigo 115, "eaputtr da CF); 

b) paridade na repreuantllç5.o cla&sista {Artigo 113 
da CF}; e 

- . - __ ., 

CÓDIGO CLASSES E 
REFERÊNCIAS . 

TRT-12·=AJ ····----------c-:-
A NS-10 a NS-1$ 

- 021 B NS-16 a NS-21 
(Nível Esp. NS-22 a NS-25 
Superior) 

TRT-12•-AJ A NI-24 a NI-27 - 023 B NI-2E\ a !H-31 
(Nível Esp. NI-32 a NI-35 
Intermediá 
rio) 

TRT-12•-AJ A NI-2•1 a NI-27 - 025 B NI-28 a NI-31 
(Nível Esp. NI-32 a NI~35 
Intermediá 
rio) 

TRT-12 1 -AJ A NI-2·~ a NI-27 
-023 B NI-28 a NI-31 
(Nível Esp. NI-32 a NI-35 
Intermediá 
rio) --

c) proporcionalidade igulll li do Tribunal superior do 
Trabalho entre Juizes Togado:.; de Carreir.rt e os repreBentantelll da 
ordem do5 Advoqados cl.o Brasil e cl.o Hinistúlo Nblico do 'I'rabA
lho(Artigo 115 ·cJa CF, parte final). 

Em sondo a proporcionalidade de l/3 de Juh;es Claa
GiDtas Tempor4rio5 para 2/3 de Juizes Togadoa Vitalicioa, na 
hipótese de o c6leulo llpreJ>entcr UIJ. nUmero i11opar para a 
rli!'presCntaç5.ó clcssi111ta, por exemplo 6413•21,333333, apliça-ee a 
regra dll paridade na reprascntaç6o de trab111lh11dores • e111pregado• 
re&, Gllcrificlllndo-roe uma das Vllqnc: de Juiz Togado Vitalicio •• 
favor da 22• Vll9ll de Juiz Clossista Tempor6rio. 

t.JIJ. ocpccto dll n.tur~l Cnrtn. Magna que ne111 11ompre ' 
percebido e"t6 na ~ ~ •otlpulad!l po.ra ll 
proporcion~tlidlldR •ntr• o• Juiza• T09odos dos Tribunlli• Rllqionlli• 
dO T.t'llobillho. 

o Artigo 115 da Lei Fund11mental •andil Obflervar a 
proporcionalidade que. existe no Tribunnl superior do Trabalho, ou 
&eja..- ll{om:u) Hiniatros oriundos ds magistratura de C11rreira 
trllbnlhillta, para 6(11eia) Ministros oriuncJoe do Mini•t4rlo 
Nblico .So Trabolho(3) e ordelll dos AdvogacJoe do Brllail(J). 

COIIIO o Tribunal Suparior do Trablllho poc:11Ui 2'/{vintllll 
e sete) Miniatros, il regra cJ11 paridilldll entre represcntllntea dos 
trabslhilcJoz:oec e dos empregadores exigiu que uma vaqa de Miniatro 
Tot;Jado oriundo da carreira foa:se sacrificada IIIJII. fllvor do 10° 
Ministro ClilSSiata. Fosse o 'l'ribunlll Superior do Trabalho 
composto por 2B(vinte e oito) Ministros, teria11os a pr-oporciona
lidftde de l2(do:ze) oriundoc da carr•irlt, correspondentes: li 2/'l, 
para 6(s:eia) Ministros oriundos da ordea doa Advoqados{l) • do 
~inistério l'\lblico do Trabalho('l). 

A proporcionalidncJe entre os Mini&tro5õ Togftcloa 
vitlllicios do Tribunal superior do 'l'rllbalho f, portanto, de 2/3 
cJe l!lllgiotrados oriundos dil cllrreirll para l/3 de .1\dVOIJildos • 
meinbros do Ministério PUblico. ldênticll proporcionillidlldo a 
conçtituição Federal deteruina seja obli!CtJ:Vada nos Tribunal• 
Regionais cJo Tl'ilbl.llho , o que foi feito nente Projeto de lei. 

t importante salientar que a refor6ncia feit-a no 
inciao 11, do parAgrafo llnico, do Art •• llS da Constituiç!o Fede
ral fiO Art. 94. que trata do denominado "CJu!nto constitucional", 
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nao invalida a. reqra do ~ do roferido Õ.rti9o llS, dovendo oer 
interpret~:~da co11o oxig6ncia de obsc:r:vl!i.ncia aos dt:>TRaia requisito• 
do Art. 94, coRO a apresontaçii.o dE't liutaa aõxtuplas, notório 
onlx>r juridlc:o, rcputt~çAo ilibn.da e deoz !llnos de cfetlva Atividade 
prof lasional, 

DA DIVISAO DO 'l'RIBUNAL EM 'l't1RKAS E SEQOES 
ESPECIALIZADAS 

Além do Tribunal Pleno , o Tribunal Reqiomt.l ser6 
dividido em TUI111!1~>' e terá pelo menos Wllll Seçlio Especiali:tada. A 
coJnposiç.§o e o funcionamento chu; 'l'urllll!B ~os 'l'ribunlliB Regionais 
do Trabalho é :lfllltéria re'iJUlada (S(' forratl 9E'l'i!ll na CLT, no~: Arti9oa 
670·a 673, n!io •endo conveniente sua alteu.ç!io em Projeto de 1•1 
que "'lnplia a composlçlio do Ulll Tribunal Roqional. Contudo, n 
exc:nplo do qu(' a Loi 7.701, do 21 ,Je dotembro <la 1988, 
regulml'lentou em relaç6o ao Tribunal Su~ 1rior do 'l'rlllbalho, a 
composiç!io e o funcionamento das Seç6es Eu.pccializadas llllio-reme
tidos p4ra o Regbu:nto Interno do Tribunal Regional do Trr.balho. 

DA SEçAo ESPECIALIZADA 

P.11ra racionalizar e 1\Celerlr o julgamento de> 
processos que escn.pam 6 compet~neit~. das Tunas, o Projeto de Lei 
pennite que o Tribunal Regional tenha, pt:o menos,' UJU.a Seçl!io 
Espeeializt~.da para o jul9azr.ento de Dis:cldios Coletlvos de 
natureza •conõm.iea ejou juridiea, Oiluddios lndividuais e outras 
J1111térias que nio cejflm da competúncia das Tu:-mas ou do Pleno. 

Na categoria doç Dir>u.idios lndi••id_ul!l.l,_lll, poderio ser 
incluidas as milhares de açõeç n:u;cisórias que anualmente e6o 
proposta.:: per.11nte 011 Tribun.nis Regionair;: io Trabalho, pura 
descom•ti:tuir dacir~~õe11 com tr6nsito em julqado, proferidas pelas 
Junt!UII de Conciliaça:o e .Jul9fiiiU:mto, acordos 11on.oloqados e deo1-
a6es dos ór9iios judieantes do Tribunal Reqionttl do Trabalho. Além 
diuco, ainda caberia 6 Seç.!io Especialh:adlll 0111 Dillaidiou Im!ivi
duaia julgar os Mandado~; do Segurançt~. 

A lcqislaç!o anterior prevó "Grupor; de Turmas" nos 
'l'ribumli15 Regiont~is que C!lnt~m 4(quat:ro) ou m<~in Tm'rr,a~.:, o que 
prem;upóe a reuni!o de Turmas co:n S(cinooj ,JuÍllf)~ cada. tto 
Projet'? de Lei o Grupo de- Turmas é c.ubstit.u.í~o pela~ Seções 
EspeciBlh:adas, ficlllndo o Tribunal Regional com maior liberdade 
para dispor sobre a c:omponiçâo de cada uma de acordo com as suas 
necessidades, podendo ser .uma para os Dis.sídi-:.a rudi<dduais e 
outro~~ para os Dissidio10 Coletivos. t possivel que apC'nlls uca 
Seç6o E&peci.nlii\ada seja criada. O Projeto de Lei m<mtélll o que 
consta dt> artigo 6• da Lei 7.701, de 21 ele d<>Zt:!I:Lbro d~ l9BB, 
publicada no O.O.U. do 22 de 'de7embro de l9!la, qut: d(·t•n·rnlna a 
ee.peelnli:z:a.ç<'io da um llnle<: Grupo de Turmilg, agora f;"(•ÇII? ET:p~rcln
lh:oda., para o julqnmcnto ele- l>lrwlcllor. Coh,tlv<.>o. !!:~ ltiJ,r'A•"•·~ d•" 
o• Tribunal R<.~']ional Cll>tar t•cln c:d11çbo clt> up<mno;; '.U"" !lc·•~iío Li;pe
e:lalizada, esta tor6 a C•!)Jl!pct6ncia pnrl!l D.i~;&J:dio.o;; CoJet i vos e 
Disr~~idioa Individual,. ·· 

A eompl:!t~ncia t>Xolualv11 para uma UnJca &r.-çllo Eope
cializoda, no que concerni· IIOG Oiceidio& Col~tlvor. d•J !l!ltUrl'Za 
econôm.lcf! e;ou juridiell de interprctaç&o d'J nornro le!'Jf\1 c•J eli\•J
•ula do ins.trument.o normt•tivo é ll!llUt!llr, poir. ~rN><'r·vc.-ue ta 
uniformidade da lunç6o norl!li'Jtivl!l do& Trit>unaic 1'1" 2'l'Dhlllho. Como 
o exereioio do Poder Normativo COn~;tituc.lone.l é funç:&.o da& maill: 
importante& dentre rn; que os Tribunais do Trttbalho IC'Ji'CC:Utl!lm, em 
rozho dos refle:Kos positivos ou neqc.tlvoz:; n"' economia elo Pair., 
no JJercado de trabalho, no comblltl' 6 inflaç6o, etc-., o Projf:'to dr 
Lei deterndna que a Scç6o Elipcc!alhadn em Di_aa:Jdios Cole"thon 
•eje. presidida pelo Presid(!onte _do Tribunal, df1la partir.:ipand~ o 
Vic:e-Prcsidente, ol!ltlos com direito e voto._ A& deciuõcc. normi:lt.i
var;:, eolllO ~:alientado, ofetam profundeml:'nte a econol!lill nociont<l, e 
economia do Estado onde o Tribunal Regional possui juri_ç_diç.So, nfl 
JRAiorill dos Ve?.es n.lcançando grl'lnde repercussii.o na inpnm!:a, 
televisão e rádio, estandc• a e:Kigir rnani!estaçõcs ofi~:irtis l"'a 
Corte perante a. socicdo~~de, o que deve ser feito pel?_ Jui7. f'zc~:f
donto quo, por dtspor;:içfio rn']lmnntal, é l]Uf"ln fnlo pr-lo 'J'rJhun~>l (' 
eat!lboloo;-o an r<:~lllçÕco o!h·Jol~õ~ OQII< Lerccdrnr.. lf.lir> ru• .1u_-tt.ll1c-l:l, 
portanto, Qllol' " a<1mlulntr11r;l'io Clt.> TrJbunaJ n~•<> s•:lrt.lr.lpt-
obrigotorJamentl.! der;ca re>loenmtc lltivida<1n norxontJ.vn pr;,ti~~>d~ 
pelo.s Tribunal" R.cqtonais do Trabalho. 

Quanto _li seç.!io_ou Seç!.:le&(c<u;o seja r.:ow;t{tui:.ta mais: 
de Ullla) E!lpeci~tlizadar:J Cll'• Oiosí.dios 1m'llvil"'uaJe, o F••giro<:>r<to 
Interno é que diopor6 Gobrr. f" Pl"CTJC'JlÇ"II ou nGu clot; ,luiz~·s- J>f,..,:i
dcntc e V.ic:c-J'ro:-r.~id~llt'o, di.' acortlo eo1o nr: c'"'""<Jn}lnw~.~" \l."> 
Tribunal Jtcqlonal do 'l"t•aballlo em conso""Jiin•:.i ... r:oro "B nc•:<'l.r ~clacl('S 
adminic:trativaG da Corte. 

DAS DESPESAS . 

A anpliaçAo do Tribunal RegioMl do n·atla lh-: da 12 • 
Reqião acarretará apcna& despesas de pcsl):(oal. J1. prr-·d,;!lo 
orçalnentári.a para a despesa corn peosoal do Tribun~l Pc-•;lonal do 
Trabalho dlll 12• Regi-fio, p:r•lvista p~ra l!J92, é &uii<:'i<'utc p3~·a 
atender às projeç6es de despesa de peosonl e aeréscir=os dela 
decorrentes, constantes de& te Projeto de Lei. 

t muito imJ'>"rt11ntc que s.e dcst .... que o fato de nc 
p:revisi:>os orçamentárias de 1992 serem oui"Jcientnr. quanto àc 
despesas com pessoal que Gctho criadas neste J>cojct? de I..r.i, um~ 
vez que n6o e:dul:.irão outl'l!fl d~gpç-!,laa __ co111o cuat~Jo,_ p_?_!_ro;_ a11 
dc.pend6ncio~~s 111atcriais. do 'l'rlbunal Regi.9nal pl)do:-rlao receber as 
nova a Turmas acm despCGI!lB cxtrali. 

~TRATO DA ATA DA SEGUNDA SE!lSIIO EXTRAORD.IJl.\P:lA 00 C:RCAO .ESPECIAL 00 
ntlBtrNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Ao10 quatro diato do !nó& de dczetn!Jro do cno de um 1nil novl'e(,n
tos e noventa e Ull, lilc nove llorar., realizou-se a !"lcg•md" Ser:r.ho E11-
tro~~ozdin6ria. do óro;~t:.o Eopecifl:l do Tribunal Supe-rior do TrnL~lho, s_ob 11 
Presidlincit~. do .EIIcelent::lssimo Senh.or Mini&tro Guimarães flllciilo, pre
senter;: os Exceleoti&simos Sonh.orcs Ministros Orlllndo Tch:eira da 

~~f~:!r~o~!. !-~~;~abi:l jo;~lllcgaf.!~;o d~ed~~~==~!; H~t~nf~gll~~ra~~r!J~~i~ 
Gurgel .. Cnéa Mocelro~~, José l.uiz V.t~Gconcellos, lllmir Pauianotto e 
Wagnef Pimental a• [li9niaGimt1 !iubproouradori!I-Geral da Justlçll do Tr&t.<l'
.a;no Doutora Fl6Vill Falei'io Alvim dor Oliveira; c a Sc•·rctl\r1B do Tdb:.~
nol Pleno Doutoro Neide A. I!OJ"ges Ferrcirfl. lfavcndo guoJ"UIII regl~>~cntfll, 
foi declflrada 11bcrt11 o11 Sc&cii.o, 6 qual deixou de comparõi::Cr, por J:Totlvo 
justificado, o Exeelentis&imo Senhot Ministro Marcelo l'imenLcl. t.icla e 
flprov.nda o11 Ata da Sessão anterior. Ex!l.minando Eat.eria adr:.inisttall.Vi:l 
da: interesse dos Tribunais Rccdon.11is. do Tra!Jnlho, dorocidiu 11 unanir.lidn
de, auto:rizac o Ellcclentis.&imC. Senhor Ministro Presid~r•to_do Tribunal 

~~~::;{~~d~o o Tr~~~~~~ de re~~Í~: r. ~~(:~~~gr;;i~u!:!i~~n9~~·Pr~1:.:.~~~r:,d~ 1\ll;!! 
ac-rf.:ecidos: Tribunal Rc ion.,l dn 1'rnb~>Jht, <ln l' llwnun · ~~1 (CHl':f''l'nt.ll 
e quatro); 1'ribunlll onlll <ln 'J"rnbalh" cl.fl 2• Hi·q!l.u · r-1 (r>-l'~··;•mta c 
quatro}; Tribuna ele> 'rtPb~lho de. 3' Rc9lb.'l - 3•.- (t.rinta e 
seir;:ll Tribunal Trabalho da 4' Req1âo - 36 (trinta c 
seis 1 Tribunal 'Trab"'lh.o da S• Prgillo- 2'1 {v.irot·~,.. n~·.-c); 
Tribunal Fle<Jiona ho d~ 9' Rcqiào - 2B {vint'l" c c-!t ... •); TribY-
nal Rcqlonal do Tro.ba ho da )O' Pcglilo- l6 (d":tillto); tr il.ut•·~l P•··:1lo· 
nal do Trab11lh.o da 12• Rcg.i&.o - 10 (dczcdt<:>); c Tr.llm,,.l r:. ·;l· '•·•I :-lo 
Tl;abalho da 15° Re9i6o- J6 (triut:." "''is). /, 

S~:~la d~ sr.;6õcs, 04 .J, dr.;c1 l'•hrCi 11 :~~l 

l.ct''\t'<<· tJi;:,·"·. 
}l' lDt:: 1\./I)OI~C S fl,íl.l'l·:t!:/1 

S<?f""t"etál"i<l do 'I"rli.•un•1l t'l•mn 
I : I 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

................................ TiTui:é:i'iv ...... _ ............ c ........... . 

Da Organização dos Poderes 

··· ........................... cP,'Pi1-ui:c>'iii ................ _ 
Do Poder Judiciário 

SEÇÃOJ 

Disposições Gerais 

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regio
nais Federais, dos Tribunais dos Estados, e dó Distrito Fêderal 
e Território será composto de membros, do Ministério Públi
co, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de 
notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 
dez anos de efetiva atividade profissi0n3.1, indicados em lista 
sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. 

Parágrafo único. Recebidas aS indicaçõe~;. o tribUnal 
formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo~ que, 
nos vinte dias subseqüentes, eScolherá um de seus_ integrantes 
para nomeação. 
································································-···-········· 

S_EÇÁOV 

Dos Tribunais e Juízes do Tr&halho 

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho serão 
compostos de juízes nomeados pelo Presidente da República, 
sendo dois terços de juízeS togados vitalícios e um terço de 
juízes classistas temporários, observada, entre os juízes toga
dos, a proporcionalidade estabelecida no art. 111, § 19, I. 

Parágrafo único. Os magistrados dos Tribunais Regio
nais do Trabalho serão: 

I- juízes do trabalho, es_colhidos por promoção, alterna
damente, por antiguidade e merecimento; 
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II --advogados e membros do Ministério-Público do Tra
balho, obedecido o disposto no art. g-4; -

III- classistas indicados em listas tríplices pelas direto~ 
rias das federações e dos sindicatos com base territorial na 
região. 

DECRETO-LEI N' 5.452, DE lo DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.riTü"Léi · viú · · · · ·· ·-· ·· · ·-~ «-----~-·-· 
Da Justiça do Trabalho 

..................... ·········cP.:Piiüi:i:i" i"v····· ...................... .. 
Dos Tribunais Regionais do Trabalho 

SEÇÃO r 
Da Composição e do Funcionamento 

Art. 670. Os Tribunais Regionais comp6r-se-ão:- o- da 
1~ Região,-- de quatorze juízes togados, vitalícios, e de oitó 
classistas, temporários; o da z~ Região, de dezenove juízes 
togados, vitalícios, e de dez classistas, temporários; o Q_a 3• 
Região, de oito juízes togados, vitalícios, e de quatro classlStas, 
temporários; o da 4~ Região, de onze juízes togados, vitalícios, 
e de s_eis classistas, temporários; à das~ Região, de oito juízes 
togados, vitalícios, e de quatro classistas, temporários; o da 
6~ Região, de sete juízes togados, vitalícios, e de dois classistas, 
temporários; os da 7\ s~, 9\ lOa, 11~ e 12~ Regiões; de seis 
juízes togados, vitalícios, e de- dois cla~sistas,- temporários, 
todos nomeados pelo Presidente da República. 

§ I' Vetado. 
§ 2~ Nos Tribunais Regionais- constituídos- de seis ou 

mais juízes togados, e menos de onze, uin dCieS -será escolhido 
dentre advogados, um dentre membros do Ministério PúbliCo 
da União_jUntO -ã"Justiça do Trabalhq __ e os demais dentre 
juízes do trabalho, presidentes de Junta da respectiva Região, 
na forma prevista no parágrafo anterior. -

§ 3' Vetado. 
§ 4~ Os Juízes classiStas referidos neste:ai:tigõ -repres-en-=

tarão, paritariamente-, empregadores e empregados. 
§ 59 Haverá um suplente para cada juiz classista. 
§ 69 Os Tribunais Regionais; no respectiVO- regiffiCrilo 

interno, disporão sobre a substituição de seus juízes, obser
vados, na co-nvocaçâo de juízes inferiores, os critéiioS-de livre 
escolha e antigUidade, alternadamente. _ 

§ 79 Dentre os seus juízeS togados, os Tribunais Regio
nais elegerão os resp~ctivos presidente e vice-presidente, assim 
como os presidentes de Turmas, onde as houver. 

§ 89 Os Tribunais Regionais da 1"- e 2• Regiões dividir
se-ão em Turmas, facultada essa diviSão aos cOnstituídos de, 
pelo menos-, doze juízes. _Cada Turma se comporá de três 
juízes togados e dois classistas, um representante dos empre
gados e outro dos empregadores. 

Art. 671. Para os trabalhos dos Tribunais Regionais 
existe a mesma incompatibilidade prevista no art. 648, sendo 
idêntica a forma de sua resolução. 

Art. 672. Os Tribunais Regionais, em sua composição 
plena, deliberarão com a presença·, além do presidente. da 
metade e mais um do número de seus juízes, dos quais, no 
mínimo, um representante dos empregados e outro dos empre
gadores. 

_§ 1" As Turmas somente poderão deliberar presentes, 
pelo menos, três dos seus juízes, entre eles os dois classistas. 
Para a integração desse quorum, poderá o presidente de uma 
Turma convocar juízes de outra, dã. classe a que pertencer 
o ~usente ou impedido. 

§ 2>' Nos Tribunais Regionais, as decisões tomar-se-ão 
pelo voto da maioria dos juízes presentes, ressalvada, no Tri
bunal Pleno, a hipótese de declaração de inconstitucionalidade 
de lei ou ato do poder público (art. 111 da Constituição). -

§ 39 O presidente do Tribunal Regional, excetuada a 
hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato 
do poder público, somente terá voto de desempate. Nas ses
sões administrativas, o presidente votará como os demais juí
zes, cabendo-lhe, ainda, o voto de qualidade . 

§ 4~ No julgamento de recursos contra decisão ou des
pacho do presidente, do vice-presidente_ ou de relator, ocor
rendo empate, prevalecerá a decisão ou despacho recorrido. 

Art. 673. A ordem das sessões dos Tribunais Regionais 
será estabelecida no respectivo regimento interno. 

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 
pu"blicas federais. 

LEI W7.701. DE 21 DE DEZEMBRO DE 1988 

Dispõe sobre a especialização de Turmas dos Tribu
naiS do- Trabalho em processos coletivos e dá outras 
providências. 

- - O PreSidente da República faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: _- _ _ _ _ 

Art. 1'! O Tribunal Superior-do Trabalho, nos pr-ocessos 
de sua competência. será dividido em Turmas e seções especia
lizadas para a conciliação e julgamento de dissídios coletivos 
de natureza econôrnica ou jurídica e de dissídios individuais, 
respeitada a paridade da representação classista. 

Parágrafo único. O Regimento Interno do Tribunal dis
porá sobre a constituição e o funcionamento de cada uma 
das seções especializadas no Tribunal Superior do Trabalho, 
bem como sobre o número, composição e funcionamento das
respectivas Turmã:s do Tribunal. Caberá ao Presidente do 
Tribunal Superio~ do Trabalho presidir os atos de julgamento 
das seções especializadas, delas participando o Vice-Presi
dentc e o Corregedor-Geral, este quando não estiver ausente
em função corregedora. 

Art. 2° Compete à seção especializada em dissídios co-
letivos, ou seção normativa: · 

I -originariamente: 
-a) conciliar e julgar os dissldios coletivus que excedam 

a jurisdição dos Tribunais_Regionais do Trabalho e estender 
ou rever suas próprias sentenças normativas, nOs caSos pre-
vistos em lei; 

b) homologar as conciliações celebradas nos dissídios co
letivos de que trata a alínea anterior; 

c) julgar as ações rescisórias propostas contra suas sen-
tenças normativas; _ 

d) julgar os mandados de segurança contra os atos prati
cados pelo Presidente do Tribunal ou por qualquer dos Minis-
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tros integrantes da seção especializada em processo de dissídio 
coletivo; e 

e) julgar os conflitos de competência entre Tribunais Re~ 
gionais do Trabalho em processos de dissfdio cole_tivo; _ 

II -em última instância julgar: 
a) os recursos ordinários interpostos contra as decisões 

proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho em dissfdios 
coletivos de natureza econômic~a ou-Jurfdica; 

b) os recursos ordinários interpostos contra as decisões 
proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho em ações 
rescisórias e mandados de segurança pertinentes a djssídios 
coletivos; 

c) os Embargos Infringentes interpoStos contra cJecisão 
não unânime proferida em processo de dissídio cole ti v O de 
sua competência origlrilriã, sãlvo se a decisão atacada estiver 
em consonância com precedente jurisprudencial do Tribunal 
Superior do Trabalho ou da Súmula de sua jurisprudência 
predominante; 

d) os Embargos de Declaração opostos aos seus acórdãos 
e os Agravos Regimentais pertinentes aos dissídios coletivos; 

e) as suspeições argüidas contra o- Presidente e demais 
Ministros que integram a seção, nos feitos_ pendentes de sua 
decisão; e 

O os Agravos de Instrumento interpostos contra despa
cho denegatório de recurso ordinário noS processOs de sua 
competência. 

Art. 39 Compete à Seção de Dissídios Individuais jul-
gar: 
I- oríginariãffie-il.Ié:: 

a) as ações resdsórias propostas contra·dedsões das Tur
mas do Tribunal Superior do Trabalho e suas próprias, inclu
sive as anteriores à especialização em seções;e 

b) os mandados de segurança de sua competência origi
nária, na forma da lei. 

II -em única ínstâncla: 
a) os agravos regimentais interpostos erri dissídios indiví-

duais;e · -
b) os conflitos de competência entre Tribunais Regionais 

e aqueles que envolvem Juízes de Direito investidos da ju_risdi
ção trabalhista e Juntas de Conciliação e Julgam~nto em pro
cessos de dissídio iridividual; 

III- em última instância: 

a) os recursos ordinários interpostos contra decisões dos 
Tribunais Regionais em processo de dissídio individual de 
sua competência originária; 

b) os embargos_ interpostos às decisões divergentes_ das 
Turmas, ou des_tas com decisão da Seção d~ Dissídios Indiviw 
duais, ou com enunciado da Súmula e as que violarem literal
mente preceito de lei federal ou da Constituição da República; 

c) os agravos regimentais de despachos denegatórios dos 
Presidentes das Turmas, em matéria de embargos, na forma 
estabelecida no Regimentó"Intemo; -

d) os Embargos de Declaração opostos aos seus acór
dãos; 

e) as suspeiç6es argüidas contra o Presidente e demais 
Ministros que integram a seção, nos feitos pendentes de julgaw 
mente; e 

O os Agravos de Instrumento interpostos contra despa
cho de negatório de recurso ordinário em processo de sua comw 
petência. 

Art. 4"' É da competência do Tribunal Pleno do Tribu
nal Superior do Trabalho: 

a) a declaração de inconstitucionalidade ou não de lei 
ou de ato normativo do Poder Público; 

b) aprovar os enunciados da Súniula da juriSprudência 
em dissídios individuais; 

c) julgar os incidentes de uniformização da jurisprudên· 
cia em dissídios individuais; 

d) aprovar os precedentes da jurisprudência predomi
nante em dissídios coletivos; 

e) aprOVar as· tabelas de custos e emolumentos, nos ter-
:ffios da lei; e · 

O elaborar o RegiMento Tiiternó do Tribunal e exercer 
as atribuições administrativas previstas em lei na Constituição 
Federal. 

Art. 5"' As Turmas do Tribunal Superior ~o 1):abalho 
terão, cada uma, a seguinte competência: -- -

a) julgar os Recursos de Révista interpostos de decisões 
dos Tribunais Regionais do Trabalho, nos casos previstos em 
lei; 

b) julgar, em última instância, os Agravos de Instrumen
to dos despachos de Presidente de Tribunal Regional que 
d~negarem seguimento a Recurso de Revista, explicitando 
em que efeito a Revista deve ser processada, caso providos; 

c) julgar, em última instância, os agravos_ regimentais; 
e 

d)_ julgar os Embargos de Declaração opostos aos se_us 
acórdãos. 

.Art. 6° Os Tribunais Regionais do Trabalho que funcio
narem di vi di dos em Grupos de Turmas promoverão a especia
liZãÇ"ão de um deles com a competência exclUsiva para ·a-conci
liação e julgamento de díssídios coletivos, na forma prevista 
no caput do art. 1"' desta lei. 

_Parágr.ç~.fo úniCo. · O Regiinerifó" Intern-o -dispora sObre 
a constituição e. funcionamento do_ Grupo Notiri.3tivó~ bem 
como dos demais Orupos de Turmas de Tiibunal RegiOnal 
do Trabalho. · 

Art. 7" Das decisões proferidas pelo Gnipo Normativo 
dos Tribunais Regionais do TrabalhO, caberá recurso ordi-
nário para o Tribunal-Superior do Trabalho. · 

§ V O Juiz relator ou o redator designado disporá de 
10 (dez) dias para redigir o acórdão~ 

§ 2~ Não publicado o acórdão nos 20 (vinte) dias_subse
qüentes ao julgamento, poderá qualquer dos litigarites ou o 
Mini~téri_o Público do Trabalho interpor recurso ordinário, 
fundado, apenas, na certidão de julgamento, inclusive com 
pedido de efeito SU$pensivo, pagas as custas, se for o caso. 
Publicado o acórdão, reabrirwse-á_Q prazo para o aditamento 
do recurso interposto. -

§ 39 Interposto o recurso na forma do parágrafo ante
rior, deverão os recorrentes comunicar o fato à Corregedo
ria-Geral, para as providências legais cabíveis. 

§ 4~ Publicado o acórdão, quando as partes se_rão consi
deradas intimadas, seguir-se-á o procedimento recursal como 
previsto em lei, com a intimação pessoal_ do Ministério :P_úblico, 
por qualquer dos seus procuradores. 

§ 5"'_ Forf!ializando o acordo pelas partes e homologado 
pelo Tribunal, não caberá qualquer recurso, salvo por parte 
do Ministério Público. 

§ 69 A sentença normativa poderá ser objeto _de ação 
de cumprimento a partir de 20"' (vigésimo) dia subseqüente 
ao do julgamento, fundada no acórdão ou na certidão de 
julgamento, salvo se consedido efeito suspensivo pelo Presi~ 
dente do Tribunal Superior do Trabalho. 

- . 
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Art. 89 O ._disposto no art. 7<> e respectivo parágrafos 
desta lei aplica-se aos demais Tribunais RegionãiS do Trabalho 
não divididos em GrUpoS de Turmas. 

Art. 99 O efeito- susPeriSivo deferido pelo Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho terá eficáCia pelo prazo 
inprorrogável de 120 (cento e vinte) dias contados da publica
ção, salvo se o-rec-urso ordinário for jti.Iga:do antes do término 
do prazo: 

Art. 10. Nos dissídios coletivos de natureza económica 
ou jurídica de competência originária-oU -i'ecufS31 de seção 
normativa do Tribunal Superior do Trabalho, a sentença pode
rá ser objeto de ação de cumprimento com _ _a publicação da 
certidão de julgamento_. _ 

Art. lL Nos processos de dissídio c_oletivo, o Minis
tério Público_emitirá parecer escrito, ou protestará pelo pro
nunciamento oral, na audiência ou sessão de julgamento. 

Art. 12. O art. 896 da Consolidação das Leis do Traba
lho- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1• de 
maio de 1943, passa a ter a seguinte_redação: 

"Art. 896. Cabe Recurso de Revistas das deci
sões de última instância para o Tribunal SuperiOr do 
Trabalho, quando: 

a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal inter
pretação diversa da que lhe houver dado o _mesp:to 
ou outro Tribunal Regional, através do pleno ou de 
Turmas, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribu
nal Superior do Trabalho, salvo se a decisão recorrida 
estiver em consonância com- enUn-ciado da Súmula de 
Jurisprudência Uniforme do Tribunal Superior do Tra
balho; 

b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, 
Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, 
sentença normativa ou regulamento empresarial d_e ob
servância obrigatória em área territoi[al que exceda 
a jurisdição do Tribunal _Regional prolator interpre
tação divergente, na forma da alínea a e 

c) proferidas com violação de liter_aJ _dispositivo -
de lei federal, ou da Constituição da 1\r;:pública. 

§ 1<.> O Recurso de Revista será apresentado no 
prazo de 8 (oito) dias ao Presidente do Tribunal recor
rido, que poderá recebê-lo ou denegá-lo, fundamen
tando, em qualquer caso, o despacho. 

§ 29 Recebido o Recurso, a autoridade recorrida 
declarará o efeito em que o recebe, podendo a parte 
interessada requerer carta de sentença para a execução 
provisória, salvo se for dado efeito suspensivo ao Re
curso. 

§ 3o Denegado seguimento ao Re_curso, poderá 
o recorrente interpor Agravo de Instrumento no prazo 
de 8 (oito) dias para o Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 4~ Das decisões proferidas pelos Tribunais Re
gionais do Trabalho, ou por suas Turmas, em execução 
de sentença, inclusive em processo incidente de em bar- __ 
gos de terceiro, não caberá o Recurso de Revista, salvo 
na hipótese de ofensa direta à Coristítuição Federal. 

§ 5<.> Estando a decisão recorrida em consonância 
com enunciado da Súmula da Jurisprudência do Tribu
nal Superior do Trabalho, poderá o Ministro Relator, 
indicando-o, negar seguimento ao Recurso de Reyista, 
aos Embargos, ou ao Agravo de Instrumento. Será 
denegado seguimento ao Recurso nas hipóteses de in
tempestividade, deserção, falta de _alçada e ilegitimi-

dade de representação, cabendo a interposição de 
Agravo." 

Art. 13. O depósito recursa] de que trata o art. R99 
e seus parágrafos da Consolidação das Leís do Trabalho fica 
limitado, no recurso ordinário, a 20 (vinte) Vezes o valor de 
referência e, no de revista, a 40 (quarenta) vezes 9 referido 
valor de referência. Será considerado valor de_ referência aque
le vigente à data da interposiÇão do recurso, devendo ser 
complementado o valor de 40 (quarenta) valores, no caso 
de revista. 

Art. 14. O Regimento Interno dos Tribunais Regionais
do Trabalho de_verá dispor sobre a Súmula da respectiva jUris
prudência predominante e sobre o incidente de unifOrmização, 
inclusive os pertinentes às leis estaduais e normas coletivas. 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

_ Art. 16. Revogam-se_ as disposições em contrário da 
Consolidação das Leis do Trabalho e da legislação especial. 

Brasilia, 21 de dezembro de 1988; 167' da Independência 
e 100• da República. JOSÉ SARNEY - José Fernando Cirne 
Lima Eichenberg. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 48, DE 1992 
(N• 2-630192, na Casa de origem) 

De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho 

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: 
Art. l\> O Tribunal Região do Trabalho da 3• Regional, 

com sede em Belo Horizonte-:- MG, tem sua cornposíção 
alimentada para trinta e seis Juízes, sendo vinte e quatro 
Togados Vitalícios e doze Classistas Temporários, respeitada 
a paridade da representação. 

Parágrafo único. Dos cargos de Jufzes Togados Vitalí
cios constantes deste artigo, dezesseis são destinados a magis
tratura trabalhista de carreira, quatro à representação da Or
dem dos Advogados do Brasil e quatro à representação do 
Ministério Público do Trabalho. 

Art. 2õ Para atender à composição a que se refere o 
artigo anterior, são criados os seguintes cargos e funções de 
Juízes: 

I- dez cargos de Juiz Togado Vitalício, a serem promo
vidos 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. 4" Dentre os Juízes Togados Vitalícios dois exerce-
rão as funções de Presidente e Vice-Presidente do tribunal 
e dois as funções de Corregedor e Vice-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 3~ Região 
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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 compet~ncia 
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 
jurfdica. _ · 

§ 39 O Juiz Presidente c o-Vice-Presidenie parfctpàrãq 
dos julgamentos dos Dissídios Coletivos de natureza eoonó
micã e/ou jurídica. Presente o-Juiz Presidente a ·ele ,càberá 
presidir a sessão de julgamento. : _ _ -~ -~ 

§ 4"' 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. - -

§ 59 Ficam extintos os Grupos de Turmas em qu_~ se_ 
dividia o Tribunal, cabendo à Seção ou SeçóeS EspeCializadas 
que os sucederem a competCncüi residual para julgar as Ações 
Rescisórias propostas contra as decisões por elas proferidas. 

Art. 6" Ficam criados os cargos de AsSessQr de Juiz~ 
do Grupo-Direção e Asscssoramento 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, priyativos de Bacha
-rel em Direito, serão preenchidos mediante livre indicação 
dos magistrados junto aos quais foram servir. 

§ 29 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 vigt;:nte. 

Art. 7o 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 
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. gn As despesas d~Ú:orrentes da aplicação desta lei 
correrão por ·conta das dotações orçamentárias próprias da 
Justiça do Trabalho. 

Art. 9~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Revog~rn-se as disposições em çontráriO: · 

ANEXO- I 

Lei no , de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3• REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETAIUA 

CARGOS EM COMISSÃO 
.. . ". 

GRUPO NÚM. DENOMINAÇÃO CÓDIGO 
Direção e 18 Assessor de juiz TRT-3 • ·-DAS-102 
Assessoramento 4 Diretor:de Secretaria TRT-3 • --DAS-101 
superior ~ 
código TRT-3• 
DAS-100 

I 
I 
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ANEXO- O 

Lei n• , de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3" REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

GRUPO CATEGORIAS NÚM. 'CÓDIGO CLASSES E 
FUNCIONAIS REFERÊNCIAS 

·-
Atividades de Técnico 36 TRT-3•-AJ- A NS-10 a NS-15 
Apoio Judiciário 02J: (Nível 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 HI-24 a NI-27 
Judiciário 023 (Nível B NI-28 a NI-31 

Intermediá Esp. NI-32 a NI-35 
rio) 

A tendente 36 TRT-3•'-'AJ- A NI-24 a NI-27 
Judiciário 025 (Nível B NI-28 a NI-31 

Intermediá Esp. NI"'-32 a NI-35 
rio) 

Agente de 36 TRT-3•-AJ- A NI-24 a NI-27 
Segurança 023 (Nível B NI-28 a NI-31 
Judiciária Intermediá Esp. NI"'-32 a NI-35 

rin\ 
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:IXPOBiçA.O DZ JIOTIVOB 

DA HECESSXDADJ: DE SE AMPLIAR O 'l'la:BO!iAL REGIOHAL DO 
'.rRADALIIO DA 3• JmGII.O~ 

t fato notório que o Judici4rio Trabalhisto. 
llpresentll problenwus qu11.nto a u•a iMediata pre.etoç!o 
jurh:Ciicional, o que ji foi ou eaU aenclo corriqido na Juatiça 
eomum doa Eatadns Membro• da Federaç4o. 

Atunlmcnto~ podemos afirl!lzn: C01II pes11.r que a Justiça 
do Tt'etbalho eaU 1nals d(I'I:IOradll do que a JU111tiç11. doa Ea,tadoa. 

o 11umento d3a aç6es tt"D.betlhb'l!aa a cl!lda ano 
(l.!SOO.OOO e• 1991), ae deve III eonjuntut"a econOrlica, 11.0 
croacimento da clientela trabalhista - aervldoraa pl1blieoa - e A 
eati!lqnaç!o da Ju.tiça do Trabalho noa seus doia primeiros gr.rt.us 
d• judsdiçillo. oa processos deuaoraa .ulto tempo no grau rlilcuraal 
do Tt"ibunal Roqional do Tr.rt.balho a, conaequente111ante, cheqa111 co• 
atraso de llleru1a ou ano.: na lnat.Ancia do 'l't'ibunal Superior do 
Trabalho. - - - --

Pot' tais razõêa,o -aUl'Qento da COIIIpos!çAo do Tribunal 
Region11l do 'l'TII.~etlho da 1- Rfu~Uio ' pleito ~mtigo· da COliiUnidade 
ainc:Ucal,dos juriataa 111 advoo;adoa do Estado de Min1111 Get'4is, 

DA PROPORCXONJ\LIOADE CONSTXTUClONAL MA COMPOSIÇ!O DO 
TRIBUNAL REC.J_OHAL DO TRAJJAUIO DA 3• Rf!GIAO. 

A con~~ttituiç&o Federal possui 3(trê:s) ragraa 
especi!icas no que concetne .11. COJIIPO&içAo dos Tribumllis Reqion~ls 
do 'l't"abalhot 

111) proporcionalidade de 1/3 de J~f:r:ea Classista• 
p,ara 2/3 de Ju~;e-es Toqador~,{At"tigo 115, "Caput" -d111 c.F.)t 

d11 c.F~l• • 
b) paridade na. raprellumtaçiio claaailltat (Arti9o 113 

-c) ProJ?orcionalictade igual ~ do Tribunal superior do 
Trabalho entre .)ufzo:ur. Toqados de ·cart'ail:'ll. e 011 raproaentantes da 
Ot"ctem dos Advogados do Brasil e do Hinilllt,rio PUblico· do 
Trabllllho,(Artiqo 115 d4 C~F~, parta tin11.l). 

:e:m sendo a proporcion11.lidadl!l de 1/3 de JuízeJo: 
Classiatas Te:rnporririoa para 2/3 da Juizell 'l'og'adOII Vital:[cioa, na 
hipótaaa de o crilculo ,apraaantar Ull n11mero _ :(~ar para 11 
repi:'GII!ant,açoAo clas!'llllta, j>ot' exelllplo 64t3,.2l,333333, 11.plJea-ae a 
regra da pl'lrldnd<> na_ rarnu•antaç4o dn t.r:Dbalht~doree a 
llllhl't .. <;!l\dluaa, fllll:ll!lco•••to-sv _ umn \JAt< Ya'ifo• dilo .:Juiz ToiJarln 
VJtnlillio eno fnvot· da 22• vaqn d(l Juiz Chanlet11. 'l'anopor,rio. 

DA PROPORCIONA,LIDADE ENTRE OS .:WiZES 1'0GAOOS IGUAL A 
DO TRIBUNAL SUI'ERIOR DO TRJ\aALIIO. 

Um anpccto d11. 11tU11l carta Magna que nem 
percebido ~5-U. n11. ttW:A _ ~ aatipu;tacta 
proporcionalidade entro 0111 Juh:•• Tog11.cloe ctoa Tribuhllill 
do __ Trabalho. 

r;ompre ' 
p11.r11 11. 

Regionais 

O Artigo 115 da Lei Funda111ental manda observ,ar a 
propol:'cionalidade qua existe no Tribunal Supet"ior do Trablllho, QU 
aeja, ll{onze) Ministros oriundos da ~naqistrl:ltura de cat"t'eira 
tr11ba.lhist11, p.!lra 6{seis) Mlnlstros oriundos_ do MiniatérJ.p 
PUblico do Trabalho(:l) e ordem do11 Advogados do Brasil(3). 

Corno o 'l'ribunal SupQr.for do Trabalho possui 27(vinte 
e sete) Ministros a regra d~:~ pllrldO!Ide entre repreacntantes dos 
trabalhoadores e dos empregadores e:dglu que uma vaga de Ministro 
Tor;tr:do ot"iundo da carreira fosse saerlficad11. 0111 favor do 10• 
Ministro Clatlfdata. Fossa o 'l'ribunal Superiot" do Trabalho 
composto por 2B(vinte c oito) Minlstro111 e teriamott a 
proporcionalidade _ do l2(dozt~) oriundos d11. c,arreira, 
CoJ:"rRcpondont.ea. a 2/3, para 6{seil::) Minbt.ro111 oriundos d11. O:t:"dem 
doa Advogactos{3) e do Hiniat&rio PUblico do Trabal~oP)· 

~ proporC'Jon,alidade · cntr<' os Ministros Toqadoa 
Vitalieios do Tl"Jbuual Super ler do Trl\bnlho 4 port11.nto do 2/3 de 
ma<;;istrados oriundoJ: da carreil:'4 po1r11 l/3 da AdVOC]ndop. e 
metn.bt"os do Minstório Público~ Idóntica proporcionnlidade a 
Constituição Federal date"rrllina_ sejn observada nos Tribunal• 
Rcgipnah; do Trabalho , o qúc foi feito nes:te Projato-de-lel. 

F. lmportõtnt<- salientar que- " ro:ot'cr(mcl.!l fait111 no 
lncf&o II, d~;~ parAgrafo "llnico do Art. 115 dn C.:F'., ao Art. 94, 
que trata do _denolllln!!<~o quinto çonstitucionetl, n.lio Invalida 111 
rogra do "Caput" do referido ,artigo llS, davendo aer intet"pret11da 
como e~rig~ncia da obS-erv!no;ia doa denotda t"Cquisit.ps do Art. 94, 
çomo a eprE'S('ntaçl'io de Ua:tas soxtuplns, 11otório anlxu:· juridico, 
rt>putaçllo ilibada e d~z anos de efetiva ativld11.cle p:t:"o:rirtllional. 

o Proieto-d~~:-lei faculta a criftçáo do ó:t:"q4o Espacial 
que 11ubatituir6 o Trlbun11.l Pl~mo nas llllltériaa ae au~t compet4ncla, 
am razAo da Corte ultrap11.ssar o mlnrero de 25(Vinta e cinco) 
juizes em SUl!. composiç!o.(Art, !13, .JU. d11 Conatituiçf;o Fedar11.l). o 
Reqimento Interno do. 'l'ribun11.l Ragional dispor i eobre lt 
composiçllo, qua n&o· poderll. IU!r infc·rior a ll{onze}, nem supnrlor 
11 25(vinto e cinco), rcgr11. coot:titut:ionDl que nem· proc:l&<l cor 
aanc-ionDclll por tl'r aplicação nutom.!ltica. C~:~bor,, portant.tl, M• 
Reo;imento, Interno Cf1Colhe1' n corr.poro:lçlio m1:1fs Mh•quad10 cntr<!1 
l.l(onze) e 2S(vint.o e Cinco) .~~~>~mbros, eomprc- rcapEdt.ada 11 
paridade da repreal!nto~~ç6o classista, Quanto ao fUnciona111cnto, 0 
Regi:rnento Interno do Tribunal Reqicn~tl disporã sobra o "quoru11" 
mínimo e dias d• sess6es do órg6o Especi11.l. 

Alám do Tribunal Pl(·no c do órg6o E1:;necla!, o 
Tribun11.l Reg1onnl S<"'r.!i dividido cm 'l"urma!l e ter6. po::ln rn-:lrrou cuu\ 
Seçti.o Enpecializada. A compotJiçroo c funcionament.o- d<:w 'I'U~D,,Io d~l!J 
Tribunais Regionais do Trabalho é m.lt4.da t"egulada de forma qcral 
na CLT, nos A:t:"tiqos 1570 a 673, não _sendo convenienta sua 
alteraç6.o , era Projeto-de-ltH que ampliet a composição du u11 
Tribunal Regional. Contudo, a exemplo Cio que 11. I.ei 7.701 de 21 do 
dezembro de 1988 regulamentou em relaçAo ao Tribunal Superior do 
Trlllbalho, a cornposiç6.o e o funcionaJrtento -das scç6'!!s 

--- Eapecializadaa são remetidoa para o Regimento Interno do Tribunal 
Reo;ianal do Trll.l:o!llho. 

DA SEÇlO EPECIALIZADA 

Para racionalizar e ll"('!Crllr o julrr;:.=•nt,r_. d•~ 
próco;>llSbl'l que ('ISC3p:Jm a com~wlênr11!1 dai'J' 1~1rma1J, o !•rrJ]Ct'l •l•·~lr·l 
permite qUo o 'l'ribUnll} J!•~glmllll t.çoutol'l pelO Jn<.>nr,o CJín,,· ·:;.-,,~liu 

~:ru;!;:~i:~~-ômf~~a e;~u ~~;~~lb~;o J:i~:idf~:si~à~;id~~f~t!v~~tr~~ 
,'l:latérias que n6.o sejam do~~ compet6ncia d1111 Turmas, do Pleno ou der 
-órq1ioo E:.Gpecilll. 

Na categorio do111 Oiss:ídio~;: Individuais po:Jdc!llon 
incluir as milhares dlil açõcs :t:"eE.cisórias que anui!!lmc•nte _silo 
propostaa pet"ante os Tribunais Regionais do Tt"ab;dho p4t'a 
deaconstituir decisões co111 transito em jul~:~ado pro!erid111s pelt~~s 
Juntas de Concia.liaç6.a e .l"ulgamnnto, acordos hoilologados e 
ctec1s6ee dos órg!os judicantes do_ 'Iribunal Reqion11l do Trobalho. 
Alel§m disso, aind11. caberá A seç6.o Especializada e111 Dissidia.: 
Individu~:~is, julqar os Mandados ele Segut"ança. Atunlmentc, a.: 
'l':t:"ilrunais RcgionaiEJ eom 20Cvinta) ou maim Juizes est!loo dlvldldos 

GDI GrupoG de Tul"lnas para julg111r DiP.sidios Coletivoa e Dicsidioli: 
Individuai•. 

Trlhorrr.., t .. n•~<JAI<l~'~y;,.~~~~~o"~:~t;~ 1 ~~~fi r;r.~~,.r'·,~~;·r·~~ ~~ 1 J""~-~~~~;,. ~":~ 
qua PICimUf'ÕO 11 rAunJIIu !ll"' 'l"nrmnn r"!am ~.(r"!n<:t•J ,rul1.<•1: <!hd. 1 , III> 
Projeto-de-lei o Grupo de 'l'urmar1 6 ~:~ut>ct.ltuíoJo P"lD ~., .. ,..0 
Especi11lizada, com o que o Tribunal Regional tcr.6 maior l.ll".>crdãcJc 
par11. dir;~por sobre a cornposiç!o de cada uma de 11cordo com aG c.uaa 
nccessid11.den, podendo ccr um.!l porr1 os Dissidios Individuais c 
outr,a para os Di11eidios Colctivos. t ponaivel quOJ II('Cnll& um 11 
S<!çii.o I'opccilllbllda flt'jll crlllda. O rrojf'!to-dc-lci rnnntl!m o qu ... 
conlJta do 11rt.lgo 6• dn [.(oi 7,701, de 2l dn do:o.zcmbro t.lc l'lnn; 
publicada no o.o.u. de 22 do dc:~;cn.bro de 1988, que determina 11 
es:peei11lizaç!o de um llnico crupó de Turmas, agora Seç&o 
.EspechcliZilda, pa:t:"a o julgamento de Dissidios Coletjvor., Na 
hipótese de o T;t:ibunal Regional optilr pelll crlaço!o de apenas uma 
Seçl!io EspecialiJ:ad~t, esta terá 11. competência para Dissídios 
Coletivos e Dissidios Individuais. 

A Competência exclusiva para uma Unlca S<!<;il":l 
Especialitad11., no que concerne aos Dissidios Coletivos de 
natureza ccon6mica e/ou jur:ídica de 1nterprE't.açâo de norma lcg~l 
ou cl,usula do inst~:umento normativo e salutar, P'='ÍS pr(!-S('l"V,l~f.'~· 
11. uniformidacl:e cl:l'l função nomativa dos Tribunais do •r::~!b.:.tho. 
Con.o o cxercíeio do_Pocl:er Normativo Constitucional é funçll.o das 
10ais impo:t:"tollntes dentre aG que os Trlbunnb: do Tr~llalho cxc,·ut.aõll, 
e11 r11.:r.âo ~os t"efle11os positivo& ou nn')rrt.!vor. na N'•·mr:.mii'r "'J 
Pais, no mercado de- tr:-ilbalho, no comlm~.n .!1 inflil<;"•1o, ntr:., 0 
Projeto-de-Jej determina que a !J.cç/io T:!".p•H.:illl Izndll cm t'lr.sfdl<:•.1 
Coletivos seja presidida pelo E't·c-sidcnte do Tribunal, d<'l.;~ 
pl!lrticipl'lndo o Vice-.Prosidant.e, an.bos com tlircJto n •io•o. 1,13 
deo;is6ep. normativaa, como ealient~do, atetam pl"wfundamcr:te a 
economi11 nacional, a economia do .E:~.<_tado onde o 'l'rihunai Re>~JI.Onul 
possui jurisd.iç6o, na maioria rlllS vc:<:m; ~lcrorrçaJJd•~ CJt"!HJ'.Ir.• 
rcpe:t:"CUIJsll.o n~ 1mprc:nna, tclcvloãc n rádio, ç·t;UmflQ 'I "Klg\t 
manifeotaç6o.G ot:iclnis da Cort<• p<'rlont ... a nor;lr:d;,d•r, n qu•· dr.'lo 
rser feito pelo Juiz Pres.lderrlo qUl', por dinpo~lçli.o re:gl!Tlent.al, é 
quem fal,a pelo 'I'r:ibunal e estnbel!!ce as relações oficiais com 
tat"ceiros. Nll.o se justifica, port~nto, que a adninistraçll.o do 
Tribunal nll.o participe obrigotoriamr;ote dess11 :t:"elevantc !lt1vidade 
nor!llatiVII pt"atieada pelos o;rand•~G Tribunaie Rcglonai& do 
Trll.bi!!lho. 

Quanto à Scçôo ou seç6é!D(<::.rmo sC')II <::onstltutd>J muJr; 
de urna) Especinlizadat:: cm Oissi.dlo.e lndividul'lis, o 1'-rtgh.~llt.>J 
Interno é que disporá sobre a presença ou não dos .luites 
Prer:lidente e Vice-Pt'c~>idcnte, de acor.:lo COJ:I as corwiniénci~ts do 
Tribunal Rcqion!tl do Trablllo em c:onGon!nc:ia com a!l neccr;.sidt~dcs 
aebliniutrat.lvas da Corta. 
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DAS DESPESAS. 

A zur~p1i11çtl.o do 'l':dbunal Ro!jJional do 'l'rab11lho :dll 3• 
:Reqi6o t~carret~á &pC[l!lll dcspoaall do pesaoal. A pravistl.o 
orçluaent4ri• p111r11. a doapeaa COIIl pcn;aoal do Tribunal Regional do 
'l'rab4lho d11. 3_• Rogil.o, provi ata para 1992 4 suficiente pt~:ra 
atender 1!.11 projeçõcn1 de do11pe1111 do pea11oal • acráeci•o• dela 
docorrenta11 constantes deate Projeto-do-lei. 

t mui to importante que se destaque o rato de ru1 
previsõelil orçanenUriAII de 1'11112 sere• sut'iciantae quanto Õ.ll 
(!oc;peaaa: com pessoal que aet."!.o criadas neste Projeto-do-lei, Ullllll 
vo:r.: que n6.o exi111tirl\o outra• diiiiiPOIUIII cano eu111teio, paio ao 
dcpend4ncllll8 lntl.toriala do TribUIIIll Ref,llonal podorl.o recobor ao 
novao Tura•• IIOlll d•spe1u1• oxtraa. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

.... ~· ................... -............ ' ............ -.-.. -.... -~ ......... , .. , ...... ·~ .. 
TÍTULO IV 

Da OrganizaçãO dos Poderes 

CAPÍTULO IIl 
Do Poder Judiciário 

SEÇÁOV 
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho 

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho serão 
compostos de juízes nomeados pelo Presíâe-rite áã República, 
sendo dois terços de juízes togados vitalícios e um terÇ"o de 
juízes classistas temporários, observada,--entre ós jUízCs_ togã.
dos, a proporcionalidade estabelecida no art. 111, § 1<:>, I. 

Parágrafo"- único. Os magistrados dos-Tribunais Regío
nais do Trabalho serão: 

I- juízes-do trabalh escolhidos por promoção, alterna
damente, por antiguidade e erecimento; 

li-advogados e membros do Ministério Público do Tra
balho, obedecido o disposto no art. 94; 

III - classistas iridicados em listas tríplices pelas direto
rias das federações e dos sindicatos com base territorial na 
região. 

,,..,,.,,.,.,.,,,,,.,,_..,,.,.,,,,-H,,.,,n.,.,.,n-o"'"'''''~.-o,•••••••••,.•••• 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

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

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

~ É lido o ·seguinte 

REQUERIMENTO N• 278, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos çlo art. 218 do Regimento Inter

no e de acordo com as tradições da Casa, as~ seguintes homena
gens pelo falecimento do Governador_ Edmundo Pinto, do 
Estado do Acre: 

a) inserç-ão- em ata de um voto de profundo pesar; 
b) representação nos funerais; 
c) apresentação de condolências à família e ao Estado 

do Acre. 
Sala das Sessões, 18 de maio de 1992. ...... Esperidião Amin 

- Mauro Benevides - Humberto Lucena. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento lido depende de votação, em cujo- encamínhamento 
poderão fazer uso da palavra os·- Srs. Senadores_ que o dese
jarem. 

O Sr. Esperidião Amin- Peço a palavra, Sr. Presiderite, 
para encaminhar. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra, para encaminhar; ao nobre Senador Esperidião 
Amin. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PDS - SC. Para ~encami
nhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, conforme tive oportunidade de apresentar há poucos mi
nutos à Mesa, estou requerendo, mais do que_em meu nome 
pessoal, em n-ome da B3ncã.da dÕ meu Partido, o Partido 
DemocráticO Social. as providências de praxe da Casa em 
função desse acontecimento que abalou a opiniãO pública na
cional, qual seja, o assassinato, em condições ainda não escla
recidas, do Governador do Estado do_ Acre. Faço-o, também, 
na certeza de que esta Casa se associará às expressões de 
pesar e, certamente, à expectativa de que to_da a sociedade 
brasileira tem de que esse assassinato venha a ter as suas 
causas e circuri'stância-s aclaradas como resultado da investi
gação policial que o Governo de São_ Paulo, através da sua 
Secretaria de Segurança Pública, desde ontem vem encetando. 
Não há como OOmentar adicionalniente um evento cuja total 
compleição ainda não é do nosso conhecimento, mas, como 
cidadãos. como- homens públicos, e, no caso da Bancada do 
PDS, como correligionários do Governador Edmlliido Piilto, 
não poderíaniOs nos furtar a deixar registrados os sentimentos 
de pesar e a expectativa da integral elucidação desse chocante 
acontecimento. 

- Erã o registrO que gostaria de fazer a propósito do encami
nhamento do requerimento que, juntamente com V. E:tc.", Sr. 
Presidente, há poucos instantes subscrevi a apresentei ã Mesa 
desta Casa. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Be!Jcvides) -Prossegue 
.o encaminhamento de votação. _ -

Concedo a palavra ao nohre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senaw 
dores, apesar do meu nobre Líder Esperidião Amín haver 
falado em nome da Bancada, pedi a palavra para fazer o 
encaminhamento, como acreano de nascimento e como amigo 
pessoal do Governador Edmundo Pinto de Almeida Neto. 

Conheci-o ainda coino DepUtado estadual, joVem muito 
promissor. Formou-se em Direito peJa Universidade Federal 
do Acre e, pouco· depois, era político militante, vereador, 
Deputado estadual e o único governador que o meu p·artido 
elegeu nas eleições passadas. Quer quando eu estava ainda 
no Ministério da Justiça, quer já depois, aqui, no Senado 
da República, o GoVernador Edmundo Pinto de Almeida Neto 
não vinha uma vez a Brasília que não estívesse- cOMigo. 

Recentemente, conversamos muito sobre essa questão 
da suposta licitação frâtidulenta que teria Sido feita, do Canal 
da Maternidade, com superfaturamento; Ele me dizia sempre 
que se sentia ofendido, na medida em que o Ttibunal de 
Contas e a Assembléia Legislativa do Acre haviam dado com
pleta cobertura à licitação, e parecia que o Acre não era 
parte da Federação, e sim, ai:rlda, um territóriO dependente 
do Governo Federal, sobretudo diante da mídia nacional, 
sem que a sua autonomia fosse respeitada. Era amargurado 
em relação a esse ponto. 

Mas há ainda uma grande esperança pa-ra nós, acreanos, 
e particularmente, como correligiOnário -meu, em relação à 
polítíC:a do Acre. Esse assassíniO que-nos toniou de total sur
presa, ontem, não encontra, até agora, uma explicação plausí
vel. Certamente, o Governo atual do Acre, as suas autori
dades, em conjunção com o Governo de São Paulo, hão de 
chegar a uma conclusão que se espera, rápida. Porque não 
é concebível, mesmo que o Governador não tenha pedido 
garantias para viajar para São Paulo, que ele tivesse que ser 
abatido da maneira como foi, não só ele, iricflis-ive a violência 
praticada contra um estrangeiro que se_ encontrava no mesmo 
hotel, de cinco estrelas, supostamente de segurança para aque
les que são seus hóspedes. 

Registro esse fatO, em nome pessOal, fá qüé- ·em norn'e 
da bancada falou, como disse, o nobre Líder Esperidião Amin, 
e quero expressar à família enlutada, à família acreàna, cOmO 
um todo, meus profundos se-ntimentos de pesar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue 
o encaminhamento de votação. -

Para encarriinhar, concedo a palavra ao nobre Senador 
Epitácio Cafeteira. -

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PDC _:MA. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~ 

'dores, sendo_ no momento o único representante do PDC 
neste plenário, querO. em Õome do meu Partido. apoiar o 
requerimento subscri~o por V. Ex~- e pelo nobre Senador Espe-
ridião Amin: - - - -

Quero também, Sr. Presidente, nesta !Jportunidade, diZer 
que, li, estarrecido, a notícia de que não havendo sido violada 
a fechadura do quarto, tudo indicava que a porta fora aberta 
com a chave~mestra. A mim, não me parece que esse fato 
constitua uma assertiva digna de mciccer_ todo acatamento. 
Normalmente, num hotel a coisa mais fácil é alguém abrir 
a porta para um serviçal, ou se.ia, a uma pessoa que bate, 

dizendo-se ser a camareira, que veio preparar a cama ou bem 
como de qualquer parte do hotel, para fazer um atendimento 
ao hóspede. Acho muito importante avaliarmos que a morte 

-do Governador aconteceu dois dias antes de ocorrer o seu 
depoimento, na Comissão Parlamentar de Inquérito, aqui do 
Senado. 

Segundo pessoas do seu estado, o Governador havia de
clarado, antes de viajar, que iria deixar todos os fatos esclare
cidos, do~sse a quem doesse; e mais, que estava disposto 
a a:nular a concorrência. Não é o fatO de terem tirado mil 
e ~em ou mil e quinhentos dólares do vizinho americano, 
CUJO apartamento era ao lado do seu nem por lhe terem tirado 
uma parte do dinheiro que o Governador portava consigo, 
que o indício nos leve a ·concluir pelo latrocínio. Seria de 
perguntar: e por que_ não foram aos outros quartos._ por que 
somente nesses dois? 

. A mim me parece mais que a entrada no apartamento 
do americano foi uma casualidade, um erro pela incerteza 
do apartamento onde estava o Governador Edmundo Pinto; 
e depois de o terem encontrado, também não acredito nessa 
estória de que desceram pela escada de incêndio, de vez que 
a porta estava aberta e então pularam de uma altura de quatro 
metros._ Por que os assassinos não continuaram dentro do 
hotel? Por que não se estabelece também essa possibilidade? 

- Receio nobre Presidente, que da mesma maneira como 
esqueceram o assassinato do Senador Olavo Pires, de cuja 
autoria até hoje ninguém foi realmente apontado, receio que 
a mesma coisa ·acontecerá com a inoite do Governador do 
Acre. 

É por isso que quero, neste pronunciamento, dizer que 
é necessário que estejamos àtentos ao desenrolar de toda 
a apuração, não nos esquecendo de que amanhã viria" aqui 
o 9ovemador para fazer um depoimento perante a Comissão 
Parlamentar de InqUérito presidida pelo nobre Senador Gari
baldi Alves Filho. 

QuerO também acrescentar que desconheço a necessidade 
de os governadores, quando viajam, pedirem proteção à Se
cretaria de Segurança de outros estados. Enquanto Gover
nador do Maranhão, j~mais solicitei segurança a qualquer 
estado da Federação. Ainda h_á pouco, o Senador Esperidião 
Amin disse que quando governava Santa Catarin3. jamais soli
citou garantias para sair de seu estado. Então, acredito que 
o Governador do Acre, assim como nós, não imaginava que 
pudesse acontecer o seu assassinato fora do seu Estado. 

Feitas estas considerações, Sr. PZ.esidente, quero me asso
ciar às homenagens q~e serão prestadas, no Estado do Acre, 
à família do seu ex-Governad~r._ O PDC, por inteiro, apóla 
o requerimento e se solidariza com a manifestação do Senado 
FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo, para encaminhar 
a votação. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB - DF. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, conheci o Governador Edmundo Pinto quan_
do tive a honra de representàr o Governo do :Óisirito Fedei-ai, 
no ano passado, durante a sua posse como Governador do 
Estado do Acre. Pude constatar o carisma do Goveinador 
Edmundo :(>into à(juela época, _em seu estado. 

Em meu nome particular, Sr. Presidente, Srs. Senãdores, 
em nome da Bancada que represento, o Partido Trabalhista 
Brasileiro, também desejo apoiar o requerimento assinado 
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por V. Ex~ e pelo nobre Senador Esperidião Amin, e as mani
festações que serão prestadas à família do GOVetnãdor Ed
mundo Pinto, bem como ao Estado do Acre. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide~) - Prossegue 
o encaminhamento do requerimento. 

Concedo a palavra ao nobre Líder do PSDB, Senador 
Chagas Rodrigues. · - · 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Para enca· 
minhar- Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse crime ocorrido 
em São Paulo, em um dos principais hotéis daquela cidade, 
integra-se nessa sucessão lamentável de crimes tenebrosos que 
vêm envergonhando o_ País e tendo uma repercussão muito 
triste para o Brasil no exterior: 

Agora, Sr. Presidente, é um Governador de Estado que 
é brutalmente assassinado em apartamento de um hotel de 
São Paulo. 

O Governador do Acre Edmundo Pinto de Almeida Ne
to, de 38-ã.no_s,e assim massacrado pelo chamado crime organi
zado, neste País. Em face dessa notícia, quero expressar a 
minha revolta, o meu protesto, a minha condenação e a minha 
solidariedade ao povo do Estado do Acre, à Bancada do Acre, 
e a todos aqueles que, neste País, lutam contra a violência, 
contra o crime, sob todos os seus aspectos, especialmente 
contra o chamado crime organizado. 

Sr. Presidente, pelas primeiras notícías, ·esse ll6miCídió 
apresenta circunstâncias, à primeírã Vísta-, multo misteiiosas, 
mas que, certamente, não impedirão a sua total elucidação. 
A Nação precisa conhecer _os autores intelectuais e aqueles 
que executaram materialmente o assassínio. 

Antes era a nossa Região, o Nordeste, que exibia, vez 
por outra, para vergonha do País, esses crimes terríveis!. .. 

Agora, Sr. Presidente, eles ocorrem em tOdas ãs rc!giões 
do País e até mesmo na nossa mais importante cidade, em 
São Paulo, em um dos seus hotéis mais confortáVeis. 

Mas, de certo modo -são fatos inusiüidos - não faz 
muito tempo, um Senador prafiCamente' eleíto governador 
do seu Estado, de Rondônia~ foi abatido convardemente. Até 
hoje, a Nação ignora os autores intelectiJ.ais e ill."ateri'als desse 
crime terrível. 

Agora, é um Governador de Estado .. ,._ O que falta, Sr. 
Presidente? Que matem um Chefe de Poder-, fleste País? . 

Quero fazer um apelo ao GOVerm)- de- São PaulO~ aO 
Governo do Acre e ao Governo Federal para que elucidem 
esse crime. 

Quanto ao-·outro crime, o ·aó SenadOf, noSso ex-Çolega, 
Olavo Pires, até hoje continua mais do que impune, poíS:
a Nação não tem conhecimento dos autores do homicídio. 

Quero, neste momento·; fazer um apelo às autoridades 
de todos os Estados, especialmente de São Paulo e o do Acre, 
para que não deixem esse crime ímpune; b do nobre Gover
nador acreano Edmundo Pinto de Almeida Neto, conhecido 
como Edmundo Pinto. Eu não o conhecia, Sr. Presidente, 
não tive a ventura de conhecê-lo, não era meu correligioilário~ 
Nenhum homem público, ninguém qUe tenha qualquer respei
to por aqueles que receberam um mandato do povo, ou qual
quer respeito à dignidade humana, pode silenciar diante desse 
bárbaro crime. 

Aqui fica, portanto, em nome da B3.Ii6-ada do PSDB, 
o nosso protesto, a nossa condenação, a nossa solidariedade, 
sobretudo. à famaia enlutada, e o nnsso·_-apelo ao Governo 
de São Paulo, ao Governo do Acre, à Polícía:- Federai; parã. 
que, trabalhando de comum acordo, possam anunciar à Nação 

os nomes dos responsáveis por esse bárbaro crime, porque 
os criminosos precisam ser prOcessados e punidos na- forina 
da lei. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Para encami· 
nhar, concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para encaminhar.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação, enlutada, assiste 
mais uma vez a um grave acontecimento fúnebre, que atinge 
o mundo político e a autoridade constituída. A violéncia já 
não encontra mais barreiras nem freios éticos e mo'raíS. Oifícil, 
nesta hora, ãntecipar quãtq-uei reSUltado das investigações 
policiais, ma:s as circi.mStâriclas, as ntivenS qtie -encobrem o 
caso exigem dos órgãos superiores daNação meditação e u-ma 
tomada de posição. 

DostoieVski, no seu festejado romance "Os Irmãos Kara
mazov", à certa altura, refletindo sobre o delito a delinqüên
cia, afiima que, se Deus não existisse, tudo -seria possíVeL 

~tamos chegando exatamente n~$ta circunstância fátiça, 
Onde aié parece que Deus não existe, porque tudo está sendo 
possíVel neste País. Os_ escândalos, os crimes contra o patri
mónio público se multiplicam; os jornais, as revíStas;-denun- -
ciam a todo momento irregularidades e lesões ao erário. com
o passar do tempo, a nossa consciência vai sendo amortecida 
pelos acontecimentos, e o esquecimento constitui o_ indulto 
de praxe para tudo que ocorre. 

- Vej~m V. :t=.x~s e Srs. Senadores, que os escândalos sobre 
superfaturamento, Os es-cândalos ocorridos no seio do Miriis
tério da Saúde, na Fundação Nacional da Saúde, já caíram, 
do estrépito da mídia nacional, e aqueles sucederam outros, 
e no lugar deles, outros, mas nenhuma punição acontece con
cretamente. 

A impunidade tem esse condão de impelir a mão assassina 
que não encontra limites, nem respeito a quem quer que seja. 
Já foram abatidos líderes sindicais, vereadores, prefeitos, de
putados, senadores e agora Governador de Estado. Nessa 
escalada progressiva e íffipiedosa do crime, nada mais escapa 
à sanha da mão criminosa, e tudo é possível, principalmente 
quando a impunidade constitui estímulo permanente à prática 
delituosa. _ 

Ainda há pouco, o Senador Chagas -Rodrigues referiu-se 
ao acontecido com o Senador Olavo Pires, evento fatídico, 
a morte brutal e covarde e, até este momento, n~o se conhe
cem os autores de qualquer ordem, material ou intelectual. 

Como seu sucessor, vi-me Tffipelido a percorrer ~odos 
os degra~ de ordem cons~ituída para exigir a eluc_idação da
quele crime. Fii uin i"equérimellto a esta Casa; pã.ra a criação 
de comissão para acompanhar o inquérito policial; estive com 
o Ministro da Justiça na época, com o Presidente da República, 
mesmo sabendo da incompetência federal para a instauração 
e instrução do inquérito criminal. Mas, até agora, reina abissal 
silencio, como a morte. A aÇão do tempo, aos poucos, vai 
apagando os derradeiros e tênues indícios do fato criminoso. 

Agora, estamos diante do assassinato aterrador de um 
Governador de Estado. Será que a complacência ou a indul
gência inerme é a atitude maís propícia ao que vem ocorrendo 
neste País? 

Ê chegada a hora de os homens de bem tomarem decisões 
para salvar o Brasil, porque na medida em que as autoridades 
constitUídas não são respeitadas, à medida em que são tratadas 
como qualquer indivíduo suscetível do alcance da mão assas
sina, o Estado também corre perigo, as inStituições tambéni 
passam por eSsa grande ameaça da vulnerabilidade que atinge 
a sede da vida das autoridades públicas do Brasil. 
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A nossa preocupação, Sr. Presidente, é de que o Estado, 
como tal, encontra-se na posição estática de- um juiz que não 
age sequer para construir a sentença e punir os crimiriisos, 
um Estado apático do lassez.faire, lassez·passé. Muito mais 
do que isso, um Estado complacente que se comove, às vezes, 
com o drama da tragédia de ficção, mas- é insf:D.sível com 
a tragédia diuturna na vida do povo brasileiro. O cotidiano 
tem gestado, a cada dia, atos inomiiiáveis de violê_ncia, e 
o que se observa é que as autoridades constituídas mantêm~se 
numa posição sobrestada, passível e inabalável quanto a uma 
resposta efetiva ao que vem ocorrendo no Brasil. 

A minha preocupação, Sr. Presidente, é com a eficiência 
e a ação imediata das autoridades policiais, com a participaçãO 
efetiva dos órgãos superioreS da Nação na el4cidação des!)es 
e de outros casos que ainda permanecem indecifrados. 

É necessário, Sr-. Presidente, que a República pense na 
defesa de si mesma. É chegada a hora de defender o Estado, 
porque ê- o Estado que está em questão. Há que se respeitar 
a lei e a Constituição. Mas o que se observa é um clima 
de beligerância disseminado por todos os _setores da popula
ção, a começar pelas autoridades que não respeitam a COnStf· 
tuição e as leis, as elites que não encontram mais freios-incrais 
e éticos para atingir e -colimar os seus objetiv~s,_e·, igualme'.lte_. 
o povo. que age impelido por um estãdo de necessidade perma
nente ou pelo impulso do delito mesmo, desrespeitando as 
leis - todos os dias vemos supermercados sendo saqueados 
e propriedades privadas invadidas. Tudo isso ocorre ·sob nos
sos olhos e não fazemos nada que esteja ao alca"nce das- nõssas 
mãos, um gesto apenas para colocar um basta a esse estado 
de desorganização social que contamina a Nação. 

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

O SR. AMIR LANDO - DuÇo· meu nobre Líder Hum
berto Lucena, com muito prazer. 

O Sr. Humbei-tO LUcena- Peço a V. EX' que fale não 
apenas em seu nome pessoal, mas em nome de toda a Bancada 
do PMDB ao apoiar o requerimento de inserção em ata de 
um voto de pesar pelo assassinato, na capital paulista, do 
Governador Edmundo Pinto, do Estado do Acre, cuja reper
cussão é imensa em nível nacional. Como bem coloca V. 
Ex~, é um desafio para o-Governo de SãOPaulo-iitvestigã.r 
esse crime, para que se possa realmente saber- quais fÕram 
os seus autores e _se houve ou não conotação política, porque, 
por mais que se insista na tesê de que se tratou apenas de 
um assalto, o fato é que o Governador âo Acre se deslocava 
para Brasília a fim de prestar um depoimento no Senado, 
na CP! que apura denúncia sobre desvio de verbas do FGTS, 
onde há um ponto alto a ser elucidado, justamente relacionado 
com a contratação de uma obra entre o Governo do Estado 
e uma grande construtora. Esperamos, nobre Senadox_ Amir 
Lando, como bem situou o nobre Chagas Rodrigues, pelo 
PSDB. e conforme afirma V. Ex~. que esse lameD.táVel e grave 
crime não fique impune, comO-ate agora· verÍl aContecendo, 
como o trucidamento do nosso colega, ex~Senador Olavo Pk 
res, da Bancada do PMDB. V. Ex~ já fez referénciã. a esse 
assunto várias vezes, com o nosso apoio. A esse respeito, 
fiz requerimentos ac; MifliStro da Justiça; havia uma notícia 
de que a Polícia Federal estaria envolvida no inquérito, mas 
o fatO, infelizmente, é que, até hoje, não se tem nenhuma 
resposta que possa satisfazei' a oj>ii:tião pUblica-(juarito ao bár~ 
baro assassinato do ex-Senador Olavo Pires. Portanto, estou 
com V. Ex~, que fala nesse instante pelo PMDB, consignando 
o nosso voto de pesar, que deve eS~tender~se, não apenas à 

faml1ia enlutada, mas- ao Governo do Estado do Acre e à 
dlreção nacional do ~artldo·oemoc~ático Soç:ial, o PbS: _ 

O SR. AMIR LANDO- Agradeço a V. Ex' a delegação 
que me faz_ da grave tarefa de falar em nome do Partido. 
v: E-x~ faZ Um aparte cOtTI úma -densidade própria que a sabe
doria e a experiência propiciam ao grande político que V. 
Ex• é. 

ProssegUindo as minhas meditações, pergunto a mim mes
mo e a este Senado: até quando continuaremos a assistir à 
violência livre e solta, num clima de deterioração social, como 
vem ocorrendo no Brasil? Até quando permaneceremos aqui 
com-a tranqüilidade do dever cumprido, alheios a esse tmperi<:f
diabólico dos fatos que se sucedem nas ruas deste País? Lá 
fora, a fome, a miséria, o desemprego, a recessão gerando, 
a cada dia, novos delinqüentes, que são impelidos ao crime, 
mas, sobretudo, as elites, também em desespero, na defesa 
dos seus interesses, cuja legitimidade poder-se-ia questionar, 
também fazem do crime prática rotineira do sucesso fácil. 
Nessa circunstância, como se Deus não existisse, tudo é pos
síveL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como representante do 
Estado de Rondônia, onde a lei, muitas vezes, não alcança 
condições materiais parã a sua aplicabilidade, onde a lei se
quer, muitas vezes, nos confins, é conhecida, daí a ausência, 
até, da possibilidade de respeitá~la, passo, agora, a imaginar 
e conjecturar sobre o que pode acontecer nas próximas elei
ções, quando serão escolhidos Prefeitos e Vereadores doBra
sil; quando os apetites e os interesses crescerão assustado~ 
ramente e assumirão atitudes em que o que importará seiá 
apenas o êxito- para atingi-lo~ quaisquer meios servirão. 

_A minha preocupação, neste momento, Sr. Presidente, 
é no sentido de que façamos um apelo forte às autoridades 
do Estado de São Paulo, para que esse crime seja esclarecido 
o mais breve possível, com a punição exemplar de seus autores. 
Se o crime contra o ex-Senador Oiavo Pires, virtual Gover
nador do Estado de Rondónia, também, não for elucidado, 
pode~se dizer que os interesses escuses e aéticos não encon
trarâo barreiras nem freiOs para sua ação volUptuOsa. E a 
Vida, nesta circunstância, não vale absolutamente nada, mes
mo daqueles que fazem da lei a sua forma de conduta, mesmo 
daqueles que se amparam no conceito de justiça e de dever, 
modul~ndo suas aç6es dentro dos padrões sociais. Todos po
derit ser alvejados, todos podem ser a próxima vítima. Nin
guém sabe onde a morte apontará o dedo ousado e cruel 
para ceifar Vidas por meio de sua ação fatídica. 

É por isso, Sr. Presidi::nte, que, no momento em que 
apresentamos nossos votos de pesar ao povo acreano pela 
morte_ brutal de seu Governador, bem c;omo aos familiares 
da vítima, queremos, mais uma vez, suplicar no sentido de 
convocar o Senado da República, em primeiro lugar, mas 
tambfin à_Na_ção que reflita sobre o destino do Brasil, hoje 
ameaçadç:> por essas balas assassinas- porque tenho a certeza 
qüe·a autoridade constituída, como um todo, foi atingida
_e sobre o_procedimento público a ser traçado diante da ação 

-- aelin2~~~~~ p~~~~~ ~-p-r6~iso que se modifiquem as con~~ções 
objetivas em que são gestadas as práticas criminoi:ias; é preciso, 
enfim, -dizei" que a impunidade tem que ter um termo final, 
caso contrário, não vamos chorar apenas o Governador do 
Estado_do Acre, mas já poderemos nos preparar para lamentar 
a pr6xiina vítima, (Muito bem!) 
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O Sr. Mag"no Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESlOEN'tE (Mauro Benevides) -·Tem a pala-
vra V. Ex• . 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.) __:_:Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, em nome do meu Partido, o PDT, 
assumo a tribuna neste momento, para· enca~inhar o requeri· 
menta subscrito por V. Ex~. Sr. Presidente, e pelo nobre Sena
dor Esperidião Amin. 

Sr. Presidente, ~rs. Sen~dores, o fato estirrecedor para 
o Pafs e para todos nós, noticiado na manhã de onteq:t, pela 
televisão, é mais um ingrediente que se soma ao caos que 
se avizinha: ao caos da fome, do desemprego, do desmando, 
dos escândalos de PC e tantos outros mais. 

Já não é só o Rio de Janeiro e Canapi; agora é São· 
Paulo que vem aparecendo no noticiário como palco de violên~ 
cias jamais vishs na história da nossa democracia. 

O Governo de São Paulo tem a obrigação de escf:;~.recer 
os fatos; fatos que repercutem muito mal no concerto das 
nações e denigrem o nosso País, às vé$peras -de um evento 
mundial como a EC0-92, em que as imprensas brasileira e 
internacional têm os seus espaços ocupãdos por noticiários 
desse tipo, que vêm ocorrendo em nosso País continuamente. 

As instituições estão ameaçadas, Sr. Presidente. Não te~ 
damos que lamentar _pelo fato de ser um governador; mas 
a morte violenta de qualquer indivíduo mereceria a apuração 
dos fatos, mereceria a punição dos assaSsiriOs ___ que hoje já 
se dão a requintes de Primeiro Mundo e que não têm, no 
nosso País, a punição que a sociédade espera. 

Em nome do PDT, as nossas condolências ao povo acrea~ 
no e à famnia do governador desaparecido; em nome da Nação 
brasileira, pedimos justiça a apuração dos fatos para que o 
exemplo não se repita. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presideliie.-

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. SCriadores que o aproVam q'm!iratil pe~anecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Mesa deseja _s_e associar a esta homenagem que o Sena

do Federal presta, na tarde de hoje, ao Governador Edmundo 
Pinto_, trucidado na madrugada de domingo na: cidade de São 
Paulo. A Presidência destaca, neste instante, que, na semana 
passada, o Governador Edmundo Pinto esteve no gabinete 
da Presidência do Senado Federal, acompanhado do Presi~ 
dente da Assembléia Legislativa do Acre e do Presidente 
da União Parlamentar Interestadual, Deputado Tonico Ra
mos, e de outros líderes do seu Estado, reivindicando o apoio 
para uma mensagem do Senhor Presidente da República que 
estaria prestes a ser enviada a esta Casa e ao Congresso Nacio~ 
nal, a fim de possibilitar a reconstrução da Assembléia daquela 
Unidade federativa, recentemente alvo de um incêndio de 
largas proporções. 

Na ocasião, o Governador Edmundo Pi!lto expressou a 
sua admiração pelo Parlamento brasileiro, dizendo que aguar~ 
dava sua convocação, ainda a ser formalizada, à comissão 
parlamentar de inquérito, presidida peio Seriador -Garlbaldi 
Alves Filho. Em nenhum momento, entretanto, demOnStrou 
qualquer preocupação com a sua presença naquêle Colegíado, 
evídenciando sobretudo o propósitO de- responder à inquirição 
e oferecer dados que pudessem possibilitar a seriedade com 

que S. E~ atuava à frente do POder Executivo daquela Uni~ 
dade Federada. 

-Desejo, portanto, em nome da Mesa do Senado Federal, 
levar a manifestação de pesar à família do Governador Ed~ 
mundo Pinto, a todo o povo acreano e comunicar que foram 
designados, para representar o Senado Federal nos funerais, 
os Senadores Nabor Júnior, Flaviano Melo e Aluízio Bezerra, 
que já se encõntram em Rio Branco, a fim de acompanhar 
o sepultamento do ilustre extinto, fazendo chegar a manifes~ 
t_aç_ãQ de solidariedade do Senado e do Congresso l:"!aciçmal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL- SE. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
-a semana que passou, para meu pesar, não me foi possível 
ocupar a tribuna desta Casa, no opportuno tempore, como 
diz bem V. Ex~ de quando em vez, para comentar fatos recen~ 
tes, entre os quais se inclui a liberação do preço doi remédios 
de uso continuado. 

Sr. Presidente, Srs. SenadOres, ao me defrontar com o 
artigo do Jornal do Brasil do dia 12 próximo passado, lembrei~ 
me da minha velha Faculdade de Medicina da Universidade 
da Bahia, onde aprendíamos a receitar, a tratar o doente 
com o emiriente mestre, Professor Fernando São Paulo. O 
Professor Fernando São Paulo nos ensinava, àqUela época, 
não somente o receituário de remédios já elaborados e coloca~ 
dos em dispensação nas farmácias, mas também um formulário 
t_o_do especial, que ele chamava e era conhecido, à época, 
por fórmulas magistrais, em que nos c9bravareceitas_ para 
ricos_ e receitas para pobres. 

Era comum, Sr. Presidente, no exame final, nos ser apre
sentado um paciente para exame, e nós tínhamos a obrigação 
de, em examinando, fazer o diagnóstico e prescrevet a medi~ 
cação adequa(J.a ao caso. O Pi-ofessor FernalldO -São Pã.ulo 
sutilmente nos dizia: "Meu filho, este doente é pobre. O 
que é que nós po~emos prescrever para este doente pobre?" 
E lá vinham, então, as fó~mulas que nós memorizávamos 
de início e que depois, já meffioiizadas, modiftcávamos de 
acordo com o conhecimento m-ais ou menos aprofundado q úe 
nós tínhamos, con:t_ o ganhar d<?l? tempos e dos estudos, com 
novas fórmulã.S adequadas àquele instante. 

Sr. Presidente, eu confesso q1:1e achava até exóticO, dife~ 
rente, que nós fôssemos_ para -a uniVersidade aprender a fazer 
fórmulas para pobres e para ricos. _ _ -: -

Mas vejo hoje, Sr. Presidente Mauro Benevides, Srs. 
Senadores, que o professor Fernando São Paulo era um ho
mem clarividente, era um hOmem atual. Quarenta anos de~ 
pois, ele continua atual. - --

Foram liberados os preços de 231 prodUtos d-e uso COTiti~ 
nuado, sem que houvesse um fato r supervenien~e que os expli~ 
casse. Alguns desses 231 produtos tiveram aumento de 25% 
a 30%. No final, nós encontramos remédios de uso conti~ 
nuado, corno Capoten, Sustrate e, Gardenal, numa lista de 
produtos que foram inflacionados Com o mais alto índice de 
-auf!lento do PaiS. O Capoten teve um aumento de 2.167,8%; 
Sustrate, 2.115%; o Gardenal, que é um produto antigo, usado 
de longa data ~ talvez até nem se justificasse_, mais existir, 
já que existem t_antos pro?utos novos, de melhor tecnologia, 
que fazem os mesmos efeitos- es~e, que é de uso do pobre 
quase sempre, aumentou 2.170%. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, só se nós voltarmos aos 
tempos de Fernando São Paulo!. .. 



3594 Terça-feira 19 DIÁRIO DO CONGRESSO N -.ciONAL (Seção II) M~iode1992 

O Sr. Esperidião Amin- Senador Francisco Rollemberg, 
V. Ex• me concede um aparte, quando julgar oportuno? 

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG -Tem ~v. Ex• o 
aparte, neste instante, o que me honra muíto, Senador Esperi
dião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin - Eu gostaria de oferecer a V. 
Ex~ a minha solidariedade quanto à sua preocupação, e prefe
rentemente no exa.to momento em que V. Ex~ anuncia o por
centual divulgado por jornais de circulação nac_i_onal, no dia 
de ontem, percentual de aumento que incidiu sobre remédios, 
principalmente reniédios de. uso continuaçio, neste lapso de 
um ano da gestão do Ministro Marcílio .Marques Moreira. 
E eu quero me penitenciar porque, semana passada, na quinta
feira, apresentei dois requerimentos de informações, de n""~ 
260 e 261, baseando-se em informações menos graves do que 
estas. O percentual de aumento médio que eu conhecia era 
de 1.541%, qUe já_é. bem mais do que a inflação._ A porcen~ 
tagem de 2.170% em um ano signific·a- quase·2oo-%-acima 
da inflação do período. V. Ex~, com o conhecimento técnico 
de que dispõe, focaliza t_ambém as questões relacionadas aos 
remédios em geral, mas ao remédio de uso continuado, que 
é o mais deplorável de todos, também objeto dos requeri
mentos de informações que eu apresentei na semana passada, 
Senador Francisco Rollemberg. Por isto eu gostaria de oportu
nizar, através deste aparte, a minha solidariedade e o meu 
apeço a esta Casa para que aqueles requerimentos, sendo 
aprovados, o mais rapidamente possível, sejam expedidos-ao 
Ministro da Justiça e ao Minístro da Economia, para que 
estas duas pastas do GoVerno nos esclareçam o porquê desses 
reajustes, quais as providências que foram_ tomadas neste um 
ano, e, o que é mais grave, corno é que, não fendo tomado 
providência nenhuma, o Governo ·decidiu liberar os preços 
também dos remédios de uso continuado, apesar de todos 
os pareceres contráriOs, dentre os qu-ais eu alinharia o próprio 
sentido, já que não foi fç::-ito--àinda na sua integralidade, do 
pronunciamento de V. Exa É por isto que eu oportunizo este 
aparte. 

O SR. FRANCISCO ~ROLLEMBERG - Veja V. Ex', 
nobre Senador, sãonotkias __ da.semana que passou, são fatos 
da semana passada, mas isto estava me causando uma angústia 
muito grande. Foi por isso que comecei o meu pronunciamento 
lamentando não ter podidO Usar a tribuna no mowentq opor
tuno. Mas não poderia por isso calar-me ante as enormes 
dificuldades pelas quais atravessa o Brasil, principalmente no 
campo da saúde. . 

Recentemente, o Professor Adib Jatene mostrava~nos, 
aqui desta tribuna. as dificulda..des que o seu Ministério estava 
tendo para conseguir manter as diárias hospitalares com o 
mínimo suportável para que a rede hospitalar brasileira não 
fosse a débâcle. O _mesmo Professor Adib J atene falava~_nos 
da sua especialidade e- (Ú~iã_:_ .. Nó$ vamo~ ter _Que suspe_!lder, 
incluSive, as cirurgias cardíacas". E os jornais de hoje estão 
a nos mostrar que, na Bahia, os pacientes portador_es do mal 
de Chagas- que, lá, ocorre cm número razoável, çlisputando 
com o Estado de Goiás a alta incidência de casos d_a doença 
-estão a morrer, numa lista de espera, que é chamada pelo 
cirurgião cardiovascular, chefe de clínica do_ Hospital Santa 
Isabel, em Salvador, como _o "corredor da mort(!_':, R_o_rque 
se vai para lá esperando a liberação de_um marca-passo, que 
pode propiciar uma vida útil, razoável, com alguma qualidade, 
e não se consegue. Há, ao lado disso_, o_s_ altos preços das 
válvulas e do maquinário necessário para se faze! u"iila CirUrgia 

daquele porte. Ora, junte~se a isso as diárias dos. h9spitais, 
os hospitais que fecham, o preço dos remédios, a impossi~ 
bilidade de se continuar prestando assistência médiço~cirúrgica 

-.:aos ·cardiopatas, o preço dos remédios de uso continuado, 
no mais das vezes, usados pela classe pobre como os cardiovas
culares, como os anticonvulsivantes, como o Garden_al, que 
é usado normalmente nesse s.entido. Ora, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, estamos enveredando por um caminho difícil. Há 
muito tempo, Miguel Couto teria dito que o Brasil é um 
imenso hospital. A nossa luta, ao Jongo desses_ 22 anos no 
Congresso Nacional, é para tentar derrubar esse conceito, 
essa idéia. Ess~ luta não é só minha, é de to_dos nó_s_ que 
"{içmos ao Congresso Nacional para representar o povo -e tra
zer para os seus pleriários, para as suas comissões. as _Süas 
angústias, desejos. aspirações, apreensões e necessidades. E 
vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que Miguel COuto tam-
bém está atualíssimo, como __ Fernando São Paulo, que nos 
ensinava a receitar para pobres e para ricos. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um ãparte'? 

O ~SR. FRANCISCO ROLLEMBERÇ - Concedo,,com 
"It'üiitã honra, o aparte a V. Ex~ 

-~Õ Sr. Jutahy Magalhães- Agradeço a V. Ex• a oportu
nidade, porque hoje eu pretendia fazer um pronunciamento 
sobre a questão do dese_mprego, a política social, as imp1ica~ 
ções da recessão no País. Ao aqui chegar, resolvi encaminhar 
e dar como lido, por diVersaS razões. Mas ouço V. Ex~ com 
a maior atenção. Como sempre, V. Ex~ aborda esses assuntos 

-inclusive da área da saúde, com pleno conhecimento de causa 
e levanta problemas que devem ser motivo de reflexão de 
seus colegas. Temos que ver c_om grande preocupação essa 
questão do preço dos medicamentos, temos que levar isso 
em_çonsideração. Além disso, como V. Ex~ falou, há carência 
de leitos no País, faltam recursos para atendimento da classe . 
mais pobre, assistida pela Previdêncía Social, para que ela 
tenha condições de receber os cuidados necessários. V. E_X'1 

terá lido, como-o fiz outro dia e fiquei muito preocU:pado, 
sobre a incidência da infecção hospitalar, que é causa da_ morte 
de milhares e milhares de pessoas em nosso País, e as despesas 
que essa infecção acarreta devido aos cuidado_s que se _fazem 
necessários para evitar a morte do paciente. Veja V. Ex~ que 
a saúde no Brasil está deteriorando, não apenas em razão 
do desemprego, da fome, da falta de recursos, mas também 
por falta de uma política mais condizente com as necessidades 
atuais do País, principalmente as das classes menos favore
cidas. Coroo pode V. Ex• admitir, ·como_ o Tãz agora, qüe 
as pessoas, os brasileiros tenham condições de pagar os preços 
que os laboratórios cobram por esses medicamentos usados 
n:o dia~a-dia de pessoas idosas e doentes crónicos? Meus para~ 
béns a V. Ex• pelo pronunciamento que faz. Espero que seja 
ouvido, levado em consideração, seja debatido esse assunto, 
e -que sobre ele se chegue a conclusões. 

O SR. FRANCfSCO ROLLEMilERG - Agradeço a V. 
Ex" o aparte, lamentando que não tenha usado a tribuna hoje 
para falar sobre o desemprego, também um tema candente. 
Seria da maior oportunidade tr.azê-lo a esta Caª-a para ser 
discutido, porque estamos_ a assistir e ler -oos jornais que o 
dese.mprego está crescendo de uma mÇJ,oçir~ assu:;;ta~tora. __ In
clusivi no- meu Estado, Sergipe, um dos menores estados 
da _Federação, o setor agrfcola já demitiu 26.000_ pessoas e 
se prevê a demissão de mais 13 mil funcionários do comércfO 
de Aracaju. Isso, em termos de Sergipe, é uma verda_c;l_eira 



Maio de 1992 DlÁRfODO CONGRESSO NACfONAL (Seção ll) terça-feira 19 3595 

calamidade. E o pior é que esse pessoal, ao satr desses empre
gos pequenos e· rn'"al remuner~dos, não encontra contr_apartída 
em coisa alguma. Vai se jUntar à mãrgiríália que cerca as 
nossas cidades, que promove invasões de terrenos, depredação 
de supermecados e coisas tais já que não encontra uma única 
saída para a·solução imediata dos seus problemas, sendo que 
o mais grave de todos eles, é a sua própria fome e a de 
sua esposa e dos seus filhos. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. senadores, vejam bem, entre 
os produtos que tiveram este aumento, mlo somente esses 
trés que citei~ que-Joram aumentados escandalosamente, que 
tiveram correção em torno de 2.167%, como o Capótell, estão 
produtos como ·o AZT, os oncõlógicos - quem for pobre 
e tiver cânce-r, não terá condição de se tratar - cardiovas~ 

culares, insulina - c todos nós sabemos o "indicc-altíssinio 
de diabéticos que há no Brasil- os broncodilatadores, para 
os asmáticos, irnunossUpressores ~ são pro'dutos usados em 
casos especiais; para os transplantados, que também-frão mor~ 
rer. se não puderem adquiri-los-, antiparkinsonianos e anti-
convulsivantes. -

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fico realmente, 
corno médico e como Parlamentar, perplexo. Por issO· é que 
há uma semana tento chegar a esta Càsa parà corilerit3.~ esteS 
assuntos, porqu-e seria -inteiramente iiilpossível que_ nós; que 
estamos no Parlamento, vivendo o dia-a~dia da coisa p,ública, 
aqui não chegássemos, a esta Tribuna não viéssemos para 
tratar de assuntos tais e alertar, a quem de direito, que estas 
coisas não podem continuar como estão. 

Com efeito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que estamos 
vendo nos dias de hoje é a absoluta impossibilidade de se 
garantir o princípiO coristitucional de _se ófereCá ao povo bràsi: 
leiro condições _de saúde condizentes, dado o preço escor~ 
chante dos medicamentos. 

Quando se ex:atnina a necessidade de manUtenção de vida 
para os portadores de hipertensão, de diab_etes, de insufi
ciência cardíaca, para citar apenas casos corriqueiros, a ~itua~ 
ção se torna, então, dramática. - -

Tais pacie-ntes requerem a administração de medicamen
tos, por todq~ os __ significados essenciais- à Sua· sobrevivência-, 
na mesma proporção que a própria necessidade de se alimen
tarem. 

A Secretária Nacional de Economia, boroihéa Werneck, 
diante da possibilidade de e_star ocorrendo abuso por parte 
dos_ laboratórios farmacêuticos na imposição de preços no 
mercado consumidor, acaba de encaminhar um pedido de 
esclarecimento aos produtores de fármacos, para que justifi
quem aumentos tão acentuados, que _chegaram a até 50% 
somente no mês de abril. 

A Secretária, por -outro lado, anunciou i liberação dos 
231 medicamentos de uso- contínuo, dentre os quais o AZT, 
os oncológicos, os cardiovasculares, a insulina, ()S broncodila
tadores, os imunossupressores, os antiparkinSOOianõs e os an
ticonvulsivos. Fugindo ao controle_do Governo, essa liberação 
está condicionada à recuperação dos_ preços defasados num 
período de 12 meses, situando~se as discrepâncias entre 15% 
a 300%, de março de 1990 a abril de 1992, segundo informam 
os próprios laboratórios. 

Num regime de livre iniciativa. é eVidente _que nã? se 
pode manietar a atividade económica a normas repressivas, 
nem mesmo quando se trata da elaboração e da comercfa.=
lização de produtos vitais à sobrevivência humana. 

O que se pede, Sr. Presidente e ~rs. _ Se_nad?res, é que 
haja total atenção para a urgente necessidade de se encarar 

o problema de forma contínua e duradoura, objetivando solu
ções imediatas. 

A questão dos medicamentos é, em muitos sentidos, pri
rnÇlrdial para determinados pacientes, independentemente de 
sua condição SodaL Eles representam sua própria vida. 

Então, do mesmo modo que se exige o atendimento aos 
requerimentos de uma cesta básica alimentar para o trabalha
dor, esse tipcr de droga essencial deveria compor-, ã sua feição, 
a cesta básica da sobrevivência do homem em sua integra
lidade. 

A Central de M~dicamerit9s pareceu-, quando criada, ser 
o· iraÍlde ponto positivo nascido de -uma política de saúde 
voltada para _o atendimento a e'sSe- requisito. No entanto, para 
decepção de todos, ela se transformou em entreposto de aqui
sição- e de distribúiçãÕ de prOdutos farmacêuticos, ao invés 
de se_ orientar para o fomento da atividade. 
______ Assim _como.ocorre numa intervenção benéfiC<! do E_stado 
no- monopóliO- de distribuição de medicamentos destinados 
ao combate a doenças como a leishmaniose, a tuberculose, 
a lepra. não seria esforço demasiado acresceremwse a essa 
listagem alguns out~os. rem~dios .que se r~vestem de impor
tância vital, como os de uso contínuo agora liberados de con
trole~ _ 

Fiz essa referência, Sr. Presidente, porque para essas 
três moléstias; a tuberculose. a leishmanios~_ ou _c_alazar_ e a 
Ieiria os remédiOs· nãO Se e.ncontram mais nas farmácias, hoje 
são privativoS dos órgãos de medicina preventiv~ do Ministério 
da Saúde. 

O leproso tem o seu tratamento garantido, gratuito até 
a sua cura ou o_ seu controle, que é coisas de anos; o tuber
culoso é curado às expensas do Ministério da Saúde; a leishma
niose - o calazar - que na terra de V. Ex• ocorre c-om
uma certa freqüência, sei disso, é tratada pela antiga Sucam. 

Sr. Presidente, as outras doen_ças, que afetam um número 
maior -de indivíduos da nossa população, mereciam também 
esse tipo de tratamento, já que essa distribuição de remédios 
da CEME através da Previdência, das Prefeituras e quejandos 
não tem conseguido atender a ess.a demanda, nem tem aten
dido -às -necessidades- específícas-ae-cada-um-aos paCientes.--

- Era necesSário, portanto, que houvesse produtos básicos, 
essenciais, que Oãó faltassem jamais nas prateleii'as dos i-ôstifu-
tos de previdência, naS seciefãriaS de saúde dos _éstados e 
dos municípios para que·, sob supervisão médíca, pudéssemos 
todos nós, brasileiros, fazer uso dos mesmos e não ficaf~Os 
sujeitos à inflação de 2.170% ac_>_ ~no e sem pode.r nps tr~tar. 

O fonlenn:.- à 'pesquisa realizada em institutOs oficiaiS e 
a subvenção criteriosa à produção de detúmina"_d_o_Éi~ ~f?~ica
m-entos podeiia -ser a porta aberta ao início- de uma efetiva 
política de saúde para o- povo brasileiro. 

A universidade do Estado de Pernambuco tinha um exce
lente laboratório, preparava uma série de produtos básicos; 
o Instituto Parreiras Hortas, no meu Estado, também o Exér
cito brasileiro tem um laboratório muito interessante-. Recor
do-me também de outros estados. Tive a -oportunidade de 
visitar, no Estado de Goiás, o seu Departamento de Farmácia 
e Manipulação. E esses laboratórios estaduais e das universi
dades não sofrem incentivo maior, não recebem verba. não 
têm suas pesquisas estimuladas. _ 

Daí por- que eles não podem atender o chamamento das 
nossas necessidades. Seria hora, Sr. Presidente, de voltarmos 
a viSta para esses laboratórios, que são genuinamente- nacio
nais, trabalham para nós, conhecem as nossas necessidades. 
pa-ra que eles possam, em sendo chamados, oferecer a SlJ.ª 
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resposta. E somos cap3zes de dar essa resposta. Não é possível 
convivei-mos mais coro problemas de tal dimensão. No Brasil, 
como se fosse algo inócuo, como se Qada_ de mais pudesse 
suceder, aumenta~se o preço do remédio 2.170% em-urii ano. 

Em recente depoimento. à Comissão P3rfamentar de iri-· 
quéritõ e, posteriormerite, desúl tribuna, o Sr. Ministro Adib. 
Jatene informou aOs parlamelttãres qUe iri'a partiCiPar de uma 
reunião em Genebra, para tratar de assuntos relativos a sua 
especialidade, juntamente com profissionais de todo o mundo. 
Neste encontro, o,_ Dr. Jatene estaria disposto a encarecer 
aos países ricos uni~ polític3,ctiferenciactá. cte preço dos remé
dios destinados aO{> países pobres. 

Lembro-me b(\rn\ Senador Jutahy Magalhães, de que ele 
se referiu-à infecçãb ÍiÇlsJ)italar. Dizia- que oS antibiótiCoS de 
última geração, qua'ndà\ ocorre infecção hospitalar, que têln 
que ser usado de quatro·· em quatro ou de seis em seis horas, 
custavam atualmente, antes desse aumento, noventa mil cru
zeiros uma ampola. Se o paciente passaSs~' de dez a doze 
dias interriado e tomasse qúatro ampolas por dia, gastaria 
360 mil cruzeiros por dia na· cólilpra de um temédio, o qúe 
tornaria o tratamento dess'e pacieD.te, de ceitá fOrma, inViaVet 
Ele vem com essapropoBta, sêr13, honesta,·como é o-própr).o 
Dr. AQib J.atene, mas que, ·-a· meu ver, é- ingênua, é pura. 
Não acredito que os laboratórios dos países' desenvolvidos· 
vão oferecer remédios a preços diferencia'dos ao Terceiro 
Mundo, co~o se estivesse.~p. preocupados com a nossa sobrevi
vência física. - - · 

~o_ ca~q ~rasilei'rq~ as~ ~qtig.as farmáCias de manipulação, 
destinadas em sua origem ap atendim,epto às .camadas mais 
baixas da população, que não tinham acesso ao_ medicamento 
prócesSa:do por" laboratóriO, hdje parece inVerterem-se. 

AS fãirnácias de m'afl.ipulação tornar3fu~se farmácias ~de· 
elite e dominam todo tiPO cte droga. Isso·-tOffiou inace_SsíY~l: 
ao brasileiro de uma maneir~ geral. 

O Sr. E;pitácio Cafeteira~ Permite-me V. Ex~-um aparte?_ 

O 'SR-· FRANCJSCCJ RÓLLEMBERG' :._• Ouço V. Ex• 
com praZer: · · ' · · · 

O Sr. Epitácio Cafeteira - Nobre Senador Francisco Ro
llemberg, V. Ex~ fez refer~ncia a esse medicamento: quatro 
ampolas ao preço de trezentos e sess'enta- mil cruzeiros. Diria" 
a V. Ex~ que, talvez, , para o P.rimeiro Mundo, o medicamento 
não seja caro. Nós é que ganhamos pouco~ pois, um dia de 
medicação custaria fiaiS: que ·um salário mínimo, -cujo valor 
está em ·çJ.uzentos e trinta mil cruzeiros e cada ampola custa 
noventa cruzeiros-, quatro Vezes noventa vão.dar exatamente 
trezentos e sessenta cruzeiros, ·um pouco mais que o salário 
mínimo. Fica prOibitivo. Chego à conclusão de que o medica
mento não é caro_. Nós é que não temos dinheiro, porque 
ganhamos pouco. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Trata-se de uma 
·cenclusão interessante, porém, não posso dela fazer uma ila
ção maior, considerandO que somos Terceiro Mundo, um povo 
pobre e não temos como mudar isso a curto prazo. Para o 
meu pesar, gostaria qUé ~n+ão· êstívéssemoS "g~ailhando pouco 
e que o Brasil pudesse pagar melhor a todos nós. E a saída? 
Como? 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixo à:· conside
ração de Vossas Excelênci~s. e.~se meu alerta:'- _retçut~ando _o_ 
rumo inicial deste meu pronunciamento. Está na _ _hora _nao 
de receitarmos diferericiãdamente medicamentos para o pobre 
.e p~ra o rico, mas sim que encontremos meio para democra-

tizar o, acesso à saúde plena do povo brasileiro, por meio 
de mecanismos copdizentes com. a realiçlaçle nacional, dentre 
os quais o preço assume papel da mais alta relevância. 

_· ~- ~-ra o que tinha a dizer,_~r. Pteside~te._(Muito bem!) 

.. ... . DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
FRANCISCO ROLLEMBERG EM SEU DISCUR
SO: 

REMÉDIOS SUBIRAM 2.170% NO 
PRIMEIRO ANO-DE MARCÍLIO 

~edice ,Ar11újo 

. ·Ao assumir o çom~ndo çlo Minisi~r_iq p~ ~GQ_nomi~ •. em 
9 maio de.1991, o então Embaixador do Brasil em Washington. 
Marcílio Marques Moreira não mudou seu tom de diplomata. 
Mas, encarando a realidade brasileira, admitiu que o combate 
à inflação deveria ser o alvo principal de sua adminstração. 
Ao cámpletar um ano no cargo, ele enfrenta a inflação acumu
lada de 675,5% (!GP até abril) e vários produtos reajustados_ 
muito -acima deste índice .. Na liderança da lista estão os remé
di~s,_ com altas de até 2.170.% e o cimento que fícou 1.746% 
ma~s. C;3fO. Os_ aumentos reais foram, respectivamente i de 
192,7% e 138,2%. 

~eS~e prirpe~rO "ano :d·e_ gestão, o Mln,istro procurou colo
car. ~m prática sua política liberal anunc;iada no· discurso- de 
posse._ O de§çongelamento gradual deu mais um noss_o este 
mês, com a liberação dos últimos 231 medicamentos de uso 
contínuo sob controle. Para os empresários, este caminho 
é motivO de alívio e regozijO. os-tõiis-Urn.idores, esc3ldã.dàs 
com a disparada dos preços após a liberação, recebem a notfeià 
com apreensão". com· o descongelamento, o antit:onvulsivo 
Gardenal subiu 58%: passou de Cr$636,80 para Cr$1.009,00. 

-O empreSáriO ·nãO ·sabe -coO viVei Córil ·a liberação no 
Brasil. Tão logo o· Governo descide, o preço disp~fa--:·á.fir
mou o Superintendente do Conselho Regional de Farmárcia · 
do -Rio· de Janeiro, Antônio Carlos da Costa Ribeiro, que 
defende uma política especial para recomposição dos custos 
dos remêdios, considerando os graves problemas sociaiS que 
acarreta à população carente. Após relaciOn"a'r Ciricó -reriledío"s
que subiram entre 857% a 2.17Q% desde a 'libefação iniCfad~ 
em setembro, ele concluiu que o Governo deve pressionar ' 
a indústria a investir na redução dos custas e examinar melhOr 
as remessas de royalties dos laboratóríoS 'niU.Itinacioõ.ãiS. 

Enquanto os técnicOs da Secretaria N a:dOn-31 de Ec'ohQ
mia discutiam cOm as montadOras rim acOrdo para reduç3o · 
dos preços dos carros após o descongelamento em novembro, 
o- setor de material de construção continuava sozinho com 
sua política de preços. O resultado foi o aumento de 1. 746% 
do cimento e 900% da tinta desde a liberação, em 14 de 
julho. O tijolo acumulou o menor_ índice- 589% -ainda 
assim acima da inflação de 556,9% desde julho, medida pelo 
IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. Em virtude disso, as 
lojas de material de contrução registram a queda de 30%-
nas vendas nos últimos seis meses. 

Até mesmo os combustíveis, ainda com o preço máximo 
controlado pelo Governo, não seguem os parâmetros da iilfla
ção. A gasolina subiu 849% em um ano. O ieajriste das p~~sa.: 
gens aéreas também ultrapassou a barreira dos 1.000%. Coril 
a recuperação de defasagens, as companhias subiram em 
1.025% o preço do bilhete para a viagem Rio - São Patllo 
--Rio. O trat:~s-porte urbano não fugiu -à regfa: as passagens 
de ónibus no Rio subiram 882%, com um ganho real de 
26,56% sobre a inflação de 675,75% na era Marcílio. · 
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DOROTHÊA ADVERTE LABORATÕR!(lS'"CCiNTRA ______ Tép$13,- problemas éàrdíoV3SculareS)~-serão _ _ma]õfãaos entre-
ALTAABUSIVANOSPREÇOS . ,. . . 20%e30%. . . . .... 

Brasília -A secrétariaNaciOria:rdeEconorÍlia, DorÕ_théá 
Werneck, disse oritem que éncaníiilhou pedidO de itiformações 
aos laboratórios que vêm praticando reajustes abusivas nos 
preços dos medicamentos que já saíram do tabelamento. A 
Secretária não- revelou os nomes dos· laboratórios, nias disse 
que o Governo não permitii-à-65 aumentos abusivos.:NOs-Ó.lti
mos quatro meses, segundo ela, os reajustes têm" _ocorrido 
de forma acentuada, e só em abril houve majorações de até 
50%. - - . -. . 

·- - Os preços de alguns medicamentos para doenças crôníca-s, 
que já' vinham sendo reajustad~~ des~~ janei!o, s_erão majo
r'ados entre 20% e 25%. Os maiores aumentos- entre 15% 
e 30% - seirãO- dos remédios ·de uso_ contínuo liberados a 
partir de hoje. O gOverno âUtõijiciU a -indústfiá -a- diminUir 
a defasagem entre- custo de produção e preço de venda -
que segundo o ~ind~~farm vai~~ 3~% a?~%._ 

.. - -.O Ministério da Economia vai cria{ u=m grupO de trabalho 
para companhar o comportamento <los preços deses 230 ienié~ 
clioh_que ficaram,tab~lados duraJ:l,t_e20 ano_~. Segundo a.secre
tária Nacional de. Economia. Dáro~héia Werneck, os preços 
desses. medicamep.tos passam a ser corrigidos com base nas 
taxas de câmbio~ .. 

"A Secretária anunciou-que Os- 231 nledicamentOs de uso 
contínuo-aínda- controlados pelo GOVernO teiao-- Seu·s 'preços 
liberadOs hóje. En:tte' eles destacam-se ~ _AZT; p·ara: ;AidS,. 
os oncológicoS (tratamento" de câncer), ~rdiova~culares, insu,-. 
lina (para diabetes), broncodilatodores (asma), i~unossupres-
sores (contra rejeição em transplantes de órgãos), antipark- R'epresenta~te"s_:dos Minjstérjos_ da Saúde, Economia e 
sonianos e anticonVulsivos. O Go.vérno cottdicionou a libera- Justiça vão estudar ~edidas para faciliar a importação de 
ção a· uma regra· de saída: os laboratórios deverão recuperar medicamentos como opção para os consumidores .. Luiz Milton 
a defasagem· de preços nom··período de 12 mese.s. _ _ ~ell?~· diretor-~djunto do DAP (Departamento de Abaste-

Seg'undo a Associção Brasileira da ITI.dústr:i? Farmac~u- C!Jll:...e_n_to e Preço~), disse que as ~líquotas de imposto de impor-
. ticâ (Abifanna); os valores ·dos diversos- produtos sofreram taçao dos remédios de uso contmuo serão reduzidas se houver 
uma defasagem entre 15% ·e· 300%; de Inarço de 1990 à abril de~~bastecimerit9 _ou resjus_t~ abusivas. ·Hoje, ess-e im~sto 
deste ano, Fica mantida a margem de coiner-ciâ.lizaÇ~ó no v~~~ .d~ zero a,2P%-, _ . . .. . . . ., , _ . ~. _:. . T ~--- __ "' ;". 

varejo· de 30% como ocorre i::om os demitis- _flledicáritetitoS._ , .o· grupo de trabalho criado pelo-Go-verno vaí vi3.biii2:ar 
Os primeiros remédiOs- C(imeçã.ram a t~i pi-eços Hvi-es eni· Se-"· a importação direta de medic~mentos pelos consümidores, 
tembro de 1991. · · b0spitais e o próprio Governo, o plincipal comprador de AZT 

LIB,ÉRADO$; REMÍ:ÍDIQS SOBEM Ã TE 30% HÓÍE .' que é distribuído·na rede de saúde públiea. · · · 

Diário Oficial publica hpje liberação de 230 produtos; GOverno- Hoje, os conSumidores pode(n· iní_pártar peiá COrreio- até 
quer faciliar importação para conter ~buso-s . -- - US$50 remédiOs_~ ~C?~ isenç~O ~e JriJ'OSto_s. AÇim~ disto e 

Da 'SUcutsal de Brasília e da Reporiajlein Lôéaí. ~~.:;:~1$500 (máxj~o permitido), o importador paga o imposto 

À pbrt~ria ~~~·a lista d~s 23.o' ;e~édi~s que.desd~ ~~~em "Os reajustes serão espáçãdos;', garantiu õ dhetor-ad~ 
estão liberados, assinada pelo Secretário-Ex_ecutivo do Minis-' junto Qo DAP. O preço mâXiri:to"·a·o ·cons.utniQoi- será de 
tério da Esconomia; Luiz Antônio Gonçalves, sai hoje no 42,55% spbre a tabela dos labqr~tório~. E~s~ perc~ntuª"l é 
Diário Oficial. Esses produtos, comercializados em 6!)0 .apre- a margem de lUCrO dividida entre as_ farmácias e .os_distri-
seqtaçqes ,difer~nte~ •. ~ão 1,1sados n_o_ trata.m~n,to de doenças __ buidores. 
neurológicas, cardíacas, diabetes, câncer e Aids. , "Acaba o controle de preços e·pa·ssa a haver· o controle 

, Segundo O milton Visconde, Vice-Presidente. do SIN~ do abuso do preços .. , disse VisCOiide. Segundo ele, o compro-
DUSFARM (Sindicato da Indústria de Produtos F~rmacêu- · misso da indústria de r~cuperar·a defasagem em 12 m~ses 
tico~·~O Estado_ d~ ~ã~ Pa~,-~lo), o~ pr:eços __ yão aumentar entre significa que o aumento rela de pieço dos_medicamentçs_não 
15% e 30% a pa~tir de hoje. Os medicamentos para uso even- pode ser maior do que 6%_ ao nlês. _ 
tual (antiinflamatórios, anal_gésicQ~ e ,antibi.óticos, por exem- Os 231 produtos agora liberados representam 6% do fatu-
plo), serão reajustados entre 15% e 17%. Os de uso contínuo, ramento da indústria brasileira de remédios, que chegou a 
destinados ao tratamento de doenças crónicas (diabetes, epi- US$2,7 bilhões.· · -

Produto/Quantidade 
Aliment08 I higiene /limpe7.a 
Açúcar 
Feijfto preto (tipo 2) 
ChA-<lc-dcntro (kg) 
Leite C (litro) 
Pão (50 g) 
Ah<orv. higienico (1 O unld) 
Creme dental Knlyn011 ('lO g) 

A INFLAÇÃO NA GESTÃO DR MARC'ÍUO 

Maio/91 

98 
168 
570 
94 

- 13 
273 
115 

Maio/92 

1.240' 
1.950 
6.900 
1.530 

200 
3.8óo 
1.850 

Aumento 

1.165,3% 
1.060,7% 
1.110,5% 
!5Zl,1% 
1.438,5% 
1.291,9% 
1.508,7% 
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Produto/Quantidade 

Rcmedlos 
Capoten 2S mg (t6c:Omp.) 
Sustnlle ""'· (50 comp.) 
Gardenal I lXI mg (20 comp.) 

Ou troo 
Cimento (saro 50 kg) 
Gol C!. (Volks) 
Gasolina/Rio (litro) 
Botií-1o de ~ás (I J kg) 
Pas.'i3~cm a~rea (Rin-SP·Rio) 

Inflac;io tom 12' m!'SCI\ peln lOP 67S.75% 
fONTF: pt'l'qlliu e> apuraçlo com ta;a~~~o e e'•pr~ 

Malo/91 

576,03 
402,06 
44,43 

1.300 
2.089.869 

138 
772 

42.0118 

Ma1o/92 

13.063 
8.909 
1.009 

24.000 
22..'%9.609 

1.310 
8.689 

494.800 

Aumento 

2.167,8% 
2115,8% 
:u70,9% 

1.746,2% 
970,4% 
849,3% 

1.025,5% 
1.075,6% 

AUMFNTOS APÓS A I IDBRAÇÃO DE PRTIÇOS 

Produto I Marca I Quantidade Data da JJbcraçllo Preço na ~oca l'fÇÇÔ Atual Aumentá:(%) 

Carros 
Clol CL (Volks) Í0/9J'II 2.860.000 22.369.609 682,2 
Fiai Uno Mille 10/9/91 2.440.000 18.394.711 653,S 
F.letrodomfsllcos 
Uyüidifit-adnr Walita Beta 22{1!'11 9.900 82.000 728,3 
R('frip,<'r:iUor ( ~on~ut Jt)2 1. 2Zíl/91 195.500 1.565.000 1~,5 
Material de construçao 
Cimento Mauá (saro) 14/7/91 1.300 . 24.000 1.746,2 

Rcm~dios · 
Luftal (y.otas 10 mi) 15/9/91 • 291,75 3.949 -1.243,5 
Sorine (sol fr. IS mi) 15/9/91 • 192,72 2.275 1.080,4 
Dutrolax (21l dr) 15/9/91 • 216,71 2605 1.102,0 

Alimentos /Higiene /I.impeza 
Leite C (litro) 5/9/91 168 1.560 1176,6 
Manteiga (2!Kl g) 6/6/91 127 1.600 . 1.159,8 
Alr,llra (~~~ 10/7/'11 665 7.500 1.027,8 
Feijão preto (k~) 7/6/91 168 1.950 1.060,7. 
!Jcter~rntc IKjuido (SOO mi) 20/9/91 1.40 995. 610,7 
llomhril (pa!'Nc) 20/8/91 78 890 1.04!,0 

• (~ rnn~diM çom<>Çllram a IW't' liberadM por J!!fU(H)S na IC'~unda quin:rena de IC'lrt~~ .. ro. () pri11eiro lote ilK"Iuiu os veadid01 sem receita e o último.. este 
mk. a" dt' U'!4l n1111inuo. 
fO~Tt•:: pesqu~c,:a t' apuraçio n.n Jc:lj:a,, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada 
a lista de oradores inscritos, a palavra está faCultada. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concécfo 

a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRf:A (PDT -DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, 
tivemos na semana passada uma experiência, ao mesnio tempo 
muito melancólíca e surpreendente, do ponto de_ vista dos 
resultados, que foram benéficos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, reu
niu-se com a pauta extensa, e até às 11h40min nâo -havia 

a menor perspectiva de quorum, a fim de dar início aos traba
lhos. Felizmente, compareceram mais três ou quatro Sena-
dores e, completado o ·número necessário, pudemos desen
vo_lver um trabal~o muito produtivo, já que grande parte da 
pauta foi esvaziada. De sorte que produzimos, naquele dia, 
bons resultados. 

Mas, Sr. Presidente, dizia eu da experiência melancólica, 
em face dessa coincidência que sempre existe aqui, fib Senado, 
de as comissões marcarem reuniões simultaneamente, nomes
mo horário, com pautas importantes, co"m prõjetoS -de leí que 
redundam, sem dúvida alguma, em aprimoramento do nosso 
mecanismo institucional, enírm, da ngssa vida democrática~ 

O Senador Jutahy Magalhães apresentou projeto- que 
a _qualquer hora deverá vir a plená~o - que cuida, exata-
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mente, de regulamenta-r hqráx:i91:i_ çompatíveis. Por ~x,emplo, só dispositivo na ConstituiçãO -braSileira.- q~e exija:~ COinple-
quando a Comissão de Assuntos Económicos se reunir~ não mentação, que já não.tenha sido objeto de projeto de lei, 
devem se realizar reuniões da Comissão de Coitstituição, Jus- quer na Câmara, quer no Senado, estando em andamento 
tiça e Cidadania. , · ' · ' ' em ambas as Casas do Congresso-Nacional. O que falta, real-

Portanto, Sr. Presidente, 9e acordo __ com o que ó_Senador mente, é encontrarmos condições materiais; de tempo, para 
Jutahy Ma$~~hã~~ çs.t~ :rp.,e .~-!Ãujtjçap~ç> .Q~~ ~Q f.<tl'a~~ -r:eçl;lçã;o ... iniciarmos à votação. E nada mais oportuno do que essa reu-
finâi; ieí-emos ãssim, condições de trabalhar com mais raciona- nião com o Presidente do Senado e as Lideranças para estabe-
lidade. lecermos essas prioridades. 

A outra questão que quero levantar, pela experiência 0 Sr J~tahy Magalhães_ ryermite-me v. Ex~ um aparte? 
que tenho, Sr. Presidente, é sobre a impossibilidade de o • "' _,. _ . . . 
Senador participar, ao mesmo tempo, de três ouquatro comis- O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Ouço V. Ex• commmto 
sões.simultaneamente. Já está m~is que demonstrada·~· in,_'(liabi- prazer. 
lidade,- do ponto· de- vista ·físico·, de ·atendermos ·a:várfos ·com·-· o Sr. Jutahy Magalhães - V._ Ex~, há algum tempo, 
promissos, e freqüeiltarmos mais de uma éomissão. Na verda- já vem demonstrand~ preocupação com a votação_ dessas ma-
de, o Senador que faz parte de uma co-missão, programa sua térias que regulamentam a Constituição, e, como V. Ex~ bem 
atividade de tal modo que possa dar uma presença mais assídua disse, todas as normas que necessitam de regulamentaç-ão têm 
a todas as reuniões que se realizam. __ projetas visando estabelecer essa-regulamentação. Voltando 

Estou otimísta no sentido de que vamos encontrar esse ao primeiro ponto da intervenção de V. Ex•, temos algumas 
denominador comum, para que possamos produzir melhor. coincidências que_ impedem, muitas vezes, a reunião normal 
E, que não aconteça como até agora, de comissões marcatem das nossas comissões. Na próxima quarta-feira, às 10h30min, 
uma. duas, às vezes, três reuniões por semana e não haver teremos aqui Uma_sessao dehomenag:~~.lss<? ~1?-"tF~~Ip._cp9que 
condições de se realizar nenhuma delas P.Or falta de quorum. com reuniões das comissões. Como temos que cop.c~ntre1r. to-
TenÍici Ceriei::à qUe enéOntfarétÍtOS, com esSe Piojéto·, Um' tesul~ dos os_ nossos esforços para as quartas e quintas-feiras, fica 
tado que compatibilizará a presença· de todos os Srs. Sena- difíc_il marcar _reuniões._ Deveria ser preocupação de todos 
dores. · ' - · ' · · ' · 'nós evitar essas coincidências ao marcar reuniões_ de homena-

Sr: Presidente, a.outra·qu'estão que·gostàrja de abordar ·ge:ps para horários que não entrem em choque com as comis-
toca·muito de pert<:dt V.'EX~ O SériaQO~tem·g+rãiide cjlla'ntidade sões permanentes que necessitam se reul!ir. Eu mesmo farei 
de projetas de lei de i!llportância capitãl. que devem ser vota- .uma proposta que sei, terá opiniões_ contrárias. Vou propor 
dos o' mais rápido pOssJve,l. _Po~_ e?;emplo, 1á na Comissão que as CPI se reúnam somente nas segundas e sextas-feiras, 
de Constituição, Justiça e Cidadania, a Lei Orgânica P,o Minis- ou depois de 20h30min. 
tério Público~ Se tudo correr bem, quarta-feira íriidaremos 
sua di~C~s~~~· ~-~-m P-~~~to~~~~~a?~.J~e~ ~t:t~~~J?t.e! ~C?~-.~-~-~· ~O· SR. MAURÍCIO CORREA- Eu até lamento, mas 
port~rá grandes Oebates por ser mat na de magna tmpor- çom relação a essa coincidência de quarta-feira, O requerl-
tân,c~a; . _ . . . . . mente que motivou essa sessão especial foi subscrito por mim . 

. O Senado e~tá também dx~cu~mdo, em ~l~náno, a Let Na verdade, não marquei o dia, mas como o Senado tem 
de Impren~a. Feli~ment_e, tudo ~nd1ca qlle:_ de~d!remos sob r~ uma pauta densa, a única maneira_ que a Mesa encontrou 
es~a_matén~ o mâ~s rápt~o possiVeL. Na Com1s~ao de C~msti- foi marcar, naturalmente, para quarta-feira de manhã. Mas 
tuiçaq_,.Jushça e Ctdad~u;ua há o pr~Jeto q_ue c':.n~a do Jmzaçl_o trata-se de uma homenagem, a meu ver, de extrema impor-
Espf1(:~al de Pequenas~usas, que amda naofo1 votado. Qu~"- tância, porque lembrará a memória, o passado do grande 
do ,ilá, Constituinte se' pro'curou encont.r:aYuma forma cap~z ·. _brasileiro que foi Pontes de Miranda. 
de .á.jutlat a Justiça, río' .sentido de agiliZar a tramitação dos. . Agradeço o aparte do nobre Senador Jutahy Magalhães 
pro.OO:s~Os, concebeu-se._essa fórmula do ~uizado Espe~ia! de. -que conhece bem esse problema. Estou seguro de que s~ 
Peque11as Causas. , . - -':- . "~nseguirmos priorização para eS-ses projetas, que são -de _ex-

Lament~v_el~~?te, até hoje, n_ão~, fo1 possível. a ~pia-?- trema importânciã; o Senado dará u~a_ contribuição ~norme, 
tação desse JUIZado em car_áter oficial, porque a lei ütd:nán~ uma vez que estão paralisados nas comissões, m1,1ito deles 
ou complementar, qu: va~ regulamentar o art. 98, nao fo1 em poder de Senadores, com pedidos de vista ou para exame, 
votada pelo Poder Legtslattvo. que poderão ser votados com brevidade, no segundo semestre 

Sr. Presidente, com relação a isso já contatei o Senador de 1992, que se aproxima. 
Humberto Lucena Líder do PMDB, ó maior Partido no Sena- .Sr.. Presidente, aguardo que V. Ex~ nos proporcione, 
doj e o Senador Marco Maciel, Líder do PFL, no sentido quem sabe, no final desta semana, condições para que as 
de marcarmos um encontro com V. Ex~, no· seu gabinete, Lideranças conversem com V. Ex•, determinando os projetas 
para agendarmos, com as Lideranças, !-~~ elenco de matérias que merecerão prioridade para a votação. 
prioritárias a serem votaaas aquí no Senado .. Tenho certeza Tenho sentido que o GOverno, Senador JutahyMagalhães 
de que encontraremos condições racionáis e tempo para votar - e V r~· deve ter observado isso -, está enviando para 
prioritarianiente eSses_ projetas que complementam~ Consti- o Senado proj_etos,·eu diria, "a torto e a direito", em regime 
tuição Federal, que aperfeiçoam as instituições brasileiras, de urgência. Hoje, aqui, temos dois. Quer diZer, o próprio 

Estou cónvençido _de que V. Ex•. Sr. Presidente, deve Governo está usando em demasia essa faculdade constitu-
marc~ressareuniãoomaisbrevepossível,paraapresentarmos cional, que é a urgência, para projetas que, a meu ver, -não 
esse elenco de projetas prioritários a serem votados. têm tanta necessidade de serem votados com urgência. 

, .Fizumlevantamento,porintermédiodoDr. ThéoPereira Hoje, há um projeto, aqui que extingue taxas e emolu-
da Silva, ilustre Diretor da Ass_essoria Legislativa do_Senado, mentos especificamente sobre a Justiça de Brasi1ia, e há um 
no qual foram arrolados todos~· os projetas em tramitação e, outro soQre cautelar, do qual, sou o Relator. Mas acredito 
para minha surpresa, tomei conhecimento de que não há um que temos projetas de tamanha importância que merecerão 
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das Lideranças prioridade, a fim de que sejam inclutdos, o 
mais breve possível, na Ordem do Dia. 

É apenas um lembrete que faço. O próprio Presidente 
já havia anuído com esse encontro e, a qualquer hora, tenho 
certeza de que teremos condiçõe de priorizar a votação desses 
projetas. · 

Sei que V. E~, Senador Mauro Benevides, tem grande 
preocupação em defender a imagem do P_oder Legislativo, 
é algo que sempre destaco na gestão de V. Ex•, que tem 
demonstrado, sempre, acurado zelo no sentido de defesa, 
do Poder Legislativo, não permitindo que ele seja achinca
lhado e denegrido. E nada melhor para construir a ·imagem 
do respeito e da credibilidade do que trabalharmos nas vota
ções prioritárias que devemos fazer. 

Tenho certeza de que V. Ex~ é o primeiro que se enfileira 
na defesa dessas prioridades. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Mauricio Corrêa, Srs. Seriadores, nãO há dúvida que as 
colocações agora feitas-pelo Líder do PDT, nesta Casa~ enconw 
tram franca guarida na alma do Presidente, disposto a realizar 
um esforço que viabilize a apreciaÇãO de ·tOdas essas rriatérias 
de inquestionável importância para a sociedade brasileira. 

Destacaria que na Ordem do Dia de hoje incluídas estão 
matérias que representam algo de concreto no esforço do 
Senado em submeter à deliberação do seu Plenário, propo
sições que têm largo alcance junto a todos os se_gmentos da 
sociedade. Veja-se; por exC:inplo, que a Ordem do Dia acha-se 
encimada por um projeto originário ·da Câmara ·dos Depu
tados, que estabelece limites para os gastos com pessoal pelos 
Estados e Municípios brasileiros. Também, acha-se incluída 
uma matéria relacionada com a Lei de Imprensa que, desde 
março passado, vem sendo discutida nas Comissões de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Sociais e neste Plená
rio. Várias vezes fizetriOs ·a· iDserção--na -Oidem do Dia desse 
projeto, com o substitutivo dO Semldol- José Fogaça e, até 
aqui, talvez pela complexidade, e o aspecto polêmico de que 
a mesma se reveste, o Senado ainda não pôde, conclusiva
mente, deliberar em torno_de tão importante proposição, o 
que esPeramos venha ocorrer, senão hoje, mas na sessão de 
amanhã, quando o nobre Senador José Fogaça se dispõe a 
novamente retornar ao tema e submeter-se àquelas indaga
ções, como Relator que é dessa importante matéria a ser 
discutida no Senado e, posteriormente, encaminhada à Câma
ra dos Deputados. 

Diria ao nobre Líder Maurício Coiiêa que fá-fiZemos, 
há cerca de trinta dias, uma reunião com esse objetíVo de 
definir aquelas prioridades que, votadas pelo Senado, pel-mi-· 
tiriam que a nossa Cása ·se ·projetasse ainda mais diante do 
povo brasileiro oferecendo _soluções para questões relacio
nadas, por exemplo, além da lei de imprensa, com a Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos. Projetes tramitam ries_ta Casa 
com esse objetivo, mas lamentavelmetite até agora não se 
conseguiu desencová-los das comis~ões que, sobre o mérito 
teriam que se pronunciar antes da manifestação do Plenário. 

Vou promover realmente essa reunião sugerida agora 
pelo Líder Maurício Corrêa, o que espero ocorrer até 3 próXi
ma quinta-feira, e aí poderemos definir uma linha âe priori
dades para essas proposições, permitindo aos Senadores que 
tomem conhecimento antecipado de todos esses projetes sub
metidos à decisão do Senado, a fim de que, chegando tais 
projetas ao exame do Senado, tenhamos uma discussão ampla, 

uma votação cons~qüente e, naturalmente, o seguimento da 
matéria para a: Câniara· dos DeputadOs. 

Constrange-me verificar, vezes seguidas, a inexiStência 
- de quórum ou pelo instituto da obstrução, come{ tem ocorrido 

com essa primeira matéria, óú efetiVãmeflte pela faftã de sena.: 
. dores em plenário, tudo isso constrange não apenas--a: Inim 
e aos colegas de Mesa, mas também, pesa .sobre todas as Lide
ranças responsáveis do Senado. 

Seria ideal que pudessemos, a cada tarde, votat um elenco 
de matérias, que atendessem às exigênciaS da própria socie
dade brasileira. 

Irei, sem, promover essa reunião alvitrada pei6 Líder 
Maurício Corrêa, esperando que seja realmente frutuosa, e 
que possamos assistir ao Senado Federal discutir amplamente 
todos esses projetes que aguárâã.rn-coD.Clusivamente a manifes
tação, quer das comissões, quer do Plenário. 

COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES; 
Amazonino Mendes - Amir Lcmdo - Antonio Mariz 

César Dias - Henrique Almeida ---Hugo- Napoi"ériO ~ 
Hydekel Freitas - José Paulo Biso/- José Sarney - Marco 
Maciel- Mauricio Corrêa - Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr .. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, ocu
po hoje a Tribuna desta Casa para manifestar a minha grande 
preocupação_ em relação ao nível a que chegou a violência 
policíil na Grande São Paulo enfatiZada hoje .com brutal assas
sin_at6, ainda com causa desconhecida, do Governador do 
Acre, Edmundo Pjnto. Este_çJiscurSOTegistra-uma lamentável 
coincidência. · -

Há poucos dias, Sr. Presidente, Srs. Senadores, lendo 
a _imprens<,t_}"tacional, não pude mais conter a minha revolta 
~ __ a minha indignação; diante de tanta selvageria que está 
seildo pratiCada, nas ruas de São Paulo, por ninguém menos 
do que a sua própria polícia. 

Uma matéri'a datada do dia 3 do corrente, Publicada no 
fOTrial FOlb_a_ de S. Paulo, e assinada pelos jornalistas Mário 
Simas Filhó e Cláudio Júlio Tognolli, denuncíél que-iids tiês 
primeiros meses deste ano 369 pessoas foram mortas pela. 
Polícia Militar de São Paulo. 

O que nos deixa mais intrigado e mais revolt(ldo é _o 
fato de que o Sr. Secretário de Segurança· Pública dãque-le 
Estado, Sr. Pedro ~r~co de Campos, ·sustentá que- os _369 
mOrtos eram "perigosOs bandidos doS quais a polícia teve 
de se defender". Todavia, n~ opinião dos jornalistas autores 
da matéria, a históriã não-é ·bem asSinl. 

Levantando suspeitas sobre as justificativas dadas pelO 
Secretário da Segurança do Governo do Estado de São Paulo, 
os jornalistas partiram para investigar seis dos dezoito assassi
natos ocorridos na primeira semana de maio. 

A partir das reclamaçõ-es-e dos gritos de revolta dos fami
liares dos mortos, os jornalistas conseguiram apurar qUe ·os 
chamados "meliantes" e que os "perigosos bandidos", apon
tados pelo Sr. Secretário de Segurança Pública, tiniram, na 
v_erdad~, emprego, endereço certO, e eram pais de _fafuília 
em sua maioria. - -

Vale ressaltar que o próprio comando da Polícia Militar 
admite-que existem abusos, e o que é ainda mais grave, admite 
que essas operações de violência com assassinatos de "pseudo
bandidos" ·correm por fora das ordens oficiais. 
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Segundo informações da própria frnprensa, somente no 
ano passado, a Polícia Militar do Estado de São P3ulo excluiu, 
por expulsão e demissão, 402 policiais, o que foi multo pouco. 

É lamentável, Sr. Presidente, Srs. Senadores, constatar 
a tremenda falta de responsabilidade, a desorganização com
pleta e o desrespeito que caracterizam a questão da Segurança 
Pública em São Paulo. 

A bem da verdade, pelo que estamos presenciando, a 
PolCcia Militar de São Paulo está caminhando seriamente para 
se transformar em um enorme .. esquadrão da morte fardado", 
com permissão oficial para usar armaçe fazer- uso de seu 
poder de fogo quando julgar necessário, em nome da "lei 
e da ordem". 

Merece uma séria reflexão outra declaração recente do 
Secretário de Segurança, Pedro Franco de Campos: "A PM 
não mata·, os bandidos é que morrem .em tiroteios". 

Pois bem, só em 1991, a Rota matou 1074 pessoas contra 
305 em 1987. Além disso-, vários boletins de ocorrência exami
nados pelos jornalistas da Folha de S. Paulo dão conta de 
que muitos desses "supostos bandidos", a que se refere o 
Sr. Secretário,· tinham ep.dereço fiX(), _empregos, como Jáíiós 
referimos anteriõrmenie, e muitos-deleS nem haviam atingido 
ainda a maioridade jurídica. 

Para dar exemplos, basta citar dois casos chocantes, ocor
ridos há pouco mais de dez dias, na Grande São Paulo, que 
revoltou parentes e aliiigos das vítimas que foram trucidadas 
pelas balas das escopetas da Rota. 

Na rua Rio Negrinho, 4_1, em Guarulhos, tombou m-etra
lhado na frente de dois amigos, sem nenhum motivo aparente, 
o soldador José Carlos Carneiro Rodrigues, de 18 anos de 
idade, empregado de uma empresa de brinquedos daquela 
cidade, que por ironia do destino, poucos dias antes de sua 
morte, havia solicitado inscrição para o servjço ·militar. Hoje, 
sua famflia vive traumatizada, os parentes evitam sair às ruas 
e só dão entrevistas sob a condição de que seu endereço e 
fotografias não sejam divulgados, porque temem as represálias 
da Rota. Segundo depoimento de sua mãe e de seus familiares, 
o jovem José Carlos Carneiro· foi assassinado friarriente, de 
maneira inexplicável, e não tinha passagem pela polícia, traba
lhava com cartetra assmaaa e vivia honestamente. -

Outro exemplo lamentável foi o assasSinato do menor 
de 17 anos, Róbson Augusto Martins, executado com tiros 
da Rota, na Vila Brasilândia, na zona Norte de São Paulo. 
Segundo depoimento de seu pai, o menor-Róbson ajudav~ 
no orçamento doméstico com os Cr$160 mil cruzeiros que 
ganhava como ajudante-geral. O menino foi mórto com um 
ti~o n~ tf?s.~a. -- -- --

Da mesma maneira que a família do soldador José Carlos 
Carneiro, a família de- Róbson Martins está em pânico tam
bém, com medo_ de represálias. Apesar de tudo, seu pai exige 
justificação e-·está pedindo a exumação do corpo para exames 
mais detalhados sobre as circunstáncias da morte de seu filho. 
Enquanto isso, está tentando por todos os meios vender a 
casa e se mudar com o resto da família, para fugir da perse
guição policial. · · 

É este o triste quadro que prevalece na maior e mais 
rica cidade do Brasil e da América L3tina. De um lado, mi
lhões de pessoas, de trabalhadores, de gente simples, mas 
honesta e de família, convivendo cotidianamente com a intran
qüilidade, com a· impunidade e com a violência, nas barbas 
.das autoridades. __ __ --

É_- muito simples, Sr. Presidente, Srs. Senadores, acusar 
o Governo central do Pais de responsável diretc;::l pelos desman-

dos, pela desorganização-e pela impunidade. Ê muito cómodo 
para qualquer um fazer proselitismo político, se eximir das 
responsabilidades de governar e culpar os outros pelos males 
de sua própria incompetência. Toma-se fáCil interpretar os 
fatos sob essa ótica, porque nós sabemos que esses maus cida
dãos, esses maus dirigentes e esses maus brasi_leiros têm obje-

- tiVos fixãdos unicamente nas eleições, nos votos e nas vantan
gens. Eles só querem fazer car~eira_, ganhar posições, se elege
rem prefeitos, deputados, senadores, governadores e até presi
âente da república. Para esta gente, não importa que esse 
s-ucesso seja alcançado com as mãos sujas de sangue, ou com 
a consciência cUipada pela morte, nas ruas, de tantos ino
centes. 

Seja em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Salva
dor, em Porto Alegre, em Forteleza, em Recife, ou em qual
quer outro lugar deste País, para se construir uma verdadeira 
democracia, uma sociedade mais justa, menos violenta e mais 
solidária, é preciso que as re-sponsabilidades sejam devididas 
igualmente. . 

Uma coisa é cert"a, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta
mos todos navegando em mares muito revoltos, e cada um 
tem de fazer a sua parte, independentemente dos seus interes
ses. Aquele que quiser tirar proveito das dificuldades que 
estamos atravessando, de maneira global, está contribuindo 
para o caos,para o quanto pior melhor. Se pensam que escapa
rão ilesos de um dilúvio estão muito enganados. Se estão 
pensando em construir uma "Arca de Noé", fiquem certOs 
de que não conseguirão dar a primeira remada. 

Assim, precisam imediatâmente deixar "'o corpo mole" 
de lado, encarar os problemas de seus Estados de frente, 
e arregaçar as mangas para solucioná-los, "para o bem de 
todos e felicidade geral da Nação". 

A Justiça Militar de São Paulo não-pode mais conviver 
com mais de 14 mil processos aguardando julgamento. Isso 
é um verdadeiro absurdo e compete ao Governo do Estado 
e às autoridades tomar uma providência urgente e ajudar 
a desafogar esta caótica burocracia. Enquanto isso não se 
resolve, a violência impera em cima da certeza da impunidade. 
No outro lado da corrente estão os pobres, os deserdados 
da sorte, os trabalhadores honestos da periferia, que são as 
iscas preferidas dos verdadeiros marginais que se escondem 
detrás de uma fa:-da de policial. 

Segundo estatísticas recentes da própria Justiça Militar 
de São Paulo, em 1989, foram abertos 4.467 proc~ssos contra 
militares. Em 1991, esse número saltou para 7.125, o que 
representa um aumento de _quase 80%. Em contr~ partida, 
o número_ de prOcessos julgados é verdadeiramente- ridículo 
em .relação ao total. Em 1989, foram julgados 1.183 e, em 
1990, apenas 980 processos. É importante sub1inhar que esse 
aumento enorme no número de processos de um ano para 
outro deve-se ao fato da certeza da impunidade, fato que
vem justificar o aumento da criminalidade e do número de 
assassinatos praticados por policiais. 

Todos os cidadãos de bem deste País e urdo os homens 
de responsabilidade estão muito assustados com o descontrole 
da violência urbana nas grandes cidades brasileiras. O Código 
Penal Vigente, sobrecarregado por anos de emendas e de com
plementos heterogéneos, necessita de uma revisão profunda. 
Essa revisão que deve ser urgente, necessita, sobretudo, prio
rizar a evolução dos valores coletivos para reprimir as formas 
modernas de delinqüência e crJminª_lidade . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós sabemos que o proble
ma principal da criminalidade não está apenas nas velhas leis. 
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muitas delas já superadas, mas: na exigência ç:ie _seu cumpri
mento. Assim, a pessoa que cometer um crime e, quando 
for o caso, o seu instigador para o ato, devem ter a plena 
consciência de que serão exemplarmente julgados e conde-: 
nados. 

A defesa da pessoa humana contra os atentados.a.s_eus 
direitos fundamentais, a proteção específica instituída em fa
vor dos indivíduos fragilizados (jovens, idosos, deficientes) 
ou expostos (policiais, guardas) estão caracterizad-as no pro
jeto que dorme no Congresso Nacional. 

Cabe portanto a nós, senadores, .deputados, governantes 
dos Estados, autoridades policiais, juristas, intelectuais, reli
giosos e Governo Central, enfim, a toda a sociedade organi
zada, acima de qualquer divergência ideológica, abrir um gran
de debate nacional contra a violência e contra a impunidade, 
e apresentar soluções urgentes para superá-las. 

Agindo assim, d_e maneira_ unida, seremos capazes de 
evitar que o Brasil inergulhe definitivamenfe n_o~-te-rreno da 
desmoralização insfitiic1onal. Se_a democracia para todos é 
realmente o objetivo, trat_e_mos de traduzi-lo n~ práfíca, _para 
que aquela possa se afirmar, subsistir e resistir: --

Tenho certeza, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que só 
os incautos, os falsos profetas_ e os traidores querem ver "o 
circo pegar fogo". _ _ _ 

Os verdadeiros braslleiros repüdiam ·o gõipe--no -Peru, 
a tentativa de golpe na Venezuela, ou qualquer outro ensaio 
golpista em nosso Continente. Não aprendemos nada com 
a falta de liberdade e com a ausência de democra.cia que 
prevaleceu por muitos anos em noSso País. O povo brasileiro 
quer paz, respeito e dignidade para viver e educar seus filhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -_Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães_. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pr_9nuncía 
o seguinte discurso.) Sr. Pr~side:nte, sros e Srs. Senadores, 
quem passa em revista o Governo Collor de Mello, em sua 
duração de mais de dois anos, chega à frustrante_ conclusão 
de que nenhuma das metas propostas por S. Ex~, quando 
de_sua posse, foi alcançada. 

Seus dois Planos de Estabilização Económica, o Plano 
Collor I e o Plano Collor II, tiveram retumbante fracasso 
e resultaram em altos custos sociais, o pior deles, a recessão 
económica, com todas as suas graves conseqüências. 

O Primeiro Plano -estamos bem lembrados c;ie seu me
galomaníaco propósito .:....___ não passou de tenta ti Vã :simplista 
para derrubar a inflação com o bloqueio de nada menos de 
dois terços de todo o dinheiro flutuante na ecQnomia, além 
de outras medidas que impuseram enormes sacrifíçiQS à Na
ção. O Plano Collor I foi o primeiro disparO qüe o Senhor 
Presidente da República fez contra a inflação e o atraso do 
País, na tresloucada presunção de qu-e, ·depois dele, o Brasil 
rumaria célere para a modernidade e a eficiência. · 

O Segundo Plano -dele muitos Já ifem :guardam a lem
brança- foi um conjunto de medidas, cujos objetivos princi
pais eram congelar preços e salários. aumentã.r as-tarifas públi
cas, criar taxa prefixada de juros, extinguir a ·correção ·mone
tária e eliminar as aplicações financeiras de curto prazo. O 
Plano Collor II foi o segundo tiro contra a inf!açãcye redundou 
em novo fracasso. 

De concreto, dos dois Planos ficou apenas- o ~temor de 
que o atual Governo rião seja capaz de conter, coin sua política 
económica, a inflação, pois ela tem driblado, no Brasil, os 
princípios do liberalismo, com tantO ·vigor deferididos pelo 

Presidente Collor, sejam eles os do liberalismo clásSico, os 
do neoliberalismo ou os do recém-inventado socioliberalismo. 

De fato, não se pode mais afirmar que a inflação seja 
apenas uma herança que o atual Presidente recebeu dos gover
nos que o antecederam. Ela persiste em altas taxas porque 
o Governo Collor não tem sido, também, capaz de contê-la, 
a não ser esporadicamente, como o fez no início de seu man-. 
dato ou em abril do ano passado. 

Devido às medidas heterodoxas decretad_as por ocasião 
do Plano Cqllor II, a inflação regrediu, em abril de 1991, 
a 7%, mas esse foi um retrocesso artificial. Nos meses seguin
tes, ela voltou a subir e tem tido, mais recentemente, apenas 
quedas pouco signfiticativas. Na verdade, quedas mesmo só 
as de ministro. 

Logo após os primeiros sinais de fracasso do Plano Collor 
II, caiu a Ministra da Economia, -zélia Cardoso de Mello. 
Sustituiu-a, desde maio de 1991~ o Dr. Marci1io Marques Mo
reira, que vem, desde então, enfrentando a inflação da manei
ra mais ortodoxa possível: com alta_s _taxas de juros, liberação 
de preços, abertUra da ecorioniia, interna e externamente, 
-recessão, desemprego, e sem a utilização de medidas de impac
to ou choques econômic_os, tudo feito de acordo com os precei
tos da cartilha do Fundo Monetário Interna-cional. 

A nova estratégia não tem sido também capaz de_ fazer 
declinar a jnfla_çãO, que chegou ao final de 1991, na casa 
dos_ 25% ao mês, após ter acumulado um índice anual de 
475,11%. 

Entramos em 1992, com alguma esperança: a iilflação 
estaria apresentando tendência declinante, embora teimasse 
em manter-se sempre próxima dos 20% ao més, taxa assusta
doramente estratosférica, se comparada com a promessa go
vernamental feita ao FMI de uma inflação mensal de 2%. 

Até abril do corrente ano, o Governo viveu otimista em 
relação ao sonho de conter a inflação. A esperança, infeliz
mente, parece desfazer~se mais uma vez, diante df!, contí11ú.a 
constatação de que suas quedas são só intermitentes. 

Diante desse quadro, aumenta, em todo o País, a apreen
são quanto ao desenrolar da crise económica~ pois, não obs
tante os altíssimos custos associados à rC;c.;;~são, a infl;:tção 
permanece em índices muito elevados. 

Na luta contra a inflação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
não há, até agora, vencedores. Há, no entanto, milhares de 
perdedores: todos aqueles que, por conta da recessão, decre
t~da para o combate inflacionário, perderam seus empregos 
ou foram atirados ao mundo do subemprego. 

O nível de desemprego- ninguém o ignora-: _\'em_ cres
cendo de fo_rma assustadora no País. 

A causa principal do fenômeno, no Brasil, é o rigoroso 
ajuste de custos, em curso nas empresas privadas e públicas, 
visando-se à sua adaptação à queda no nível de vendas e 
ao aumento das taxas de juros. 

O desemprego pode Ser explicado pela redução, nas em
presas, das ' pesas relativas a matérias-primas; insumos e 
pessoal, processo feito, em geral, sem a diminuição da margem 
de lucros dos empresários. 

Como se sabe, o desemprego já atinge todos os setores 
da economia brasileira, Principalmente a indústria de bens 
de consumo e o comércio. 

Provoca-o -como já o afirmei - a queda no nível de 
vendas, que é, por seu turno, conseqüência da política mone
tária altamente restritiva, que vem sendo praficada pelo Go
verno desde setembro de 1991, oomplementada aquela pela 
política de forte compressão salarial atualmente em vigor. 
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A política monetáfia e a política salaiial explicam, assim, 
a severa redução dos atuais níveis de demanda agregada na 
economia brasileira, que tem levado os dive_rsos setores a 
dispensarem número crescente de trabalhadores. 

O desemprego que ora está ocorrendo no Brasil é, então, 
conseqüência da aCentuada recessão econ:ó~ica, a qual não 
constitui propriamente - como_ facilmente se -conclui - urna 
fase ·natural de queda do ciclo económico; mais~ sim, uma 
decorrência da política econôiDica impo-sta pelO Governo ao 
País. 

Além disso, já se pode notar no Brasil, em especial na 
agricultura e em alguns setores industriais mais avançados, 
o desemprego tecnológico ou estrutural~ aquele originário das 
mudanças processadas na tecnologia de produção, principal
mente o aumento da mecanização e da automação. Com a 
recessão, porém, a tendência é- que a mão-de-obra tomada 
inativa pelo desenvolvimento tecnológiCo -nãO- Seja reciclada 
e permaneça à margem dó merCado de trabalho ou subem
pregada. 

Outra conseqüência do processo recessivo é o einprego 
disfarçado ou subemprego, que tem tido um crescimento verti
ginoso ·no País, levando centenas de milhares de trabalhadores 
a perceberem remuneração muito abaixo dos padrõe-s aceitá
veis. Esses trabalhadores compõem '! fo~ça de trabalho da 
Nação e, por nãO sereln resgistfados, perman:e_cem~_ nOnlJ.al
mente, fora das estatísticas ofiCiais relativas ao desemprego. 

Descontados, portanto, os subempregados, passemos, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, à da contabilidade do desemprego 
no Brasil. 

A taxa de desemprego de 1991 foi a maiQr -dOs- dfiim-p::; 
seis anos. Segundo o IBGE;o-i'ndice do- ano passado atingiu 
4,83%, valor superior aos4,28% de !990. Desde 1985, quando 
o índice registrado foi de 5,2%, não tínhamos no Brasil, em 
um ano, tamanha redução do mercado de trabalho. 

Em dezembro último, o índice de desemprego foi de 
4-,15% em todo o País. Nas regiões metropolitanas pesquisadas 
pela Fundação Instituto Br~ileiro de Geografia e Estatís~1ca 
- IBGE, relativas às cidades de Recife, Salvador, Belo Hori
zonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, esse índice 
representava nada menos que 747.933 pessoas desemprega-
das. · 

O ano de-1991 foi particularmente ruim para a indústria 
nacional. 

A retraçáo do consumo teve forte impacto sobre o setor, 
com conseqüenteS-i:efl~xos sobre o nível de emprego. Dados 
levantados pelo IBGE e Pelo IPEA, relativos ao crescimento 
acumulado da produção industrial, entre dezembro de 1990 
e~991, dão conta de que, no ano-passado, a indústria brasileira 
estacionou, tendo sido o setor de bens de capital, com uma 
retração de 11,1%, o mais prejudicado". 

Em 1991-, as demissões na indústria brasileira foram muito 
elevadas: no ano, 10,2% de seus trabalhadores perderam os 
empregos. Percentual tão elevado jamais tivera sido registrado 
antes pelo IBGE-, desde que começara a- pesquisar o ·setor 
há 20 anos. 

Além do elevado índice de desemprego, os trabalhadores 
da indústria sofreram os efeitos de forte compressão salarial 
no ano que passou, quando seu salá!io médio contratual e 
a massa de salários tiveram, em relação a 1990, um achata
mento de, respectivamente, 3,3% e 13,3%----:. _ 

Coilsideiada a indústria, os setores que mais dispensaram 
pessoal, em 1991, foram o de madeira -16,6%; o d~ ves~uário 
-15,6% e o extrativo-mineral-15%. 

No NOrdeste, ocorreu o maior nllhlei·o de demissõ_es: 
11%. Na região Sul •. que apresentou o menor desemprego 
na indústria, o percentual foi também elevado: 8,6%. 

Elevadas foram também as taxas de dispensa em São 
Paulo e Rio de Janeiro, ()S_ dq~s maiores parqueS industriais 
do País: 10,5% e 10%, respectivamente_. 

O ano de 1992 tem sido também péssimo para a indústria. 
As indústrias paulistas demi_ti~am,_ somente na primeira 

semana de abiil, 7.366 trabalhadores. _Na ~gunda semana 
do mesnio riiês dísperisarafn_ mãi.~ 4.~ rz_ trabalhadores. ASSÍ_{Il, 
1?-a primeira qtiiri.zé'na de abril, as demissões atingiram 11.483 
pessoas, cifra praticamente igual à de todo o mês de março, 
que tinha sido de 12.782 -demissões. No corrente ano, até 
o fmal da segunda quinzena de _março,_ foram extintos, no 
Estado de São Paulo, 75.455 postós de ttabalho. 

Sr. Presidente, Srs~ Senadores: 

Tenhamos em conta, agora, os dados do ano em curso, 
-considefado o desemprego em todo o País. 

No último mês de fevereiro, tivemos, no Brasil, a mais 
alta taxa mensal de desemprego dos últimos seis anos. De 
acordo, mais uma vez, com informaçõe!) do l8GE, tendo-se 
.em referência as seis regiões metropolitanas pesquisadas, o 
valor apurado de 6,36% foi significativamente maior que os 
de janeiro de 1992 e os de fevereiro de !991: 4,86% ~5,41 %, 
respectivamente. - __ _ 

Em fevereiro, o pior índice foi o de Recife, onde o desem
prego alcançou 8,35%. O _de São Paulo_, situado em 7 ,58%, 
vem logo a seguir. 

Em março último, a taxa de desemprego registrada nas 
seis regiões metropolitanas do País foi de 6,14%, ligeiramente 
inferior aos 6,36% de fevereiro, mas superior aos 5_,89% de 
março do ano passado. Entre os setores de atividade, os cortes 
foram mais drásticos no comércio, cuja taxa de deseiÍtprego 
aberto atingiu 7% no mês, um indiscutível reflexo dos efeitos 
do quadro de demanda contida existente no Brasil, por conta 
da política recessiva adotada pelo Governo. 

Além desses dados, há, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
os levantados por outras instituições, que confirmam, no cor
rente ano, os péssimos resultados de nossa economia. 

Na Grande São Paulo, por exemplo, de acordo com a 
Pesquisa de Emprego e Desemprego, realizada pela Fundação 
Sistema Estadual de Dados - SEADE, em conjunto com 
o Departainento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio
económicos - DIEESE, a taXa de stesero.prego saltou de 
11,3%, em jã.neiro, para 13,1% em fevereiro, diferença que 
contribuiu para elevar o número de desempregados para 980 
mil em fevereiro. No mesmo mês, foiam eliminados, na re
gião, 186 mil postos de trabalho, número que indicava a maior 
queda mensal do nível de ocupação registrada nos últimos 
oito anos, período em que se realizou a pesquisa. 

Na Grande São Paulo, pior que fevereiro foi o mês de 
março, em cujo final, segundo a pesquisa do Dieese e do 

- Seade, já havia sido superado o pior índice de desemprego, 
desde a recessão de 1984, correspondente aos 14%, registrados 
em março dc;:_1985. Em março último, a taxa de desemprego 
na região era nada menos que 14,6%. 

Segundo, ainda, a mesma pesquisa, o número de pessoas 
desempregadas na Grande São Paulo era recorde: 1 milhão 
e 87 mil, dos 7- milhões e 446 mil pessoas que formam a 
população economicamente ativa da regiãõ, encontravam-se 
sem trabalho. Em março, a indústria, principalmente nos seg
mentos _metalúrgico, químfco e de alimentação, foi o setor 
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responsável pelo maior número de demissões: __ 64 .niil pessoas, 
do total de 142_mil_demitidas no mês. 

Também na Grande.São Paulo, no mesmo IDes, o comér
cio eliminou 3_6 mil vagas._ Já o setor serviÇos cortou 32 mil 
empregos. Outros setores dispensaram nove rriil pessoas. 

Sr. Presidente, Srs. Se"riã.dores dado muito preocupante, 
que tem sido levantado pela pesquisa do Dieese e do Seade, 
é o que diz respeito ao número de pessoas classificadas como 
desempregadas por desalento, um conceito desenvolvido pelo 
Dieese para designar desempregos de longa duração, e que 
revela a fa!!a de perspectivas do mercado _de tcabalho. No 
primeiro trimestre de 1992, a taxa de pessoas desempregadas 
por desalento, somente na Grande São_P_au_lo~ foi de 44,4%, 
quando, em 1990, tinha sido, no mesmo período, de 16,7%, 
e, no primeiro trimestre de 1991, tinha sido de 11,1 %. 

Segundo Pedro Paulo Martone, Diretor do Seade, "o 
crescimento do desemprego oculto pelo desalento ocorre 
quando se cristaliza uma situação de desestímulo real, propor
cionada pela ausência de perspectivas no-mercãdo, por causa 
da longa duração da crise. O número de deSempregados pelo 
desalento passou de 90 mil para 97 mil em marçO, atingindo 
quase 10% do total de desempregados". De acordo com a 
pesquisa, o tempo médio de procura de um novo emprego, 
que era de 17 semanas em março de 1991, passoU para 20 
semanas em março deste ano. _ -· 

Além de São Paulo, sem dúvida a região mais induStria
lizada do Brasil, o desemprego já atingiu -todã-s as -d-erilais 
regiões brasileiras. Em J?rasília, por exemplo, havia, no mês 
de abril último, nada menos do que 100 mil desempregados, 
para um total de 850 mil trab_alhadores, segundo pesquisa 
realizada na CapiTal da República, sob a responsabilidade 
do Governo do Distrito Federal. 

Em Manaus, segundo recentes informações do Secretário 
de Indústria e Comércio do Amazonas;Jo_sé Pere_i_ra_ da Silva, 
o contingente de trabalhadores na Zona Fr;;mça de Manaus 
foi reduzido a 28 mil pessoas no último ano. segundo ele, 
no início de 1991, esse contingente era de 90 mil trabalhadores. 
De acordo com o Secretário, a recessão·econQmiça poderá 
levar brevemente à paralisação das indústrias do setor eletroe
letrónico da Zona Franca, forçadas, atualmente, a constantes 
concessões a seus empregados de licenças remuneradas e fériãs 
coletivas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
São indiscutíveis os altos custos sociais çlo_descmprego.

No campo social, as demissões em massa dos trabalhad_ores 
têm conseqüências as mais perversas. 

O alto desemprego ora existente no País e os dados de 
insolvência estão revelando, de forma muito clara, a situação 
dramática em que se encontra a economia brasileira. Agora, 
mais que nunca, pode-se sentir a fragilidade de significativos 
setores de nossa economia, profundamente abalados por difi
culdades financeiras. 

Dessa situação económica, decorrem conseq-üências ate
morizantes, agravadas, no Brasil, pela precariedade e inefi
ciência- do sistema de proteção social dos trabalhiidore_s. Os 
maiores riscos da regressividade dessa situação são a ruptura 
do tecido social e o esgotamento dos incentiv_os pafa a forma
ção do capital humano necessário a qualquer desenvolvimento 
consistente. A situação toma-se tan_to mais grave quanto mais 
se constata que o Brasil tem um sistema de seguridade -s"ocial 
absolutamente precário. Aos desempregados, a Previdência 
Social não oferece senão um seguro-desemprego mesquinho. 
Já o Fundo de_ Ga_rantia por Tempo de Serviço~ quando é 

repassado aos desempregados, não significa nada mais que 
valores totalmente desatualiza,d_os._ __ 

o dese_mprego contribui para a~mentai_ a pobreza, com 
todas as desgraças que ela _comporta: doenças, mortalid-ade, 
ignorância e fome. Ele é responsável, sobretudo, pela deterio
ração do nível de vida das pessoas por ele atingidas. Essa 
degradação, que está afetando cada vez mais u,m_m,a,io.r nútpe
ro de_ brasile~ros~ a~ba por levar à expansão da criminalidade, 
ao incremento do narcotráfico, ;:ao a..Viltamento d_a cid_adania 
e à generalização das_mais bárbaras situações, como a prÓpria 
perda do sentimento de pertencer à espécie humana, experi
mentado por aqueles que se amontoam nos cortiços e que 
se vêem impelidos a se alimentarem das imund_íc_i~s _cplhid~s 

_nos cestos de lixo. . _ _ ___ _ . _. . . 
Fruto do desemprego é, ainda, a instalã.ção- do -processo 

denominado pelos sociólogos de "desassossego social", hoje 
já perceptíyel no Paí~. ~sse processO pode levar a Situações 
explosivas, como as que estão ocorrendo ein outroS países 
latino-americanos. -A longo prazo, esse processo pode condu
zir à desagregação do tecido_ social, na medida em que o 
desemprego e a perda _da atividade negocial geram situações 
que provocam o rompimento dos laços familiares e da solida-
riedade. . . ~-.o-- ' -, ,- -.. . ' 

Associada à recessão e ao desemprego, está a concen
tração de renda, cujo aumento tem sido agravado pela crise 
económíca'brásilelra, conforme concluSão _de recente pesquisa 
realizada pel() Seade_ e Dieese, para detectar os efeitos que 
as elevadas tax:as çie desemprego--e_as coritít]_Ua~ -_qUedas no 
poder aquisitivo tiveram em São Paulo, o maior inercado 
de trabalho do País. · 

Na região m€,!tropolitana da Grahde ~ão _Paulo, segundo 
constatação da pesquisa, a crise económica agravou a concen
traçã_o de renda. Entre 1989 e 1991, os lO_%_ que constituem 
o segmento mais iícO da população economicamente ativa 
tiveram aument"adâ- de 43,8% para 44,]% sua participação 
na massa de rendimentos. Enquanto isso, paTa os 30% mais· 
pobres, a participação, no mesmo período, caiu de :j,2% para 
2,8%. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a politica econômicã. do 
atual Governo está levando ao aumento do número de pessoas 
pobres no Brasil. Com isso, que perspectivas sobram pãra 
a Nação'? Nenhuma, acredito, porque isso só contribui para 
aumentar a recessão, instituindo perigoso círculo vicioso, pois 

-a recessão, com a redução de salários reais e o aesemprcgo, 
leva à redução do nív_el da._demanda na economia. Como 

~Co-nseqüência, tem-se, novamente, o aprofundamento do-nível 
da recessão. Isso, por seu turno, desestimula novos investi
mentos, o que implica,_ uma vez mais, efeito ampliado na 
recessão econômica, com n_ov_os _desempregos. 

De forma esquemática, está aí, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, o quadro da principal conseqüência oriunda do desem-
prego, situação hoje vivida em escala nacional. . __ __ 

-- Estamos·.- no Brasil governado por Collor de Mello, assis
tindo à mais ampla desmobilização da força de trabalho em 
_n_ossa história contemporânea. 

Malgrado o hOlocausto dos trã.b_a1had_ores, o- Presidente 
da República ousa afirmar que está leva_ndo o País à moderni
dade_._ D_e_ que_ maneira, se essa desmobilização, como _conse
qüência da síndrome recessiva que o Governo impôs à nação 

- brasileira, não poüpa sequer nossos jovens? 
Sabe-se, Sr. Presidente e Srs. SenaQores, que, anualmen

te, dois milhões _e 500 nl.íl jovens b!aSileiros apresentam-se 
ao mercado de trabalho, A e_les, que não conseguem lugar 
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no combatido mercado de trabalho, nada mais resta senão 
juntar-se aos demais desempregados para constituir a legião 
de carentes que ameaça o nosso próprio futuro. 

Existirá, para a Nação, outra conseqüê"ncia inais carre:. 
gada de catástrofe e de tragédia_ dÇ> g_ue o sacrifício de suas 
jovens geraçOes? 

É hora de o atuai Governo tratar de respon-der estaques
tão com honestidade. Quem sabe, olhando o futuro e visuali
zando, perante ele, o malogro de sua p_olítica económica, 
o GOVerno-Dão começará logo o combate à recessão_? 

Era o que tinha a diZer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR: NELSON CARNEIRO (PMDB - RCPrommcia 
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, sr~ e Srs. Senadores," a 
sociedade brasileira está vivendo momentos difíceis, com o 
distanciamento cada vez maior entre a elite e os descamisados, 
num país que tem a pior distribuiç?o de re_Õ.da-do .mundo 
e onde é difícl o desempenho de urna- profissão honesta, devido 
aos obstáculos que se criam àqueles que pretendem viver dig
namente, com o produto de sua labuta diária. 

Preocupado com a renegociação da dívida externa, o Gp
vemo ignora as conseqüênciaS da recessão, da inflação e das 
altas taxas de desemprego que afligem o nÇ>sso povO. O empo
brecimento da população é evidente e crescente e, com a 
recessão, os profiSsionais que pCi"dein Seus· empregos não en
contram alternativas dc_trabalho. Em momentos de crise eco~ 
nômiC:a como esta pela qual estamos passando' a problemática 
social se avoluma e leva ao desespero os trabalhadores amea
çados de desemprego, que depent;icm única e exclusivamente 
de seus saláiíõS para a própria sobrevivência e a de seus fami
liares. 

Nesse sentido, recebemo-s ·correspondência do Sindicato 
dos OfiCiais Bà.rbeiros, Aprendizes, Ajudantes, Manicures e 
Empregados nos Salões de Cabelereiros para Homens do Mu
nicípio do RiO GeJ:illCiro, solicitando apqi9 para que os profis
sioriais que trabalhaÕl no aeroporto do Rio de Janeiro sejam 
mantidos naquele local de trabalho. _ 

No início deste ano, houve um incêndio no aeroporto, 
e a Barbearia Pcrsonal Ltda. ficou totalmente destruída e 
teve suas atividades paralisadas. Os profissionaísQue lá traba
lhavam, há muitos anos, tinham uma clieittela- definida, con
quistada por meio de um atendimento caracterizado pela 
cortesia e boa Qualidade. _A prestação de serviços rápida e 
eficiente fez cOnique esses profisslorfãis forni-assem Sua fregue
sia e obtivessem um rendimento razoável para o sustento de 
suas famílias. 

. Ocorre que os barbeiros, cabelcreiros c manicures traba
lham percebendo a comissão pela féria bruta- produzida, e, _ 
quanto mais tempo permanecem na mesma firma, maior é 
a remuneração; eXatá.rriente pórq-ue CãTiYam uma clientela que 
se torna seu verdadeiro património. A. mlldarlça de local de 
trabalho irnplica,dcssa forma, prejuízo para os profissionais, 
que não podem, ao mudar de barbearia, I_evar consigo a 
clientela. A adaj}tação ao novo local de trabalho requer muito 
tempo, com a conseqüente dimiiiUfç3ó-n3 remun_çração pelos 
serviços prestados. Além do incêndio, a empresa prestadora 
de serviços de barbearia do aeroporto do Rio de Janeiro esbar
rou com a incompreensão da Infraero, que se recusa a renovar 
o contrato de locação, e, enquanto iss-o, ·os barbeiros, mani
cures e cabelereiros ficam sem trabalhar e sem receber seus 

rendimentos profissio-naiS. Tainbém são prejudicados os usuá
-rios do salão, Uma vez que nas proximidades do aeroporto 
n-ão há outro Salão concorrente, de barbeiros e cabelereiros. 

Fica registrado, portantó, Sr. Presidente, Srs.- Senadores, 
__ o sofrimentO desses trabalhadores, com a paralisação de suas 

ativídades, e o protesto do Sindicato- dos Ofidais B.iróeiros, 
Aprendizes, Ajudantes, Manicures e Empregados nos Salões 
de Cabelereiros para Homens do Rio de Janeiro. D~ante da 
ameaça de demissão, em razão da- extinção da empresa, por 

.. simples falta de renovação do contrato de locação. 
Apelamos aos dirigentes da Infraero para que encontrem 

uma solução favorável à categoria, que reivindica, tão-so
mente, o direito de continuar prestando seus serviços aos 
usuários do aeroporto do Rio de Janeiro, para poderem sobre
viver à atual crise económica, coni Seus saláriOs modestos, 
porém dignos, fruto de um trabalho reconhecidamente ho-

-nesto. 
, Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) - Concedo 
_a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR.VALMIR CAMPELO (I'TB- DF. Pronuncia 
o seguinte -discUrso.) Sr. Presidente, S~ e Ses. Senadores, é 

_fato notório que, em Brasília, o funcionalismo-público senipre 
dependeu do imóvel funcional para viabilizar, ecoonomica
mente, sua sobrevivência. Com efeito, o ·nível modesto de 
~emuneração~ que 4 ~racterfstica da maior parte- dos cargos 
públicos, alimentou, ao longo dos anos. intransponível depen
dência do aludido segmento social em relação a determinadas 
regalias que passaram a ser verdadeiro salário indireto. 

A rigor, os funcionários-públicos_contribuúiin com simbó
licas quantias para Usãr. indefinidamente, os imóveis "funcio
nais. A maior parte dos custos dessa liberalidade era, portanto, 
absorvida pelos cofres públicos, como forma de atrair recursos 
humanos pata BrasOia, bem como de complementar a remune
ração básica da categoria. 

Com o decorrer dos anos, todavia, os custos da manu
tenção desse auxílio indireto extrapolaram, em muito, os limi
tes que poderiam ser considerados como razoáveis. 

_ __Visivelmente desgastados em alguns casos, esse-s imóveis 
estavam a exigir imediatos e vultosos reparos. Nesse contexto, 
é aprovada e sancionada a Lei n"' 8.025, de 12 de abril de 
1990, que autoriza a venda dos imóveis funcionais aos seus 
legítimos _ocupantes. 

É restringido, todavia, consoante o inciso VI, do art. 
II, da referida lei, o direito de o adquirente dispor do imóvel. 
No_s termos do citado diploma legal, somente após 5 (cinco) 
anos poder-se-ia vender, prometer ou ceder os direitos sobre 
o bem alienado. 

Embora pudesse parecer justa de início, ess3. imposição 
revel9u-se imensamente gravosa para a·ciasse dos funcionários 
públicos. Realmente, a compra; todos os subsídios públicos 
que garantiam moradia a preço-simbólico ao servidor foram 
extintos. Além disso, os pesados encargos de manutenção, 
as elevadas taxas de condomínio e, até mesmo as prestações 
mensais que passaram a ser devidas acarretaram forrnidá vel 
impacto no orçamento familiar dos adquirentes. 

Esse quadro de dificuldades é agravado com a deterio
ração dos vencimento~ __ <!_~s funcionários. o que inviabiliza, 
na prática, a manutenÇãO do imóvel por grande parte dos 
adquitentes. 

A opção lógica, diante dessa constatação, seria a de facul
tar ao interessado a decisão pessoal de alienar o bem. Assim, 



3606 Terça-feira 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!Ol:<AL (seção II) Maio de 1992 

seria juridicamente viabilizada a aquisição de uin imóvel mais 
mode_s_to, isto é, sem os elevados custos de manutenção que 
afogam o exaurido orçamento familiar, o que possibilitaria 
ao adquirente equacionar melhor sua vida financeira. -

A propósito, "alguns adquirentes têm optado por alugar 
suas unidades, decisão que nem sempre culmina numa solução 
feliz. Há sempre o _risco de o inquilino não cumprir suas obriga
ções contratuais, -além de o próprio fliitCionãrio -ter que alugar 
imóvel mais modesto. Registra-se, pois o elevado ónus em 
que se transformou essa restrição do direito de propriedade 
do adquirente. Em face disso, estou propondo, mediante pro
jeto de lei já encaminhado -à Mesa-do Senado_Federal, a 
redução de cinco para dois _anos, do período de carência para 
a venda dos imóveis funcionais adquiridos pelos· servidores 
públicos. 

Por último, cumpre lembrar que esta proposição, se apro
vada, minimizará os impasSes relatados, trazendo vários bene
fíciOs. Entre eles cabe_ citar a reativação do _mercado imobi
liáiiO de Brasília,-o"nde os routuári()s efetUarãõ permutas_ con
forme suas necessidades e poder aquisitivo i geração de mais 
impostos para o Governo do Djs.trito :Fedeca_l;_m~is r~cursos 
financeiros para a CaíXa Económica Federal, nos casos de 
renovação contratual com índices_.atualizados; menos,desgaste 
para o Governo Federal para físcãlizar o cumprimento da 
lei na fonna atual. 

Isto posto, encarecemos aos nobres pares o apoio a esta 
proposição, que certamente beneficiará todas_as partes envol
vidas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não há quorum para o pronunciamento da sessão. Em 

conseqUência, os itens de n~ 1 a 14 da pauta ficam adiados. 
São os seguintes os itens cuja apreciação é adiada: -

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' !25- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência: nos termos dO -
art. 336~ c, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câffiaiã. 
n' 125, de 1991 - Complementar (n' 60/89, na Casa de ori
gem), que disciplina os limites -das despesas com o funcioiia~ 
lismo público na forma do art. 169 da ConstitUiÇão Federal. 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator.:. Senador 
Meira filho. 

-19 pronunciamento: favorável ao projeto; 
-29 pronunciamento: favorável à emenda de Plenário. 
(Dependendo de parecer sobre as emenc;las apresentadas 

perante à Comissão de Assuntos Económicos.) ~ ---
(Dependendo da votação do RequerimentO fi», 245, de 

1992, .de extinção da urgência.) 

-2-
PROJETO DE_LEIDACÂMARA 

N• 123, 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? 123, de 1991 (n" 3.278/89, na Casa de Origem), que i:RStitu· 

cionaliza o Programa de Crédito Educativo para estudantes 
carentes. (Dependendo de Parecer.) 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 46, DE 1992 

(Em regime_ de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regiinei:tto Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 46, de 1992 (n' 168/92, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Fe-deral da 
Alemanha sobre Cooperação Financeira-no montante de DM 
304.858.202,00 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e con
quênta e oito mil, duzentos e dois rriarcos ilhi:mâes), celebrado 

__ em Brasnia. a 24 de_outubro de 1991. (Dependendo de Pare
cer.) 

-4-
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 26, DE !992 

(Incluído em Ordem do Dia nos !~t:mos do 

arL 353, parágrafo úriico, do Regimento Interno.) 

_ Dis.cussão, em turno único,-da Redação Final (oferecida 
pela ComissãO Diretora em seu Parecer nO? 128, de 1992) do 
Projeto de Decreto Legislativo n' 26, de 1992 (n' 32191, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Rádio Rio Cl'!-rO Ltd~_,., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na Cidade. de. I porá, Estado 
de Goiás. 

-5-
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' !05, DE 1991 

Discussão em_ turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 109, de 1992) do 
Projeto de Lei do Senado n\' 105, de 1991, de autoria da 
S_enadora Marluce Pinto, que dispõe sobre o custeio de trans
porte escolar e const!ução e manutenção de casªs do estudante 
do eilsinõ fundamental com recursos do salário-e-ducação e 
dá_ outras providf'ncias. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N> 18, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, II, d, do Regimento Interno.) 
Discussão, em turno único, cio Projeto de Lei da Câmara 

n' IS. de 1992 (n' 2.251/91, na Casa de origem). de iniciativa 
do Presidente da República, que extingue taxas, emolumen
tos, contribuições, parcela da União das_ Custas e Emolu
mentos, contribuições, parcela da União das Custas e Emolu
me_ntos da Justiça do Distrito Federal, e dá outras providên
cias. (Dependendo de Parecer.) 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 19, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

-are 172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
nO? 19. de 1992 (n9 2.154/91, na Casa de origem). de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a concessão 
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de medidas cautelares contra atos do Poder Público, e dá 
outras providências. (Dependendo de Parecer.) 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 107, DE 1991 

Discussão, em turno suplementar, do Projet-o de Lei do 
Senado n'-' 107, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, 
que disciplii:Já a publicidade dos a tos, programas, obras, servi
ços e campanhas dos órgõas público·s,- tendo 

PARECER, sob n• 110, de 1992, da Comissão 
-Diretora, oferecendo a redação do Vencido 

-9-
PROJETO DE LEl DO SENADO 

N' 173, de 1991 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno.) 

(Tramitanâo em conjunto com os Projetes de Lei do 
Senado n" 56 e 145, de 1991.) 

Continuação da discussão, em turno ún{Co, d~--~rOjeto 
de Lei do Senado no 173, de 1991, de autoria do Senador 
Josaphat Marinho, ql!e dispõe sobre a liberd_ade_ de imprensa, 
de opinião e de informação, disciplina a responsabilidade dos 
meios de comunicação e dá outras providências, tendo dos 
meios de comunicação e dá outras providências, tendç 

PARECERES: 
-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

ni)S 10 e 116, de 1992: 1~ pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos _do_ Substitutivo que oferece; 2~ pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às -emefldas· de 
n' 9, 15 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente e de n' 11 
(quanto aos parágrafos4~' e 5°); favorável, nos termos de Sube
mendas às de no;os 2, 4, e 16; contrário às de n<:>S 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 17,21 a 24, 27. 

Proferido em Plenário: 1~ pronunciamento o Relator Se
nador José Paulo Bisol, em virtude da aprovação do Requeri
mento n9 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão ·de Assuntos Sociais; 29 pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n"' 116/92.- CCJ. 

-lO-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 145, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 172, I, do Regimento Interno.) 
(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do 

Senado n'' 56 e 173, de 1991) 
Continuação da discussão, em turno único, do Projeto 

de Lei do Senado n"' 145, de 1991, de autoria do Senador 
Márcio Lacerda, que regula o direito de resposta para os 
efeitos do inciso V, do art. sn da Constituição Federal, tendo 

PARECERES: 
-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n9'1JQ e 116, de 1992: P pronunciame·n-tõ: favorável a_o Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 2~ pronunciamento 
(sobre as emend~s de ~l.enário): favorável_ ~~--~rileOdas_ de 
n"' s 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcíalmente à de n"' 11 
(quanto aos parágrafos4o e 59), favorável, nos termos de Sube
menda às de n9s2, 4 e 16; contrário às de- n~ 3 , 5, 6, 7, 8, 
10, 12, 17,21 a 24, 27. ~ ---~ 

-Proferido em ~Ienário: 1" pronunciamento: Relator Se
nador José Paulo Bisol, em virtude da aprovação do Requeri-

menta o? 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a ComiSsão de Assuntos Sociais; 29 pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n" 116/91-CCJ. 

- !l-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 56, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 172, I, do Regimento Interno.) 
(Trarnitanao em conjunto coln os Projetes ae-Lei do 

Senado n• 145 e 173, de 1991) 
Continuação da discussão, em turno único, do Projeto 

de Lei do Senado n"' 56, de 1991, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que revoga o § 39 do art. 20 da Lei n<:> 
5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de 
manifestação do pensamento e de informações, e o inciso 
II do§ 3' do art. 138, do Decreto· Lei n' 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940, que institui o Código Penal, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n"lO e 116, de 1992: 19 pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 2"' pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n•' 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n' 11 
(quanto aos parágrafos 49 e 5'1); favOrável .. nos termos de Subc~ 
mendas às de nos 2, 4 e 16; contrário às de n" 3, 5, 6, 7, 
8,,10, 12,17,21 a24,27. 

'" - Proferido em Plenário: 1~ pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Bisol, em virtude da aprovação do Reque
rimento n9"746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 29 pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário); Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer _no 1_16/92-CCJ. 

-12-
PROJETO DE DECRETO'tEGfSLATIVO 

N• 24, DE 1992 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Leg"i_S~ 

lativo n' 24, de 1992 (n' 82192, na Câ~mara dos Deputados), 
que aprova o texto do tratado para o estabelecimento de 
um estatuto das Empresas Binacionais Brasileiro-Argentinas, 
concluído em Buenos Aire~ em 6 de julho de 1990, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n' 118, de 1992, da Co
missão. 

-De Relações Exteriore~ e Defesa Nacional 
. -13-

PROJETODE LEI DO SENADO 
~ N9 272, DE 1991 . 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Art. 172, I, do Regimento Interno.) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, autoriza as pes
soas físicas a abaterem em suas declarações de renda os gastos 
com empregados domésticos e dá outras providências. _(De
pendendo de Parecer.) 

-14-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 273, DE 1991 
(Incluído em Ordem -do Dia n' .-.termos do 

art. 172, I, do Regimento Interno.) 
- De autoria da Senadora Marluce Pinto, que transfere 
ao domínio do Estado de Roraima terras pertencentes à União 
e dá outras providências. (Dependendo de Parecer.) 
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O SR. PRESIDENTE (Maur<;> Benevides) - Esgotou-se 
hoje o prazo previsto no art. 91, '§ 39 do liegimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso1 no sentido de inclusão 
em Ordem do Dia, das seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado~n917, de 1991, de autoria 
do Senador Fernandq_ Henrique Cãrdo.so, qui regUla o inciso 
XXVII do art. 7<~ da Constituição Federal, que trata da prote
ção ao trabalhador em face da automação e determina outras 
providências, 

-Projeto de Lei do Senado n9 24, de 1991, de autoria 
do Senador Fernando Henrique Cardoso;- que dispõe sObre 
a realização de exames de proficiência pâra iris-Crição de profis
sionais nos Conselhos Regiolúlis de Fiscalização do Exercício 
Profissional e dá outras providências; · 

-Projeto-de Lei do Senado n"' 84_, de 1991, de autoria 
do Senador Louremb~rg Nunes Rocha, que dispõe sobre a 
particípã.ção dos empregados no lucro das empresas e dá outras 
providências; 

-Projeto de Lei do Senado n"' 178, de 1991, _de autoria 
do Senador Nelson Wedek.in, que dispõe sobre aposentadoria 
especial aos Digiüi.aOres de Processamento de Dados e dá 
outras providências;--- -

-Projeto de Lei do Senado n• 183, de 1991, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que dispõe sobre o transporte 
de cargas ou produtos perigosos ao meio ambiente nas traves
sias fluviais e lacustres e dá outras providências; 

-ProjetO de Lei do Senado n"' 254, de 1991, de autoria 
do Senador Teotónio Vilela Filho, que dispõe -soorc-a exigên
cia de Carteira de Saúde para admissão no emprego; 

-Projeto de Lei ao Senado n' 298, de 1991, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que altera o art. 462, da Consoli
dação das Leis do Trabalho - CL T, institUída pelo Decre
to-Lei n• 5. 452, de 1 • de maio de 1943; e 

-Projeto de Lei do Senado n"' 317, de 1991, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, que dispõe sobre concessão 
de licença nos casos _de_adoção. . __ _ 

As matérias fOram apreciadas conclusivamente pela Co-
missão de Assuntos Sociais. _ 

Os Projetas de Lei do Senado.n!"'l_l7 e 317, de 19-91, 
aprovados pela referida comissão, vão à Câmara dos Depu
tados; e os de n'-'~ 24, 84, 178, 183; 254 e 298, de 1991, rejeita
dos, vão ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- N!io há nú
mero regimental para o prosseguimento da sessão. 

" ~os termos do art. 154 do ~egimento Interno, a Presi
denCia encerra os trabalhos, designando para a sessão ordi
nária de amanhã, a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 18, DE1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, 
d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno J.Ínico, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 18, de 1992 (n' 2.251191, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que extingue taxas, emolumen
tos, contribuições, parcela da União das Custas e_ Emolu
mentos da Justiça do Distrito Federal, e dá outras providên
cias. (Dependendo de Parecer.) 

~2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 19, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, 
d, do Regimento Interno.) 

-Discussão em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 19, de 1992 (n' 2.154191, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a concessão 

--de medidas cautelares contra atos do Poder Público - e dá 
outras providências. (Dependendo de Parecer.) ' 

-3-

. PROJETO DE· LEI DA CÂMARA 
N• 125 -:COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termós do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único~ do Projeto de Lei da Câmara 
n' 125! d~ 1991-Co':'II'lementar (n• 60189, na Casa de origem), 
que diSCiplina os hm1tes ,das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Coilstituição Federal. . 

PARECERES, proferidos em Plenário Relaton Senador 
Meira Filho. ' 

-1' pronun~amento: favorável ao projeto; -
- 2' pronunaamento: favorável à Emenda de Plenário. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante à Comissão de Assuntos Económicos.) ' 
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 245 de 

1992, de extinção da urgência.) ' 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 123, DE 1991 

(E:w_ regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Reginiertto Interno). -- ---- --

Discussão, em turno único, dO Prcijetõ de Lei da éâmara 
n' 123,de 1991 (h• 3.278189, na Casa de origem), que institucio
naliza o Programa de Crédito EducatfvO para estudantes ca-
rei_ttes. (Dependendo de Parecer.) · 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1992 

(Em regime de ~rgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Discussão, ·e·m turno único; do Projeto de Decreto-Lei
gislativo n•46, de 1992 (n• 168/92, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do acordo entre Govenio da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da 
Alemanha-sobre Cooperação Financeira no montante de DM 
304.858.202,00 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e cin
qüenta e oíto mil, duzentos e dois marcos alemães) celebrado 
em Brasília, a 24 de outubro de 1991. (Dependendo_de Pare
cer.) 

-6-
REDAÇÂO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N• 26, DE 1992 
(Incluído em ordem do Dia nos termos do art. 353, pará

grafo único, do Regimento Interno.) 
Discussão! em_t~rno único, da Reda_ção Final_(ofer~ida 

pda Comi.ssáo Piretora ero seu Parecer _nQ 128, de 1992) do_ 
Projeto de Decreto Legislativo n• 26, de 1992 (32191, na Câma
ra dos Deputados). que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Rio Claro Ltda., para explorar serviço 
de radi~difusão sonora na Cidade de I porá, Estado de Goiás. 
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" ~ 7- ._- -~ _ _ _ _ _ ~ - __ :_~çsaphat ~{àiinha., q_õ:e_dTspOe sobre: a liberdade de imprensa, 
REDAÇAO FlNAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO de opinião e de informação, disciplína a responsabilidade dos 

N9 105.- DE 1991 meios de comu_nicaçã_o e dá outras_ providências, tendo 
Discussão em turno único, da- redação. final (oferecida . 

pela Comissão Dire~ora em seu Parecer n9 109, de 1992) do 
Projeto de Lei do Senado n' 105, de 1991, de autoria da 
Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre o custeio de trans
porte escolar e construção e manutenção de· casas do Estu
dante do ensino fundamental com recursos do salário-edu-
cação e dá outras provi_dências. · · 

-8-
REGUERIME!'<TO N' 94, DE 199Z 

Votação, em turno único, do Requerimento n_'? 94, de 
1992, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Sená.do 
Federal, do editorial publicado no Jornal do Brasil, edição 
de 22 de março de 1992, íntiti.Uado_ "Um golpe no analfabe~ 
tismo". 

-9-
REQUERIMENTO N'i02, DE 1992 

Votação, em turno único, do requerimento n9 102, de 
1992, de autoria do Senador Oziel Carneiro, solicitaildo, nOs 
tennos regimentais, a transcrição-, nos A.iiãi"S:"âO Senado Fede~ 
ral, do artigo "Penosa Interpretação", -do Ministro Jarbas 
Passarinho, publicado no Jornal O Estado de S. Paulo, edição 
de 26 de março de 1992. 

-lO
REQUERIMENTO N' 219, DE 1992 .. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 219, de 
1992, do Senador Maurício Corrêa, solicitando, nos termç,s 
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em 
Ordem do Dia, do Proejto de Resoluçã_o_ n~" 94, de 1991, de 
sua autoria, que altera, no Regimento Interno do Senado 
Federal, a tramitação de requerimento de remessa e determi~ 
nada comissão de matéria despachada a outra. 

-li
REQUERIMENTO N• 252, DE 1992 

Votação, em turno único, -do Requerimento n~252, de 
1992, do Senador MauríCio Cortêa, Solicitando, nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Int~rno, a--in-clusão em Ordem 
do Dia do PrOJeto de Lei do Senado n9 174, de 1991, de 
sua autoria, que considera contravenção penal a exigência 
de exame relativo a estado de gravidez para contratação de 
emprego". 

-12-
PROJETO DE LEI DO SENAD0.NOl07,-DE 1991 

Discussão, em turno suplementar, do Projeto de L-ei do 
Senado n91Q7, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, 
que disciplina a publicidade dos atas, programas, obras, servi~ 
ços e campanhas dos órgãos públicos, tendo 

PARECER, sob n• 110, de 1992, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a Redação do Vencido. 

-13--
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 173, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do- art. 172, I 
do Regimento Interno.) . __ _ 

(Tramitando em conjUnto com Õs Proje-tas de Lei do 
Senado n~ 56 e 145, de 1991.): 

ConUnuá.ção da discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado no:> 173, de 1991, de autoria do Senador 

PARECERES: 
-da Cont~o de Constit~ição, Justiça e Cidadania, sob 

n9'õ 10 e 116,de 1992. 19 pronuncíamCnto: fa-vorável ao Projeto, 
nos temias do Substitutivo que oferece; 2~' pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n" 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n' 11 
(quanto aos parágrafos 49 e 59); favorável, nos termos de Sube
mendas às de n9s 2, 4 e 16; ~ntrário às de n'?'l 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12. 11;21 a 24, 2". 

-ProferidO em Plenário. l9 pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Bisol, em virtude da aprovação do Reque
rimento no:> 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 2~" pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator; Seriado r Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n~> 116/92-CCJ. -- -

-14-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 145, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos- teimas dO art. 172, 
I, do Regimento Interno.) 

{Tramitando em conjunto com os- PrOjetaS ·de Lei do 
Senado n" 56 e 173, de 1991.) 

_ C?ntinuação da discussão , em turno único, do Projeto 
de Le1 do Senado n9 145, de 1991, de autoria do Senador 
Márcio Lacerda, que regula_ o direito de _resposta para os 
efeitos do inciso V, do art. 59 , da ConstituiçãO Federal, tendo 
PARECERES: 

-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 
n9 10 e 116, de 1992; 1" pronunciam-ento:- favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 29 pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável. às emendas de 
n!'"l 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n9 11 
(quanto aos parágrafos 49 e 5~"); favorável, nos termos de Sube~ 
menda às de n9 2, 4 e 16; contrário às de n9ll 3 5 6 7 8 
10, 12, 17, 21 a 24, 27. --_ ' ' _' ' __ ' 

- Proferido em Plenário: 1~ pronunciamento: Relator 
-s_enador José Paulo Bisol, em virtude da aprovação do Reqye~ 
nmento n9 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 29 pronunciamento (SObre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável nos termos do Parecer n? 116/92·CCJ. _ 

-IS-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

- N' 56, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos dÜ art. 172, 
I, do Regimento Interno.) 

{Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senado n•' 145 e 173, de 1991.) 

C?ntinuação da discussão, em turno único, do Projeto 
de Le1 do Senado n9 56, de 1991, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que revoga o § 39 do_art. 20 da Lei n9 
5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de 
manifestação do pensamento e de informações, e o inciso 
II do§ 3• do art. 138, do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezem-
Qro de 194(), que institui o Código Penal, tendo __ _ 
PARECERES: 

-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 
n910 e 16, de 1992; 1~ pr~:muncfatnen.to:·ravorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 29 pronunciamento 
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~obre as emendas de _flenário): favorável à~. ei_Dcnda::t de 
n' s 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n' 11 . 
(quanto aos parágrafos 4• e 5•); faovrável, nos termos de S.ube
mendas _às de n"' 2, 4 e 16; contrário às de n~ 3, 5, 6, 
7, 8, 10, 12, 17,21 a 24, 27. · · ·- · 

- Proferido em Plenárj.o: 1~' pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Bisol, em virtude da aprovação do Reque
rimento n" 746, de 1991, que solicitou fosse 01J.Vi9<!,_ta~~Çm, 
a Comissão de_ A_s_s!l_ntos Sociais; 2~' pronunciamentõ (sobre 
as Emendas de Plenário): Rel"tor, Senador Wilson MaifiD.s, 
favorável, nos termos do Pareçer n~' 116/92-ÇGJ .. 

-16-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA 

N• 126, DE 1991 -

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 126, de 1991 (n• 2.165/91,na Casa de origem), que dispõe 
sobre a Coordenação do programa nacional destinado às co
memorações do centenário_ de nascimento do_ esÇtitor Graci
liano Ramos, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 104, de 1992, da Co
missão 

-de Educação. 
-17-

PROJETO.DE_.DECRETO LEGISLATIVO 
N• 24, DE 1992 

Discussão, em·tumo único, do Projeto de Deci"eto Legis
lativo n' 24, de 1992 (n' 82/92, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do tratado para o estabelecimento de 
um estatuto das Empresas BinacionaiS Brasileiró-Argeptinas, 
concluído em Buenos Aires, em 6 de julho de 1990, tendo 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 195, DE 1992 

O.Presidente do Senado Fed~ral, no US9 de suas atribui
çõ-es regimentais e regulamentares e, de acordo com o que 
consta do Processo PD0290/92'-0, ·resolve: 

Designar o servidor do Prodaseit, PEDRO HENRIQUE 
GUI.MARÁES LEÃO VELOSO, para cunijinf, assessorando 
-O"EXcelentíssimo Senhor PrimeirO Sec:r:etário, missão oficial 
em_ Bu_e_nos Aires e Cordoba, nã Refiública da Argentina, 
com saída no dia 18 e reto-rno nô dia 23 de maio qe 1992. 

Brasüia-DF, 15 de maio de 1992._....,-Senador Mauro Beoe
vi~l}s_!_PreSidente do Senado Feder~!. 

ATO DO PRESIDENTE N• 196, DE 1992 

··_- O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui-
- Ções ·regimentais e regulamentares e da delegação de compe

tência que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 1973, da ComiS
são Diretora, combinado cóm o que dispõe o art. 24, caput, 
e§ 29 da Lei n9 8.112, ~e 1990, e tendo em vista o que consta 

' do Processo PD0314/90, resolve: 
Readaptar JASON GONÇALVES RIBEIROno cargo 

de Especialista em Administração Legislativa, Especialidade 
-Técnicas de Administração, Qasse 3•, PL M18, do Quãdro 
de Pessoal do Centro de Informática e Processamento de Da
dos do Senado Federal, Prodasen, a partir de 14 de maio 
de 1992. . 

Brasília-DF, 15 de maio de 1992. -Senador Mauro B!i!!ne
vides, Presidente do Senado FederaL 

ATO DO PRESIDENTE N• 197, i>El992 PARECER FAVORÁVEL, sob n' 118, de -1992, da Co
missão. 

-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
-IS-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 243, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal~ no uso da $~ _compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 

--delegação de competência qüe lhe foi outorgada pelo Ato 

(Incluído em Ordem do Dia nos term9s do art. 172, I, 
do Regimento Interno) _____ ·---- __ 

- De autoria da Senadora Marl_uce _Pinto, que altera 
dispositivos da Lei 01' 5.682, de 21 de junho __ de 197_1 - ~ei 
Orgânica dos Partidos Políticos, (Dependendo de Parecer) 

-19-
PROJETO DE LEI DO SENADO. w 272, DE 1991 . . .. 

(Incluído em Ordem do Dia no~s_ termoS do art. 172, I, 
do RegimentO lriterno.) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto; que· autoriza as ·
pessoas físicas a ·abaterem-em suas--declarações d_e ~enda _.os 
gastos com empregados domésticos e dá outras providêncías. 
(Dependendo de Parecer.) 

-20-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 273, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dianos ter~o~ do art. 172,_ I? do 
Regimento Interno.) _ 

De autoria da Senadora Marluce Pirite, que--transfere 
ao domínio do Estado de Roraima teii'as_p-ertericen~~s à Qn}ão 
e dá outras providências. (Dependendo de Parecer.) -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16hi2min.) 

· da Comissão Diretoi"a, n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n<:> 004.397/92-4, resolve: 

Aposentar, por invalidez, o servidor JOSÉ FERNAN
DES MOREIRA, Técnico Legislativo, Área de Processo Le
gislativo, Classe "Espe'cial", Padrão !II, do Quadro Penna

. n_~JJ.te do ~en_ado Federal, nos te~ps do __ art. 40, inciso I, 
__ da Constituição da Re'públiCà-FederatiVa do Brasil, combinado 
com os arts. 186, inciso I, § 1"', e 67 da Lei n"' 8.112, de 

~1_9:9t\_ b~ffi_,~ssl~p._ OOni -o art. 11 da ResoluçãQ SF n~ __ f!,7, çle 
1989, com proventos integials, obServado o disposto no art. 
37, inciso XI, da Constituiçãq Federal. 

Senado Federal, 15 de maio de 1992.--,--- Senador Mauro 
:BeD:eVides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 198, DE 1992 -. 

O Presidente cio Senado Federal, no uso da_sU:a -~mpe
têncú\ regimental e regUlamentar, de conformidade com a 
delegação de competência qUe lhe foi outorgada pelo Ato 
da CorriíS-são Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 005.420/92-0, res9lve. 

Aposentar, voluntariamente, JOE LUIZ NOGUEIRA, 
. Anªlista Lf!gislativo, Área de Processo Legislativo, Classe 
"1'", Padrão IV, do Quadro Permanente do S_enado Federal, 
nos termos do art. 40, inciso III, alínea c, da Constituição 
da _República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 
tQ3 ... l89,_ inçiso III, alínea c, e 67, da Lei n"' 8.112, de 1990, 
bem assim com o art. 11 da Resolução (SF) n' 87, de 1989, 
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com as vantagens da Resolução (Sf) n9 21, de 198_0, co-m 
proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado o 
disposto no art. 37, incisn XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 15 de maio de 1992.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESiDÉNTE N• 199, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe~ 
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de ~<?mpetência que lhe fc)i outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n"' 2, de 1973, e tendo em vista a aposen
tadoria requerida no Processo PD 000252/92--1, resolve: 

Exonerar o servidor CARLOS GILBERTO BARB-OSA, 
Especialista em Admini~tração Legislativa/Análise da Admi
nistração, do Quadro Permanente do Prodasen, do cargo, 
em ComissãO, de Diretor da Divisão Administrativa e Finan
ceira; Código SF-DAS-101.4, do Centro de Informática e Pro
cessamento de Dados do Senado Federal- PRODASEN. 

Senado Federal, 15 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 200, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentaiS e coDfbaSe no que estabelece o § 2o:> do 
art. 57 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato 
no:> 19, de 1976, da Comissão Diretora dO Senado Federal, 
resolve: 

Designar NILSON DA SILVA REBELLO, Analista Le
gislativo- Área de Especialização: Administração Legislati
va/Análise de Administração, do Quadro de Pessoal do Proda
sen, para exercer o cargo, em comissão, de Diretor da Divisão 
Administrativa e Financeira, Código SF-DAS-101.4, do Cen
tro de lnformáticã e P[ocessanlento de Dados do Senado Fede-
ral- PRODASEN. . 

Senado Federal, 15 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 201, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal~.no u_so de sua compe
téncia regimental e regulamentar, em 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 Processo PD 000252/92-1, resolve: 

"Aposentar, voluntariamente, o servidor CARLO~~GIL
BERTO BARBOSA, Especialista em Administração Legisla
tiva/Análise da Administração, Classe 1•, PLS 40, 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 Fede
rativa do Brasil, combinado com os arts. 67, 100, 186, inciso 
III, alínea c, e 244 da Lei n' 8.112, de 11-12-90, com art. 
5" da Lei n<? de 8-11-91 e com o art. 76, inciso- V, § 5o:>, do 
Regulamento do Prodasen, e Resolução no:> 59, de 1991, do 
Senado Federal, bem assim com as vantagens da Resolução 
n11 87. de 1989 - arts. 11 e 13, e dos A tos n'?s 5, de 1989, 
e 1, de 1991. do Presidente do Conselho de Supervisão e 
com a vantágéin constante da decisão da Egrégia Comissão 
Diretora do Senado Federal, adotada em sua 14~ Reunião 
Ordinária, realizaOa em i1-il-85, conforme Processo PD 
1010/85-9, com proventos proporcionais, correspondente à ra
zãó de 31/35 (trinta e um/trinta e cinco avos) do seu venci-

_.____ -··- ---

mento, e observado o disposto no art. 37, incisO XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 15 de maio de 1992. --Sena,_dor Mauro 
Benevides, Presidente_. -

AT~ DO_ PRESIDENTE Ndo2, DÉ 1992 

O Presidente do Se.ç.ado Ft!deral, nÕ uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi o:utorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2,- de 4 de abril de de 1973, e teildo 
em vista o _que consta do Processo no:> 006.284/92-2, resolve: 

Exonerar JOSÉ JABRE BAROUD, Analista Legisla
tivo;-Áre3 de Orçamento PúblicO,-Classe "Especial", Padrão 
III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do cargo, em 
comissão, de Assessor Legislativo, Código SF-DAS-102.3, do · 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, a partir de 12 de maio 
de 1992. 

Senado Federal, 15 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 203, 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 !Jo:> 2, de 4 abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n~' 006.284/92-2, resolve: 

Nomear JOÃO BATISTA SOARES DE SOUZA, Téc
nico Legislativo, Área de Administração, Classe "Especial", 
Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para 
exercer o cargo, em comissão, de Assessor Legi.~lativo, Código 
SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Senado ~ederal, 15 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 204, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
c;lelegação 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 COfl:Sta do Processo n~' 005.272/92-0, resolve: 

Aposentar, voluntariamente, CARLOS AUGUSTO 
CONTREIRAS DE ALMEIDA, Analista Legislativo, Área 
de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão II, do Qua
dro Permanente do Senado Federal, nos termos do art. 40, 
inciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa 
rlo Brasíl, combinado com os arts. 186, inciso III, alínea c, 
e 67, da Lei n~> 8.112, de 1990, bem assim com o art. 11 
da Resolução (SF) n' 87, de 1989, com proventos propor
cionais ao tempo de serviço, observado o disposto nó art. 
37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Sedado Federal, 15 de maio de 1992.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 205, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegaçãO cfe c_9_mpetência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no:> 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n~> 005.022/92-4, resolve: 

Aposentar, voluntariamente, VALTAN MENDES 
FURTADO, Técnico Legisl3tivo, Área de Segurança, Classe 
"Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado 
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Federal, nos· termos do art. 40, inciso III, alínea c, da Coilsti~ 
tuição da República· Federativa do Brasil; .combinado -~om 
os arts. 1&,6, inciso III, alínea c, 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 ao tempo de serviço, 
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição
Federal. 

Senado Federal, 15 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 206, DE 1992 

O PreSidente do Seriado Federal, no uso de suas atr_ibui
ções regimentais e regulamentares, -de conformidade com a 

delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Co~issão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o dispqsto 
no art.~43, § 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' 006.322/92-1, resolve: · 

Nomear LUCIANO DANIEL MENDES, para exercer 
o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código 
AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e exercício no Gabinete do Líder do Partido _Pemocrático 
Social, Senador Esperidião Amin. ·-

Senado Federal, 15 de maio de 1992. ~Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 
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ANO XLVII- N•70 QUARTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 1992 BRASÍLIA--, DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

-1- ATA DA 83• SESSÃO, EM 19 DE MAIO DE 1992 

!.l-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Requerimentos 
- N'" 279/92, de autoria do Senador Raimundo Lira, 

solicitando concessão de licença, para áusertta.t::se dos tra
balhos da Casa, no período de 20 a 22 do corrente mês. 
Aproyado. 

- N' 280/92, de autoria do Senador Ney Maranhão, 
solicitando licença para tratamento de saúde~ Aprovado. 

- N~ 281/92, de autoria do Senador José Sarn_ey, 
solicitando licença para desempenhar missão no exterior, 
no período de 21 a 31 de maio do corrente mês.. 

1.2.2 ~Comunicação 
Da Liderança do PDS, referente· a indicação do Sena

dor Lucídio Portella para exercer a Vice-Liderança do Par
tido. 

1.i.3 ....:. Discursos do Expediente _ 
SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder- Ofí

cio recebido do Presidente da Caixa Económica, Dr. Álva
ro Mendonça Júnior, refutando requerimento de autoria 
do Deputado Maurílio Ferreira Lima, pedindo o indicia
menta de S. s~ em crime de improbidade administrativa. 

SENADOR NABO R JÚNIOR- Homicídio do Go
vernador do Acre, Edmundo Pinto, ocorrido em São Paulo 
-SP. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO, como 
Líder- Tratamento privilegiado dado a determinadas uni
versidades federais, na Lei Orçamentária. 

SENADOR MEIRA FILHO- Notícia publicada no 
jornal Correia Brasiliense, intitulada "Hospital do DF ago
ra é ~~dE.~R_a~a _o ~rªs_il"._ _ _ ~ __ . _ 

SENADOR HUGO NAPOLEAO - 6• Reunião da 
Internacional Liberal, realizada em Portugal. 

SENADOR MARCO.MACIEL -19' aniversário da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- EMBRA
PA. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Defasagem 
salarial que atinge a categoria dos f~rro'-:_iários. 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Importân
cia de uma profunda avaliação técnica da atual crise previ
denciária. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Diminuição dos 
re_cursos orçamentários gastos na manutenção do Poder 
Legislativo. Veto presidencial a projeto de Iei_que reajusta 
salários no Po9-er Judiciário. - ---

1.2.4.- Leitura de Projetos 
-Projeto de Lei do Senado n9 64/92, de autoria do 

Senador Odacir Soares, que define como crime contra o 
liVre exercício dos Poderes Legislativo, Executivo e Judi
ciário ofensa à integridade corporal ou à saúde de membros 
dos citados Poderes, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 65192, de autoria da 
Senadora Marluce Pinto, que autoriza o Poder Executivo 
a criar a Escola Agrotécnica Federal de Boa Vista, Estado 
de Roraima, e dá outras providências. 

1.2.5 .. Requerimentos 
--- N"' 282/92, de autoria do Senador Pedro Simon, 

solicitando .a transcrição, nos Anais desta Casa. do artigo 
publicado no jornal Zero Hora de 18 de_ maio corrente, 
sob o título "Gás natural para o Rio Grande'~, de autoria 
do Exm9 Sr. Governador do Estado do Rio Grande dO 
Sul, Dr. Alceu Collares. 

- N"' 283/92, de autoria do Senador Humberto Luce
na, solicitando a transcrição nos Anais do Senado, do artigo 
sob o título "A Questáo Militar", de autoria do Senador 
José Sarney, publicado na Folha de S. Paulo, edição de 
l*docorrentemês_. __ . __ 

- N"' 284/92, de autoria do Senador Pedro Simon, 
solicitando ao Ministro das Minas e Energia, Dr. Marcus 
Vinícios Pratini de Morais, informações que mencion~. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n' 18/92 (n' 2.251191, 

na Casa de origem~, 9.u~ ext!ngue taxas, emolumentos, 
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-Requerimento n9 102/92, de -auToria do Senado! .. 
Oziel Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição nos Anais do Senado Federal, do artigo "Peno
sa Interpretação", do Ministro Jarbas Passarinho, :Publi-· 
cado no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 26 de 
março de 1992. Apreciação sobrestada, em virtude da falta 
de quorum para o prosseguimento da sessão. 

-Requerimento n9 219/92, do Senador Maurício Cor
rêa, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regi
mento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto 
de Resolução n9 94/91, de sua autoria, que altera, no Regi
mento Interno do Senado Federal, a tramitação do requeri
mento de remessa a determinada comissão de matéria des
pachada a outra. Apreciação sobrestada, em virtude da 
falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

-Requerimento no 252/92, do "Senador Maurício Cor
rêa, solicitando, nos termos do art. 172, I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do Senado n" 174, de 1991, de sua autoria, que considera 
contravenção penal a exigência de exame relativo a estado 
de gravidez para contratação de emprego. Apreciação so
brestada, em virtude da falta de quorum para o prossegui-
mento da sessão. · · - - - -

-Projeto de Lei do SenadO no 107/91, de autoria 
da Senadora Marlucc Pinto, que disciplína a publicidade 
dos atas, programas, obras, serviços e campanhas dos ór
gãos públicos. Apreciação sobrestada, em virtude da falta 
de quorum para o p·rosseguimerito da sessão. 

-Projetá de Lei do Senado n;> 145/91, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que regula o direitO de respos
ta para os efeitos do indsb -v, do art. 5'?, da Constituiç-ão 
Federal. (Tramitando em conjunto com os Projetas de 
Lei do Senado n•' 56 e 173191). Apreciação sobrestada, 
em virtude da falta de quorum para o prosseguimento da 
sessão. 

-Projeto de Lei do_ Senado n9 56/91, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães, que revoga o § 3• do art. 20 
da Lei n• 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula 
a liberdade de manifestação do pensamento e de ínfoima
ções, e o inCiso II do § 3• do art. 138, do Decreto-Lei 
11" 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que institui o Código 
PenaL (Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei 

do senado n9s 145 e 173/9"1). Apreciação sobrestada, em 
virtude da falta de quorum para o prosseguímento da ses
são. _ _ -

·-Projeto de Lei do Senado n" 243/91, de autofía 
da Senadora Marluce Pinto, que altera dispositivo da Lei 
n• 5.682, de 21 de junho de 1971 -Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos. Apreciação sobrestada em virtude da 
falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n? 272/91, de autoria 
da Senadora Marluce Pinto, que autoriza as pessoas físicas 
a abaterem em suas declarações de renda os gastos com 
empregados domésticoS e dá outras providências. Apre
ciação sobrestada, em virtude da falta_ de quorum para 
o prosseguimento da sessão. 

~Projeto de Lei do Senado n~ 273/91, de autoria 
da Senadora Marluce Pinto, que transfere ao domínio do 
Estado de Roraima terras pertencentes à União e dá outras 
providências. Apreciação sobrestada, em virtude da falta 
de quorum para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Lei da Câmara no 125/91-Complementar 
(n9 60/89, na Casa de origem), que -disciplina os limites 
das despesas com o·funcionalismo público, na forma do 
art. ~69 da Constituição Federal. Apreciação sobrestada, 
em vutude da falta de quorum para o prosseguimento da 
sessão. 

1.3.1- Comunicação da Presidência 
. Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje 

às 19h20min com a Ordem do Dia que designa. 
1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATA DA 2• REUNIÃO, EM 19 DE MAIO DE 

1992 
2.1-ABERTURA 
2.1.1- Comunicação da Presidência 
:..._Inexistência de quorum para abertura da sessão. 

_ 2.1.2- Designação d~ Ordem do Di;t da próxima ses-
são~ -

2.2- ENCERRAMENTO 
3- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
N• 11192 
4- MESA DIRETORA 
5- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da 83a Sessão, em 19 de maio de 1992 
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislaturc> 
Presidência dos Srs. Mauro Benevídes e Lucídío Portel!;, 

ÀS 14 HORAS f.? 30 MIN!TfOS, ACHAM,'>R PRR
SENTI'S OS SRS. SF.NADORHS: 

Alexandre Costa - Alfredo C.ampo.• - Amír I.ando -
Chagas Rodrigues- Cid Sab6ia de Carvalho- C'.ouliriho Jor
ge - Elcio Álvares - Esperidilo Amín - Hpitácio Cafeteira 
- FranCisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson 

Camata - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleao- Humber
to Lucena - Hydekel Freitas - Irapuan C'.osta Júnior - Jar
bas Passarinho- Joao França- Jollo Rocha -Jonas Pinhei
ro- Josê Eduardo- José Fogaça- Josê Richa- Jutahy Ma
galhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - I .ourival Baptista -
I.ucfdio Portella- Magno Bacelar- Márcio 1.accrda- Mar-. 
co Maciel - Mauricio Correa - Mauro Benevides - Meira 
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Filho - Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wcdekin 
- Odarir Soares - Pedro Simon - Raimundo I .ira - Ronal
do Aragão- Ruy Bacelar- Valmir Campclo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lidÕ pelo Sr. 

1' Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte; 

REQUERIMENTO N• 279, OE 1992 
Senhor Presidente, 
Requeiro a essa Presidência, nos termos do. art._ 43, inciso 

II, do Regimento Interno do Senado Federal, concessão de 
Licença (abono de faltas), para ausentar-me_ dos trabalhos 
desta Casa, durante os dias 20, 21 e 22 .do mês em curso, 
tendo em vista viagem ao Estado da Para1ba, quando partici~ 
parei de eventos relativos à viagem qUe a Secretária Dorothéa 
Werneck fará àquela unidade da Federação. 

CONCESSo\0 DE LICeNÇA 

Sala das Sessões, 18 de maio de 1992.. -Senador Rai~ 
mundo Lira, Presidente da ComissãO de Assuntos Econômicos 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a lícença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 280, OE 1992 
Sr. Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, rios termos do árt. 43, 

inciso_ I do Regimento Interno do Senado Federal, que o 
atestado médico anexo, devidamente ratifiçado pela Subsecre
taria de Assistência Médica e Social do Senado Federal seja 
admitido, para todos os se_us legais efeitos. como Licença 
para Tratamento de Saúde. 

Nestes termos, . _ _ 
P. deferimento.- Senador Ney Maranhão. 

~======~SEffiOTõ;:=======~ ~ AUTENTICADOR 

~ 

'"::;;:::=======- IDENTIFICAÇÃO --===========1 ~ NOME DO SERVIDOR 

f.:l 5tn 10~ 1-..!CMan hÕo 
f-- PRONTUARIO I REGIME JURIDico· -

I I D ESTATUTARIO D ClT 

ORGÁO 

[.::iJ SENADO FEOERAt D PROOASEN 

-- '. _, 
TWO 

(2S] TRATAMENTO DE SAÚDE 

D REPOUSO À GESTANTE 

D ACIDENTE OE TRABALHO 

0 DOENÇA EM PESSOA DA FAM!ll.&. 

tJ CECif!AF 

LICENÇA -r- Al'ASTAM~NTO

r--A PARTIR OE-

~N·OEDIAS-

N• DO PROTOCOLO 

li •• • , • MEMBRO 

.. 
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~.. _ _ . FUNOAME~TAÇAn LEGAL---'---------------, 

O An~. 375.-37&. parág~afo único, 377, ~78, 380. 381 e 3ÊI2 do Re9ularnento Administrativ~. ,' ·_ -_ 

D Arts. 541 do RA. 25, porligrafo único, d1 Lei n• 3.807, de 26~00-so. e 79, U ·,, e 2', do De~. n• 83.080, de 24·01·79. 

D _Arts. 385, U l'e i.-e $.1!11 doRe9utament~ Admi~l~!rBtiVO e 392~ U 1' 1104', da CLT. 

O Art 384, U 1' ao 4' do Regulamento Admin•strativo. 

Adicionilldo liO(sl perlodo(sl anteriorlesl. perfaz um totBI de din 

A cons1deraçllio da Sr011. Oirelora da Subsecretaroa de Adm.nistraçio_de PessoaL 

Em 

~- - --D De ecordo, Ao Sr._Oiretor·Geral, na forma do art 383, I, do Regulamento Administrstivo. 

OiEFr 00 SEIPRO 

O De acordo. ~o Sr. Oiretor·Geral para sub-meter t consider~ç.io do Sr.Primeiro-SeCretério; n'a f_ arma do art. 383, li, do R"egulamer'lto 
Admrnrstratrvo -I I - - . - - . . -
Em 

OIRETOR.l OA SSAP'ES. 

2J_ ) o Oefrro, n1 forma do ert. 3-~~~-~.~~ Ae_gulemento Adrrunist~atrvo. _. . . . _ o Encamínhe·se 10 Sr. Prrmeiro·Secret6rio, na form~ do art. 383,_1i. do Ae~u1~":'~"~~ Ad~i~iSt~at~vo. 

i 
Em I 

DECLARAÇÃO 

Declaro que o Senador Ney Maranhão foi submetido 
a ressecção transurctral da próstata em 15 de abril do corrente 
ano no Hospital Português, permanecendo em repouso por 
ordem médica, até a presente data. 

ReCife, s·de maio de 1992. -Marcelo Costa Lima. 

O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, fica concedída a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1-? 
Secretário. - ---

É lido O seguinte 

REQUERIMENTO N• 281, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 40 §ta, do Regimento Interno, requei

ro licença para desempenhar missão com que me distinguiu 
o Senado, para participar do SemináriO- Sobre '!Transição e 
Democracia", em Assunçáo, Paraguai, promovido pela Uni
versidade Complutcnse _de Madrid, Instituto Pax de Monte
vidéu e Universidade Católica de Assunção bem como para 

DIRnORGiAAl 

participar de reunião a ser realizada no Méxtco, pelo Inter 
Action Council, no período de 21 a 31 de maio do corrente. 

Sala das Sessões., 18 de __ maio de 1992. - Senador José 
Sarney. 

INTERACTION COUNCIL 

H.E. 
Mr. José Sarney 
SQS 3D9 ~Bloco D - ap 504 
70362 Brasfiia, DF 
Brazil 

Excellency, 

- ·7 February 1992 

As you know, the tenth session of the Interaction Council 
will be held from 28' to 31 May 1992 in Quer~taro, Mexico. 
I therefore take pleasuré in sending you a,ttached a brochure 
on the Hotel Antigua Hacienda de Galindo where you will 
be staying during the session. 

With best regards, I remain, 
Yours sincerely, -_Hans d'Orville. 

April 20, 1992 
PROVISIONAL PROGRAMME 

Tenth sess.ion 

Thursday, 28 May 1992 
16:30- 11!:00 

18:00 - 20:00 

Querêtaro, Mexico 
28-J1 May 1992 

Ceremonial Opeiling of tenth •e~•ion (wlth ILF.. Carlos Sali-
nas de Gortari, Prcsidcnt of Mcxico in attendance) Palacio Conlri, Querêtaro 
Dinner-reception in honor of parlicipants ho•ted by ILE. 
Carlos Salinas de Gortari, Prcsidcnt of Mexic9 Museo de Arte, Querêtaro 
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Friday, 29 May 1992 
9:00- 13:00 First working meeting (Item: The Search for Global Order: 

13:00 - 15:00 
The Prol>lcm• of Survival) 
Buffet luncheon 

Hacienda de Galindo 
Hacienda de Galindo 

15:00 - 111:30 

19:30- 21:30 

Second working meeting (Item: The Search for Global 
Ordcr: The Prohlem• of Survival - continued) 
Dinner-reception in honor of thc participants hosted hy the 
Governar ofOuerétaro. 'l'hc J lon. I .te. l~nrique Burgos Garcia 

Hacienda de Galindo 

Museo Regional de 
Querétaro 

Saturday, 30 May 1992 
9:00- 11:00 Third working meeting 

13:00- 15:00 
(Item: C:risis and Change in I .atin America) 
Huffet luncheon 

Hacienda de Galindo 
Hacienda de Galindo 

15:00- 18:30 Fourth working session 

19:00- 20:30 
(Item: Crisis and Change in T atin America - continued) 
Buffct dinner 

Hacicnda de Galindo 

21 :00 - 22:30 
(with informal cultural programme) 
Filth working session (ii required) 

Jlacienda de Galindo 
Hacienda de Galindo 

Suoday, 31 May 1992 
IO:<Kl - 11:(KJ Final working ses.c;ion 

14:00 - 15:00 
Adoptíon or thc Final Statement 
lntcrnational Prcss ('onfore-nco 

Hacicnda de Galindo 
Ilacíenda de Galindo 

INTERACTION COUNCIL 
TENTH SESSlQN 
QUeretaro, Mexico 

28-31 May 1992 
List of Confirmed Participants 

I. Membres of the interaction Council 

24 April 1992 

1. H. E. Mr. Ler!elmut Schmidt (Ghemany), Chulmum 
2. H.E. Mr. Takco Faikuda (Japan), Honoa Chaiman 
3. H.E. Mrs. Maria de Lourdes Pintasligo (Portugal), 

Deputy Cbairperson 
4. H. E. Mr. Andries Van Agt (Netherlands) 
5. H.E. Mr. Raul Alfonsin (Argentina) 
6. H.E. Mr. Kamal Hassan Ali (Egypt) 
7. H.E. Mr. Oscar Arias Sanchez (Costa Rica) 
8. H. E. Mr. Kirti Nidhi Bista (Nepal) 
9. H. E. Mr. Jacques Chaban-Delmas (France) 
10. H. E. Mr. Miguel de la Madrid Murtado (Mexico) 
11. H. E. Mr. Janoe Fock (Hungary) 
12. H. E. Mr. Gerald Ford (United States) 
13. H.E. Mr. Malcolm Fraser (Australia) 
14. H.E. Mr. Kurt Furgler (Switzerland) 
15. H.E. Mr. Valery Giscard d'Estaing (France) 
16. H.E. Mr. Selim Hoss (Lebanon) 
17. H.E. Mr. Daniel Lisulo (Zambia) 
18. H. E. GeneJ:al Olusegun Obasanjo (Nigerlin) 
19. H. E. Mr. Almued Osman (Marroco) 
20. H. E. Dr. Misael Pastrana Borrero (Colombia) 
21. H.E. Mr. Mitja Ribicic (Yugoslavia) 
22. H.E. Mr. Jose Sarriey (Bratii) 
23, H.E. Mr. Shin Huyon-Hwak (Republic of Korea) 
24. H. E. Mr. Adolfo Suarez (Spain) -
25. H.E. Mr. Pierre Elliott Trudeau (Canada) 
26. H. E. Mr. Manuel Ulloa (Peru) 
27. H. E. Mr. Ola Ullgten (Sweden) 

II. Invited Guests 
1. Prof. Takako Doi (Japan) 
2. H. E. Mr Huang Hun (China) 
3. The Hon. Henry Kissinger (United States) 
4. Mr. William P. Laughin (United States) 
5. H. E. Mr. Emile Van Lennep (Netberlands) 
6. The Hon. Robert Menornora (United States) 
7. Mr. lsamu Miyazaki (Japan) 
!ULE. Dr. TaroNakayma (Japan) 
9. Mr. Mario Schimberni (Italy) 
10. Dr. Horst Schulmann (Gerrnany) 
III. Invited Journalists 
1. Mrs. Flora Lewis (United States) 
2. Mr. Jan Urban (CSFR) 

Madrid, 20 de abril de 1992. 

Sr. Don José ·s~uney 
Ex. Presidente do Brasil 
!'AX 07- 55 - 61/32! -.,. 97- 43 

Estimado Preside11te Sarn~y_: __ _ 
Le_ envio estas líneas para reiterar nuestro dessa de con

tara con su pregenhcia en el seminario que nuestra Univer
sidad, con la Fundacion PAZ, que preside Julio Maria Sangui
ne!ti, y la Universidad dei Paraguay, organiza en Assunción, 
entre el20 y el22 de mayo, coo el Título glotial, "La Transición 
a la Democracia". 

Aparte del Dr. Saoguineti, ha confirmado su presencia 
ei D-r. Alfonsín, y contamos, que su presencia daria al semi
nario una relevância en todo el ámbito dei Mercosur. Es posi
-ble que vaya tambien Adolfo Suárez. 

A:rnque lamentamos n<Y habe-rie--teniâo-e-n nuesttó- semi
nario "Américª- Latina en su Labirinto''. celebrado en julio 
pasado en El EscOffal, confiamos en que ahora será posible 
que esté en Asunción. 

Por razones de organi~c;ión, le agradece_ría~os que_ nos 
enviara _un faz esta seman, y, si le fuera posible asistir ~ 
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hacemos votos para que así sea -, que inclU.yera en_ título 
de su intervención. 

Sin outro particular, y a la espera de sus notícias, se 
despedia de Ud., respetuosamente. - Dr. Javier del Rey 
Morató. 

SEMINARIO INTERNACIONAL 
"TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA E INTEGRACfÓN" 

21 y 22 de mayo de 1992 
Assunción - Paraguai 

Local: Hotel Excclsion (Chile y Manduvirá) 
Organizon: IUCOM, Fuitdacion Pax, Cibscp/uc 

PROGRAMA 

Jueves 21 
18:00, pala bras de bienvênida, a cargo d~l p~_r_<2_~ Dr. Juan 

Oscar Usher, Recto r de la Univcrsidad Católica "Ntra, Sr 
de la Asunción". 

18:15 abt:!rtura pai abras a cargo de la Dra. Carmen Her
nandez, Viceri"ectora: de la Universidad Complutense de Ma
drid. 

18:30 "reflexiones-desde una experiência". 
Df. Julio Maria Sanguinctti, ex-Presidente de La Repú~ 

blica Oriental de Uruguay; Presidente de La Fund~ción Pax. 
19:00 Intcrmedio, Café 
19:15 "Factores críticOs para la insercion dei Paraguay 

al Mercosur" Ing. Juan Carlos Wasmosy, Ministro de Inte
gración. 

19:45 "Aspectos políticos de la Integracion" 
Dr. ,Guillermo Caballero Vargas, Presidente dei Instituto 

de integración de América Latina (IDIAL). 
20:15 debate preguntas y respuestas con participaci6n 

de los_ asistentcs y los expositores iõ.vitados. 
21:15 Rcceso de la jornada. 

Viernes 22 
18:30hs "Mcrcosur, integracion y apcrtura" 
Dr. Raul Alfonsin, ex-Presidente de la República Argen

tina. 
19:00 La estructura dei poder y la integracion'' 
Lic. Gustavo Diza de Vivar, Presidente dcl Congresso 

de La Nación. -
19:30 Intermedio, Café 
19:45 ''LabirintOs da tansição.(uma experiência pessoal)" 
Dr. José Sarney. cx~Presidente de la República Federa-

tiva do Brasil. 
20:15 Debate, preguntas y respuestas con participaciõn 

de los assistentes y los expositores invitados. 
21:15 Clausura. 
Palabras a cargo dei Dr. Carlos Alberto Gonzalez,_Direc

tor Dei CIDSEP/Universidad Católica. 

Palabras a cargo dei Dr. Javier Del Rey, Director dei 
Instituto Universitario Complutense para el Mercosur (IU~ 
COM). 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do 
Dia. 

Sobre a mesa, comunicação que _será lida pelo Sr. 1" Secre
tár.:io. 

Comunicação 

É lida a seguinte 

Brasilia, 18 de maio de 1992 

Senhor Presidente, 
Valho-me desta para comunicar a Vossa Excelência a 

indicação do Excelentíssimo Senhor Senador Lucídio Portela 
para exercer a Vice-Liderança do Partido Democrático Social. 

Na oportunidade, reitero votos de elevada estima e distin~ 
ta consideração. 

Atenciosamente, Senador Esperidião Amin, Líder do 
PDS. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência lembra ao Plenário que amanhã, às 10h30rnin, será 
realizada sessão especial do Senado.Federal. destinada a ho
meoagear o escritor Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, 
pelo franscurso do centenário de seu nascimento. 

Logo após essas essão especial, ocorerá uma sessão do 
Congresso Nacional para apreciação de vetos presidenciais. 
A Presidência encarece a presença dos Srs._ Senadores não 
apenas- à sessãO solene em homenagem a Ponte de Miranda 
mas, igualmente, à sessão do Congresso Nacional, quando 
será utilizada, pela primeira vez, a sistemática da cédula única 
para apreciação de vetos presidenciàis. - --

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores 
inscritos. .._ -

Concedo a palav~a ao nobre Senador Nabo r Júnior. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra, 
em nome da Liderança do Governo, para uma breve comu
nicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bepevides) - Com a 
aquiescência do nobre Senador Nab_or Júnior, visto que S. 
Ex~ chegou do Acre e deseja falar sobre a moi-te do Gover
nador Edmundo Pinto, concedo a palavra a V. Ex•. como 
Líder. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Cómo Líder, 
para urna comunicação. Sem revisãO do oiador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, tenho em mãos ofício do Presidente 
da Caixa Económica Federal, Dr. ÁlVaro Mendonça, através 
do qual S. s~ comunica que nunca se omitiu em prestar quãl~ 
quer tipo de esclarecimento à Comissão Parlamentar de Inqué
rito sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tendo 
se colocado à disposição, informalmente, através do nobre 
Deputado António Britto e, oficialmente, por mensagem Te~ 
lex n"" 22619~2::_ P, para depor sobre o caso de obras do Acre. 

Ademais o nobre Deputado Maurliio Ferreira Lima, via 
requerimento pede o indiciamento do Diretor de Saneamento 
da Caixa Econômica, Carlos Pinheiro Ramos, com base nas 
afirmações constantes do seu depoimento, às folhas 35 e 36, 
nas quais declara aquele DiretOi" tei a iristitulção complito 

, controle sobre as obras financeiras. 
Diz, ainda, o Sr. DíretOr da Caixa Económica Federal, 

que não há nenhum reparo à declaração do Diretor, dentro 
do que estabelece a Lei n~' 8.036/90; que não atribui ã Caixa 
responsabilidade por contratos celebrados pelos Estados com 
empreiteiras, nem por licitaçãO de obras e suas contratações. 

Mais ainda, Sr. Presidente, S. s~ protesta dizendo que 
o Parlamentar Maurílio Ferreira Lima pediu o seu indicia-
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mento por crime de improbidade administrativa, baseado em 
relatório apresentado pelos engenheiros do CREAIDF que 
apresentam, segundo o Deputado, provas de que houve super
faturamento das obras. 

Quero chamar a atenção da Casa para esse documento, 
que enfatiza bem esse relatório de auditores do TCU, como 
não poderia deixar de ser, isenta de qualquer responsabilidade 
a CEF, por conseqüéncia, seus admiriistradores. 

. ''A contemplar posições_ c relatórios isolados, válido será 
anexar também, para apreciação dos Srs. Parlamentares, ofí
cio do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado 
do Acre, SINDUSCQN/AC no qual se afirma não ter havido 
superfaturamento das obras (vide documento anexo).'' 

Finalizando, ele agradece a atenção que será dispensada 
ao ofício, cuja formulação decorre do seu entendimento de 
que são deveres de homem público a transparência e lisura 
de comportamento. 

Sr. Presidente, solidarizo~me com <r Presidente da Caixa 
Econômica Federal e seus Diretores... - -

O Sr. Francisco ROilemberg - PermiteMme V. Ex'! um 
aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer. nobre 
Senador Francisco Rollemberg. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Ernfnente Senador Ney 
Maranhão, também tomei conhecimento desse documento 
neste fimMdeMsemana através do qual o nobre Deputado Mau
cílio Ferreira Lima procura incrim-inar o Sr. Presidente da 
Caixa EconômiCa. Fe-deral, o Departamento de Administração 
da Caixa Econômic3 Federal e Sr'í Margarida Procópio, exMMiM 
nistra da Ação Social. Confesso que fiquer pe-ijJlexo com essa 
postura, haja vista que há na Casa uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito que procura estudar o problema do FGTS, qual 
o seu destino e o qüe tem sido fe~to_ 9e1e. O ~reside_nte da 
Caixa Econômica Federar, Alvaro Mendonça, esteve nesta 
Casa e eu assistfãõ"S-eliâepoimento. S. S• sitiu daqui aplaudido 
e abraçado por todos os membros da Comissão, pelo depoiM 
mente incisivo que rios prestou, o quar a todos convenceu 
em relação à probidade, à integridade ao bom uso do dinheiro 
público. Confesso, Senador Ney Maranhão, inclusive, que 
há dificuldade no trabalho hercúleo que a Caixa hoje tem 
para colocar sobre o seu comando 55 milhões de contas do 
FGTS, cuja quaritia ·caberá àquela Instituição-cuidar e gerir. 
Ora, no momento eri1 que uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito é instalada, ouvindo os seus depoentes, depara-se 
com uma proposta desse teor, provinda de um de seus mem
bros ... 

O Sr. Ney Maranhão- Proposta ii-responsável, que parte 
de pessoas que querem ser mídia apenas para sua promoção. 
E a essa altura, Senador Francisco Rollernberg, ela está pro
movendo é a imã.gerh ruim do Cong_re~Só, porque, quando 
"uma ave agourenta" ou uma "barata" dessa colocava gosto 
ruim, através da mídia, denigre a 1riiagem do Congresso Nacio
nal, devemos protestar. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Fica mal, fica péssimo 
para o Congresso Nacional um prejulgamento dessa natureza, 
haja vista que se enlameia a dignidade alheia, põe-se em dúvi
da a dignidade de quem tem história;- tem passado, tem pre
sente e terá futuro na vida pública deste País~ _Se já tiver 
o nome enlameado e nada for provado, a mídia não vai publi
car coisa alguma e o cidadão carregará pela vida afora a pecha 
de improbo, de corrupto. Compreendo a posição de V. Ex• 

trazendo à tribuna desta Casa, nesta tarde, este documento. 
Era meu propósito trazC~lo também. Irei à Comissão para 
analisar o documento e a postura do Deputado Maun1io FerM 
reira -Lima. Hoje, pela manhã, conversei com O Presidente 
da Comissão, que, para meu sossego, minha tranqüilídade, 
disse-me que a Comissão não é uma delegacia de polícia, 
que não quer incriminar ninguém. Disse qUe se tratava de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito e que a postura do 
Deputado Maurílio Ferreira Lima é isolada. Disse, ainda, 
que a Comissão vai se reunir hoje à tarde, às 18h para tomar 
uma posição definitiva a respeito desse assunto. Chega _de 
se enlamear a honra e a dignidade alheia, macular a vida 
dos homens sérios deste País a troco de nada, levando a Nação 
ao descrédito, o desrespeito aos poderes públicos constituídos 
e às instituições brasileiras como um todo. 

~ O SR. NEY MARANHÃO - V. Ex", nobre Senador, 
conhece profundamente os meados desta Casa e, com compe
tência, defende a nossa democracia, o nosso Congresso, __ o 
nosso Poder. Por isso, foi muito importante o seu depoimento, 
Senador Francisco Rollemberg, porque precisamos dar um 
basta a esse tipo de demagogia que hoje, graças à imprensa 
livre, existe em nosso País. Eu não posso deixar de protestar. 
Um homem como o Presidente da Caixa Económica Federal 
que, com sua equipe, está fazendo um magnífico trabalho, 
que não de perto de vir a qualquer Comissão explicar. com 
transparência, o que está acontecendo naquela importante 
instituição de crédito, tem a sua honra enlameada. A família 
é que arcará com as conseqüências. Por exemplo, quando 
um filho for à escola e ouvir dizer: '"Olha, fulano, o teu pai 
está sendo indiciado num inquérito. Quem vai pagar isso?" 

Por isso, Senador Francisco Rollernberg, que eu digo: 
"Por Nossa Senhora, não me chame de ladrão, ou de outras 
coisas, porque a conversa comigo é diferente". 

O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Concedo um aparte a V. 
Ex• 

O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador Ney Maranhão, 
queria dar apoio a V. Ex•, nesta tarde, quando traz esse assun
to à tribuna. Eu também recebi esse documento. Sou membro 
da CPI do FGTS, sou testemunha também, nobre Senador 
do trahalho que o Presidente da Caixa, com toda a sua Direto
ria, vem fazendo com honestidade e dinamismo, para resguar
dar e manter limpo o nome daquela instituição bancária. Sou 
testemunha !ambém, Sr. Senador. de que o Presidente da 
Caixa, Dr. Alvaro Mendonça, como tambt':m o Diretor da 
Habitação, Dr. José Carlos Guimarães, estiveram tanto na 
Comissão do FGTS como na do Sistema Financeiro de Habita
ção, das quais também sou titular. Posso atestar a V. Ex~ 
que os dois ficaram à disposição das Comissões. Todas as 
perguntas formuladas foram respondidas. Os dois Diretores, 
em momento algum, deixaram qualquer dúvida a respeito 
da direção e do andamento dos trabalhos da Caixa EcOnómica 
Federal. De forma que quero, também, dar o meu apoio 
a V. Ex~ pois como V. Ex• disse, o fato partiu ape-nas de 
um membro isolado da Comissão do FGTS. Mesmo porque 
entendo, nobre Senador Ney Maranhão que somente o Rela~ 
tor pode propor, se for o caso, indiciamento de alguma pessoa 
n-a Comissão. O que não pode é Um membro da Comissão 
antecipar-se à decisão do Relator e da própria ComisSão, 
e ir para os jornais pedir o indiciamento do Presidente da 
Caixa Económica. Acho que houve precipitação por parte 
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do Deputado já mencionado por V. Ex• Tenho certeza abso
luta de que a Presidência da Comissão do FGTS, tão bem 
conduzida pelo nosso colega, nobre Senador Garibaldi Alves 
Filho,saberá continuar dirigindo com brilhantismO e COmpe
tência os trabalhos da Comissão, para que a decisão -firial 
seja justã, como está sendo a administraç<!_o dÕ Presidente 
da Caixa Económica Federal. Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Valm-ir Campelo, 
o aparte de V. ExA e o do Senador Francisc;o E.pJlemberg 
interpretam bem o meu sentimento e pregam o bom-senso 
e a justiça. O Senador Gafibaldi Alves Filho, homem conhe
cedor do Poder Público, não deixará de prestigiar homens 
de bem, aqueles que querem, unidos, trabalhar por este País. 

Tenho certeza absoluta de que a interpretação de V. 
Ex~ será a interpretação unânime da Comissão em sua avalia
ção final, que não poderá deixar de repudiar essa ação isolada 
daquele Deputado. . . 

Hoje, V. Ex~ apresenta um projeto de importância nesta 
Casa, ele é aprovado, mas a mídia não dá a ele a cobertura 
que merece. Mas casos dessa natureza ficam durante três a 
quatro dias no rádio, na televisão e na imprensa. Co-mo-fiCa, 
Senador, a imagem de homens com_o os Srs: Ál_varo M~nd_qn_ça 
e José Carlos Guimarães, que em bep.~fí~io do País? A primei-
ra notícia é a que fica. -
~ Devemos dar um basta nesses demagogos q1,1e _querem 
se aproveitar dos escândalos, ou pré-escândalos, para ganha
rem espaço na mídia c nas manchetes, para se promc:rverem 
eleitoralmente. Agradeço o aparte de V. Ex~ 

Finalmente, Sr. Presidente, peço a transcrição de~te ofício 
que recebi da Caixa Econômica Federal, juntamente com esse 
requerimento, que repudio, do Deputado Maun1io Ferreira 
Lima. As partes desses dois ilustres Senadores retratam exata
mente o repúdio desta Casa c do Congresso a essa demagogia 

. barata qu~ está acontecendo por aí em detrimento da nossa 
democracia e das liberdades públicas. 

Peço desculpas tamhém ao Senador Nabor Júnior por 
ter impedido que S. Ex• fosse o primeiro orador. Mas eu 
tinha a obrigação, Senador, de fazer aqui esse cã.So, ciue é 
uma questão de honra pessoal para uma pessoa que está fazen
do um trabalho muito importante para o Brasil nesse órgão 
do Governo. Muito obrigado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt) 

DOÇUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. NEY MARA
NHAO EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

REQUERIMENTO 
(Do Sr. Maunlio Ferreira Lima) 

Solicita à Comissão Parlamentar Mista que inves
tiga irregularidades na aplicação de recursos do FGTS 
o indiciamento em crimes contra a Administração Públi
ca dos Senhores Antônio Rogério Magri, Álvaro Men
donça, Carlos Chambres Pinheiro Ramos, da senhora 
Margarida Procópio e do diretor regional de Sanea
mento da Caixa Económica Federal para o Estado do 
Acre. Solicita, também, o envio dos depoimentos aqui 
tomados ao Ministério Público, para que este tome as 
medidas que julgar apropriadas contra Su_a Excelência 
o Governador do Acre, Edmundo Pinto, e demais autori
dades daquele Estado que estejam sob suspeita de aplica
ção irregular de recursos do FGTS e de lesão aos cofres 
públicos e dilapidação do Património Nacional. 

Senhor Presidente da CPMI do FGTS, Senador Garibaldi 
Alves; 

Solicito, com base nos depoimentos aqui tomados, o indi
ciamento do Sr .. António Rogério Magri, ex-Ministro do Tra
balho e da Previdência Social, pelo ·recebimento de propina, 
comissão, presentes e outras vantagens de qualquer espécie 
em razões de suas atribuições. Este indiciamento é justificável 
com base na verificação de autenticidade da fita gravada pelo 
Sr. Wolne}t d'Ávila, confirmada por laudos da Polícia Federal 
e da Universidade de Campinas. Sugiro, também, seu indicia
menta no crime de corrupção passiva e por ter cometido perjú~ 
rio frente à esta Comissão, ao dizer que não reconhecia como 
suas as palavras contidas naquela prova. 

Solicitaria, ainda, o indiciamento da ex-Ministra da Ação 
Social, Margarida Procópio, poi- não ter tomado as medidas 
cabíveis, dentro do que estabelece o artigo 143 da Lei n\' 
8.112,de 11 de dezembro de 1990, com base em suas declara
ções re"gistiadas na sessão desta CPMI no dia 19 de março 
desta ano, nas páginas 35 a 41. Ai rida com base nestas declafa
çõcs solicitarí~ o indiciamento ~a ex-ministra no ~rime de 
prevaricação. 

Com base no depoimento do Sr. Walther Anichino, corro-
- boradõ peta ex~Ministra da Ação Social, que afirma ser de 

responsabilidade exclusiva da Caixa Económica Federal e ava
liação do custo e o acompanhamento de obras públicas finan
ciados pelo FGTS, ainbos tom-ados na_sessão do dia f9 de 
março de 1992 no plenário desta CPI, e com base nas declara

- ções nas págiti.as 35 e 36 das notas taquigráficas do dia 22 
de maio, onde o Sr. Carlos Chambres Piriheiro Ramos, diretor 
de Saneamento da Caixa Económica Federal, afirma ter sua 
instituiçãO- u·m-·controíe comPleto sobre as obras fin3nciadas 
com recursos do FGTS, solicito seu enquadramento, e o do 
presidente da Caixa, Alvaro Mendonça, no crime de impro~ 
bidade administrativa, uma veZ que o relatório apresentado 
pelo's engenheiros do Conselho Regional de Engenharia Ar
quitetura e Agronomia do Distrito Federal (CREA - DF) 
apresenta sobejas provas de que houve superfaturamento nas 
obras do Canal da Maternidade, na cidade do Rio Branco, 
Estado dÜ Acre. 

Peço, ainda, que toda esta documentação seja encami
nhada ao Ministério Público da UniãO, através da Procurado
ria-Geral da República, para que este tome as providências 
cabíveis contra as autoridades do Estado do Acre que estejam 
envolvidas no superfaturamento constatado nas obras doCa
nal da Maternidade, em Rio Branco. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1992._-Maurílio Ferreira 
Lima. 

REQUERIMENTO 
(Do Sr. Maun1io Ferreira Lima) 

Solicita o indiciamento dos diretores da Constru
tora Norberto Odebrecht pelo crime de corrupção ativa 
e de manipulação de concorrência pública com superfa
turamento. 

Sr. Presidente do CPMI do FGTS, Senador Garibaldi 
Alves. 

Solicito o indiciamento dos diretores da Construtora Nor
berto Odebrecht no crime de corrupção ativa, por oferecer 
propina e presentes a funcionário público federal e por mani
pular concorrência pública, causando dano ao erário e_ dilapi
dando o património público, através de incentivo direto à 
aplicação irregular de recursos do FGTS, caracterizada pe~o. 



3622 Quarta-feira 20 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1992 

superfaturamentn- constatado -em -auditoria efetivada pelo 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
do Distrito Federal (CREA-DF). , 

Acredito dispormos de provas amplas e precisas do proce
dimento irregular da Norb~rto Odebrecht no e!Jisódio do Ca
nal da Maternidade, na cidade de Rio Branco, Estado do 
Acre. 

entendimento de que são deveres do homem público a transpa
rência-e lisura de comportamento. _ 

De uma vez por todas, gostaria de que se restabelecesse 
a verdade para que instituições e homens públicos não sofram 
conseqüência de ações açodadas c destituídas de qualquer 
fundamento ético, técnico e legal. 

Sempre ao seu inteiro dispor- Álvaro Mendonça Júnior, 
Presidente. Sala das Sessões, 14 de maio de 1992. -Maurílio Ferreira 

Lima, Vice-Presidentc da CPMI do FGTS Deputado Federal 
(PMDB- PE) . 

Ofício n" 297/92-P 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
____ a palavra ao nobre Senador Nabqr Júnior. 

BrasíHa, 18 de maio de 1992 
Senhor Parlamentar, 
Causou-me estritnheiã requerimento apresentado pelo 

Deputado Maun1io Lima, solicitando nosso indiciamento por 
crime de improbidade administrativa. 

A propósito, permito-me tecer as considerações adiante 
alinhadas que mostram a lisura, probidade e eficiênCia Cóm 
que a Caixa se tem havido no trato da coisa púbfica. 

Para uma melhor visualização, anexo documento que 
apresenta, de forma sobeja, as nossas razões, ressaltando que; 

1. Nunca me omiti a prestar qualquer tipo de esclareci
mento à CPI do FGTS, tendo-me colocado à disposição infor
malmente, através do Deputado Antônio Britt_o _e, oficial
mente, por mensagem telex no 226/92-P., de 18-3-92, para 
depor sobre o caso das obras do Acre, conforme documento 
anexo. E se "isso n-ãO veio a efetivar-se~ é, certamente, porcjue 
os membros daquela Comissão entenderam desnecessária a 
minha cOnvocaÇão. 

2. Em seu requerimento", o Deputado Maunlio Ferreira 
Lima pede indiciamento do Diretor de Saneamento da Caixa, 
Carlos Chambres Pinheiro RanloS·, conl base nas afirmações 
constantes às fls. "35 e 36 de seu depoimentO, pelas quais-
declarara aquele Diretor ter a Instituição completo controle 
sobre as obras financiadas com recursos do FGTS. 

Nenhum reparo à declaração do Diretor, dentro do que 
estabelece a Lei n" 8.036/9ü, _em aneXo, que não ahíbui à 
Caixa responsabilidade por contratos celebrados pelos Estados 
com empreiteiras, nem por licitação de obras e sua contratação 
com entidades privadas, assim como pela fixação de preços 
e custos constantes de Edital, tendo isso fíCado muito claro 
no relatório dos auditores do Tribunal de Contas da União. 

3~ Solicita, também, o Parlamentar o meu indiciamentO 
por crime de improbidade administrativa, baseado em relató
rio apresentado pelos engenheiros do CREA/DF que apresen
tam, segundo o Deputado, provas de que houve superfatu
ramento das obras. 

Como se vê no relatório cm anexo, não existe uma citação 
sequer à Caixa, à minha pessoa, ou a qualquer membro da 
Instituição que possa fundamentar o requerimento do Depu-
-~. . . 

Mais uma vez enfatizo que o relatório de auditores do 
TCU, como não poderia deixar de ser, isenta de qualquer 
responsabilidade a CEF e, por conseqüências, seus adminis
tradores. 

4. A contemplar posições e relatórios-"isOlados, válido 
será anexar também, para apreciação dos Srs. Parlamentares, 
ofício-do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado 
do Acre - SINDUSCON/AC, no qual se afirma não ter 
havido superfaturamento das obras (vide documento anexo). 

Finalizando, quero agradecer a 3tenção que será dispen
sada a esse nosso documento_cuja formulação decorre de nosso 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, todo o Brasil está atônito. O povo do Estado 
do Acre não consegue esconder sua emoção e seu desespero, 
ante a tragédia que se abateu sobre a Nação como assassinato 
do Governador Edmundo Pinto na madrugada do último do-

-- mingo num hotel da cidade de São Paulo. Foi o encerramento 
prematuro e doloroso de uma jovem vida, além dos reflexos 

-que isso trará, empobrecendo ainda mais a já debilitada ativi
dade político-partidária. 

_ Encontr;1va-me em Rio Branco, para participar da Con
venção Municipal do PMDB, quando fui acordado com a 
infausta notícia da morte do Governador. Os acreanos, sem 
distit1Çóes ideológicas, buscavam informações que confirmas
sem os pri_Jneiros rum_ores que chegavam à sua capital; à medi
da que- oS iel~fones confirmavam e o noticiário da TV trazia 
mais detalhes, o sentimento de perplexidade se convertia em 
dor e revolta ante o cruel destino. 

Sempre fui adversário leal e sincero do extinto Gover
nador. mas esse posicionamento partidário janiáís impediu 
que o respeito recíproco e a luta comum nos pleitos impor
tantes do povo acreano se ausentassem do nosso relaciona
_mento. Em diversas oportunidades e os nobres Senadores 
são testemunhas disso assomei a esta tribuna e compareci 
a audiências no Executivo, para defender projetas e propostas 
do Chefe do Executivo do Estado do Acre. Em 9 de agosto 
do ano passado, para que não pairasse qualquer dúvida sobre 
essa conduta inabalável, declarei cm discurso que_ gs Anais 
da Casa guardam: "Faço oposição, sim, ao Governador, mas 
não deixo de_ aliar-me às causas maiores do fortalecimento 
do Estado do Acre". 

Esse convívio amistoso e marcado pelo respeito nunca 
permitiU qualquer distorção que pudesse tisná-lo com a man
cha do vil fisiologismo ou as névoas de ressentimentos eleito
rais. Como disse naquela oportunidade, apoiava e avalizava 
suas propostas administrativas, mas "sem que isso implicasse 
alinhamento, adesismo ou esquecimento de convicções oposi
cionistaS que tenhO em relação à administração estadual". 

O,próprio Governador Edmundo Pinto, com sua expe
riência-de oposicionista combativo e destemido durante as 
adminístrações do PMDB no Acre, compreendia e respeitava 
essa postura e a acatava, como agiu em resposta a outro pro
nunciamento que tive oporturiidac!_~ de [azer nesta tribuna 
em 3f dC outubl-0-iíltimo. Nete, voltei a aplaudir propostas 
de S. Ex~ no plano administrativo, não deixando de ressaltar, 
todavia, que seus erros continuariam merecendo severa e de
sinteressada crítica. E lembro-me de haver acentuado que 
"o regime democrático pressupõe o contraditório Governo 
versus Oposição, em que as forças oposicionistas têm a tarefa 
inalienável de acompanhar, atenta e criticamente, os atos e 
os fatos gerados pelos detentores do Poder Executivo". 



Maio de !992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II) QUarta-feira 20. 3623 

Essas eram minhas relações com o jovem e prorníssor 
homem público, cuja morte_ hoje lamentamos no Acre e em 
todo o País. Meu sentimento por seu desaparecimento não 
é, portanto, mera expressão sOCial, mas o verdadeiro pc!".ar 
de quem avalia o empobrecimento da __ v~d<!-_p_~blica nacional, 
tão mais grave quando atinge um Estado sofrido como o Acre! 
Minhas palavras espelham a angústia de ver na viuvez a jovem 
Sr- Fátima Almeida, de pensar na falta que o pai fará aos 
três filhos gerados c criados em ambiente de carinho e de 
respeitoso afeto. 

As versões sobre a morte do Governador Edmundo Pinto 
são muitas c dos mais variados matizes. Sobre elas~ prefiro 
não falar por enquanto, pois é de elementar prudência aguar
dar as conclusões das perícias policiais e das investigações 
que se desenvolvem no Acre, São Paulo, Brasnia e outras 
unidades da federação envolvidas nos fatos que explodem 
na imprensa e nas converSás -das pessoas. 

Esta não é apenas uma posição pessoal minha. Ao contrá
rio, tão logo se confirmaram as notícias vindas de São Paulo, 
compareci à residêncía Oficial, cm Rio Branco, para apresentar 
à familia enlutada as mais sentidas c_ondolências, em nome 
de minha própria família e dos companheiros do PMDB, par
tido que tenho a honra de presidir no Acre. E ontem, antes 
de embarcar, retornando a Brasília, fui levar a úldma despe
dida ao Governador Edmundo Pinto no saguão do Tribunal 
de Justiça, onde seu corpo estava sendo velado. 

Nossa derradeira converSa foi na semana passada, mais 
exatamente na quarta-feira. Juntos procuramos, também com 
a presença do Presidente da Assembléia Legislativa, Depu
tado Ilson Ribeiro, e do Senador Mauro Benevides, a quem 
pedimos apoio, em nome de todas as forças políticas do Estado 
do Acre, à reconstrução do prédio da Assembléia, consl_lrnido _ 
por um inc6ndio recentemente. 

O Sr. Hugo Napoleão- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito prazer. nobre 
Senador Hugo Napoleão. 

O Sr. Hugo Napoleão- Nobre Senador Nabor Júnior, 
a Nação foi tomada de espanto, de surpresa, de estarrecímento 
com a infausta -notícia do assassinato do Governador do Acre, 
estado que V. Ex• tão bem representa nesta Casa. já tendo 
sido, inclusive, brilhante chefe de Executivo estadual. Natural
mente, tratao:se de tristeza para toda a Nação e não apenas 
para o sofrido povo acreano, uma vez que as características 
trágicas do evento enlutaram o próprio País. É lamentável 
que isso ocorra, justaniente num momento em que se procura 
aprimorar as instituições brasileiras, cm que_ a política volta 
à tona, volta a ser aquela força motriZ que íiiipulsiona, faz 
caminhar e que leva à busca da democracia, do progresso 
e do de_senvolvimento. Bem vejo o lamento sofrido de V. 
Ex• Não obstante ser adversário do Governador, com a elegân~ 
cia que o caracteriza, sei que V. Exa, na semana passada, 
esteve em companhia do extinto, tratando, naturalmente, dos 
assuntos maio_res do seu estado__e tendo ido, inclusive, à pre
sença do Presidente desta Casa, Senador Mauro Benevides. 
é de se esperar e, até, de se implorar e de se orar, para 
que fatos como esse náo __ s_e- repitam e- nunca se perpetuem 
no seib de um povo tão bondoso, tão religiOsO _cómO o povo 
brasileiro. Faço votos sinceros· para que os atreanos possam 
encontrar o caminho de seus desígnios. 

O SR. NABOR JÚNIOR-"- Agradeço a V. Ex" pelo aparte 
que acaba de produzir ao meu modesto pronunciamento, Se~ 
nador Hugo Napoleão. 

Muitas vezes. fico a imaginar como o destino é çruel 
com ãqueles que procuram servir ao povo, servir ã democracia. 

Edmundo Pinto, apesar de muito jovem e filiado a um 
partido adversário ao meu. começou a sua vida política como 
vereador em Rio Branco, onde teve destacada atuação, ele
gendo-se,_a seguir, Deputado Estadual, sendo o mais votado 
do PDS à Assembléia Legislativa, e ali desenvolveu um traba
lho mÚito produtivo e _eficaz fazendo oposição leal, porém 
bastante vigorosa, à administração do PMDB, sem, contudo_, 
chegar a se indispor, em nenhum momento, com o então 
governador Flaviano Melo,_ com quem mantinha uma amizade 
fraternal. 

Quero lembrar, também, nesta oiportunidade. que, na 
semana passada, quando aqui esteve visitando o Senador Mau
ro Benevides, em companhia do Presidente da Assembléia, 
o Governador Edmundo Pinto visitou ó Senador -Ffãviano 
Melo naquela ocasião, e lá eu me encontrava. Conversamos 
durante um longo tempo, brincamos inclusive. Trocamos algu
mas idéias. Tínhamos, realmente, uma amizade muito leal 
há muitos anos. Eu o respeitava a ele a mim, também. Por 
isso estou aqui, neste momento, reproduzindo o sentimento 
de revolta e de dor do povo acreano, que_ se vê_ frustrado 
neste momento em que se ceifa a vida de seu jovem gover~ 
nado r, uma das esperanças mais brilhantes da vida pública 
do Estado do Acre. 

Sr. Presidente, outros temas de interesse da comunidade 
acre-anã foram igualmente tratados naquela visita de S. Ex\ 
quando estivemos no gabinete do Senador Flaviano Melo. 
Em todas essas oportunidades repetiu-se o comportamento 
de mútuo respeito, dedicação à causa do povo do Acre, luta 
pela consolidação das instituições democráticas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não p~rmitamos que 
a revolta e o sentimento de inseguranÇa veriham toldar nOsso 
poder de __ discernir, devemos aguardar com paciência e confir
mar na ação das autoridades. 

O Governo do Estado de São Paulo, tão chocado quanto 
nós pelo infausto acontecimento, não está poupal).do esforços 
nem re_cursos para esclarecer exemplarmente o crime. As espe
culações se avolumam e agravam o clima de desconfianças, 
mas não podem ser tomadas como fatos definitivos antes que 
se provem de modo irrefutável. A competência e a dedicação 
da polícia paulista, provadas em tantos casos de repercussões 
até mesmo internacionais, certamente acabarão por apontar 
os verdadeiros criminosos e, principalmente, sua motivação, 
no tenebroso ato que praticaram. 

Mas, como ensinaram nossos avós, a vida continua. Ago
ra, enquanto pranteia seu jovem governador, tão prematu
ramente extinto, o Acre começa a observar os primeir-oS passos 
de seu sucessor constituCiOnal, o Sr. Rómildo Magalhães, já 
investido nas funções. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte'? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Com muita honra, ouço o 
aparte do nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Senador Nabor Júnior, na 
capital paulista, tão logo re_cebi _a notícia do assassinato do 
Governador Edmundo Pinto, do Acre, procurei contactar-me 
com V. Ex\ bem como assim os Senadores Flaviano Melo 
e Aloysio Bezerra, da Bancada do Acre, mas fui informado 
que estavam no estado. Hoje V. Ex~ me trouxe algumas infor
mações a respeito desse infausto acontecimento que enlutou 
não s_ó o Acre mas todo o Brasil, adiantando-me o imenso 
sentimento de pesar que se apoderou de toda a população 

-·=---~--"'----- --~-
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não só da capital, Rio Branco, mas de todos os demals recantos 
do estado, com o prematuro e trágico desaparecimento do 
seu governador. Ainda ontem, aparteando o nobre Senador 
Amir Lando, que falava em nome_da_nossa bancada, no enca
minhamento da votação de um requerimento que pedia um 
voto de pC"sar em ara pelo faleciinento do Gov-ernador Edmun
do Pinto, cu fazia sentir a responsabilidade do Governador 
do Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria 
de Segurança, de apurar, com rigor c-severidade, esse crime, 
que deixou estarrecidos a todos nós. E, mais, dizia etl, que 
sem embargo de querer adiantar-me, no que tange a sua eluci
dação, a mim me parecia que o crime tem conotações bastante 
estranhas, na medida cm que o Governador do Acre, corno 
sabe V. Ex~, estaria ontem chegando a Brasília para prestar 
depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito que, no 
Senado, foi instalada para apurar denúncias contra desvios 
de verbas do Fundo de Garantia do Tempo df> Serviço. E, 
no caso, sabemos que há o envolvimento do Governo do 
Acre, no tocante à contratação-de uma obra de saneamento. 
As circunstâncias em que se deu o assassinato do governador 
são, realmente, bastante preocupantes, na medida em que 
tomamos conhecimento de todos os detalhes que estão sendo, 
cada dia mais, -fOcados pela imprensa escrita, falada e televi
sada. Mas o que eu afirmava ainda ao nobre Senador Amir 
Lando c, hoje, repito a V. Ex•, é que não só o Governo 
do Estado de São Paulo, mas, tamb~m o próprio Governo 
Feder(l.l, através da Polícia Federal, se se tratar de um crime 
de ordem política, deve dar prioridade absoluta à apuração 
dos fatos que ocorreram na capitaf pãUiista, a fim de que 
possamos ter a certeza de que o crime- será exemplarmente 
punido. Na mesma -ocasião, lembrava o que aconteceu com 
o nosso ex-colega de bancada, Senador Olavo Pires, também 
barbaramente trucidado em Porto Velho, capital do Estado 
de Rondônia, sem que até hoje se tenha notícia do resultado 
do inquérito sobre seu trágíco desaparecimento. 

Quero transmitir a V. Ex1, mais uma vez, a nossa total 
solidariedade ao povo do Acre, ao Governo_ daquele estado 
e fazer votos a Deus para que dé conformação à sua família 
num momento de tanto sofrimento c de tanta dor. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Em nome do povo do Acre 
e da família do saudoso Governador Edmundo Pinto, agra
deço a V. Ex~ pelo aparte que incorporo au· m-eu modesto 
pronunciamento. _ _ 

É mais um fator na vaga de incerteza:;; que varre os cora
ções e as mentes _do povo acreano, tentando vislumbrar o 
que será a administração ora Crripossada e que dcve_rá governar 
o estado até o alvorecer do ano de 1995. 

Espero qo-e o Governador Romildo Magalhães se invista 
da serenidade, do espírito público, da competência e da dedi
cação, que eram apanágios de seu antecessOr- e, a exeinplo 
do que fazia o GoVernador Edmundo Pinto, procure~_assegurar 
o clima de paz, concórdia e pro-spe-ridade tão desejado pelo 
povo acreano, por todos_ nós que amamos o Acre e sua gente 
generosa e sofrida. 

O Sf. Cid Sabóia de Carvalho - Permite~me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. NABO R JÚNIOR - Com muito prazer, nobre 
Senador Cid Sabóia de Cary_alhQ. _ 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Nabor Júnior, 
ouvindo o discurso de V. Ex~. senti-rrie nó dever de prestar 
solidariedade a V. Ex\ ao seu Estado, notadamente ao povo 

acreano e, de modo muito especial, à família do Governador 
Edmundo Pinto. O que aconteceu, realmente, é muito grave. 
Esse delito, qut! inocentemente se diz tratar de um crime 
comum, de latrocínio, matar para roubar, na verdade, tudo 
leva a crer que o Governador Edmundo Pinto, realmente, 
vinha sendo ameaçado e tinha muito a revelar à Nação nas 
próximas horas e, lamentavelmente, na hora em que deveria 
depor, aqui, no Congresso Nacional, está sendo sepultado 
em seu Estado. Sei que "terminou há poucos a missa de corpo 
presente, e agora uma verdadeira procissão, com o poVo nas 
ruas da capital acreana, segue rumo ao cemitério, onde será 
depositado o corpo do Governador assassinado. Eu vinha 
ouvindo pelo rádio, agora, a revelação de que há uma fita 
de vídeo gravada pelo Governador poucas horas antes do 
seu falecimento. E, nessa fita, ele teria realizado graves denún
cias. A existência dessa fita", no entanto, está sendo posta 
em dúvida. A Polícia de São Paulo acredita que se a fita 
existisse, teria sido informada pela Polícia do Acre. A viúva, 
mesmo nos momentos de muita dor de muito desespero, teria 
afirmado que seu marido não acreditava ter inimigos e que, 
portanto, o crime de morte, o crime que ceifou sua vida teria 
sido uma surpresa para sua própria família. Mas o fato ~ 
que está consumado um crime de natureza política e esse 
crime se insere num contexto de escândalos: escândalo na 
Petrobrás, para qual estamos requerendo Comissão de Inqué
rito; escândalos na adminísiàtÇão da_ Previdência; se insere 
no contexto em que pontifica a denúncia do Sr. Pedro Collor, 
irmão do Presidente Fernando Collor de Mello; se insere num 
quadro onde não restou ainda apurado o que aconteceu no 
Ministério da Saúde, porque os inquéritos judiciais ainda estão 
em decurso, dentro das competentes ações. Enfim esse delito 
liga-se a uma Comissão Mista Parlamentar de Inquérito e 
junta-se tamb~m ao Caso Magri. Isso é da maior gravidade, 
Senador, que neste momen~o representa um Estado tão ferido 
e tão abalado. V. Ex" usa da palavra no instante em que, 
lá na sua capital, sepulta-se a juventude de um político promis
sor. tolhido pelo crime na hora em que poderia denunciar. 
Por isso, Senador Nabor Júnior, todo o Senado acompanha 
com o máximo inteiesse os apelos e previsões de V. Ex•, 

- -as .análises que inic"íaram- o SeU discurso. Vamos, agora, torcer 
para que, realme_nte, tudo seja apurado e saibamos quais as 
ligações que há entre a morte do Gov_ernador do seu Estado, 
os escândalos da PreVidência, a péssima administração do 
Fundo de Garantia do Tempo-de Serviço e tudo issQse consu
ma, também, numa hora em que a Construtora Noberto Ode
brecht • uma das grandes empresas brasileiras, segund() os 
jornais, resolveu deixar o BrasiL Vai para o exterior porque 
a recessão não admite _a sua presença aqui. Os escândalOs 
a respeito de licitações pesam também sobre a moralidade 
dessa empresa. Ela parte, ela vai. Nos próximos dias, já come
ça a se desligar do cenário económico brasileiro. V. Ex~, 
também, insere a sua fala num momento de alta dramaticid~Qe 
para o povo do Acre, para o povo do Brasil, nos relances 
de urna administração federal que vem ocasionando um dese
quihbrio sobremaneira preócupante. Parabéns a V. Ex~ pelas 
considerações trazidas, nesta tarde, ao Senado. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço V. Ex• o aparte. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pretendo tirar nenhu

ma ilação, nenhuma conclusão a respeito desse lamentável 
episódio antes que a Polícia de São_Paulo, a quem estão afetas 
as investigações, apresente -feãlnlente ao coübeCimeilto da 
Nação o seu relatório firial, para. apontar os responsáveis por 
esse hediondo crime. 
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De minha parte, como homem público, como dirigente 
partidário oposicionista. so~~etudo com acreano, prometo ao 
Governador Rornildo MagalhãeS que jamais me ã.fãStafei, as
sim como o PMDB, das diretrizes construtivas e dignas de 
fiscalizar, denunciar e contruir, na política esta.dual, o edifício 
da democracia e da liberdade_._ Queira Deus que o n·ôvo Gover
nador assim o entenda e acolha, pois quem faz oposição sincera 
e leal é um _adversário a ser respcítado e ouvido, jãmais 1.im 
inimigo merecedor de ódio_ ou agressões. 

Os verdadeiros iriíinlgõs são os- qUe Se prcvalecenl- de 
falsas intimidades, usam artifícios variados, golpeiam e até 
mesmo assassinam, sob o manto da amizade insincera e da 
dedicação voltada não para o sucesso administrativo, mas para 
empreitadas que pouco ou nada têm a ver cóm· 6 legftimo 
interesse social. 

É o registro que faço, neste dia doloroso e- que marca 
uma- das mais tristes páginas da gloriosa e sofrida história 
do povo acreano, que enterra seu Governador, cm Rio Bran
co, esperando e confiante de que esse crime tenebroso não 
ficará impune nem será· abafado no porão dós casos mal-ex~ 
plicados da polítiCa brasileira. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR- NABOR JÚNIOR- Ouço o aparte -de V. Ex• 

O ,sr. Jonas Pinheiro- Senador Nabor Júnior, o Brasil 
inteiro-está abalado com o_triste acontecimento, ctim a ocor
rência nefasta, que SUbtrãíil do convívio do povo acreano 
a liderança do jovem Governador Edmundo Pinto. A Nação 
continua perplexa com o que aconteceu. No domingo, vindo 
do Amapá, fui informado do que acontecera e pude perceber 
o sentimento de revolta dos amapaenses que tomaram conhe
cimento naquele instante, por volta das 10 horas _da manhã. 
E passamos a imaginar as dificUldades de um povo cujo gover
no comeÇava a se assentar, depois dos momentos difíceis de 
todo início de caminhada, quando começava a melhor asse_
nhorar-se dos fatos administrativos, a cóiidtizif-o-seu estado 
com a tomada das decisões mais acertadas. De repente, esse 
povo tem· que recomeçar. O Vice-Góvernador __ vai-s_e iniCiar 
no exercício da governança. É claro que as coisas mudam, 
é claro que a ação administrativa- sofre. um sobres1aniénto~ 
sofre uma desaceleração. As ações já iniciadas, já em anda
mento, sofrerão um novo direcionamento, serão reexamina
das. Sem dúvida, por mais que queira o futuro Governador, 
não haverá a mesm~ celeridade nos passos administrativos 
em relação ao que vinha acontecendo_,_ O s~timento de frus
tração do povo que o elegeu, porgue o queria comC)'Gover
nador, deve es~ar presente na consciência de cada acre ano, 
de cada morador do Acre, de cada_ um que contribuiu com 
o seu voto para eleger o Governador Edmundo Pinto. A 
saudade, a ausência, a vacância do cargo, são fatos que segura
mente estão preocupando o povo acreano. Neste momento, 
como representante do povo amapaense, de um pedaço do 
Norte -daquela região que conhecemos as dific.uldades muito 
bem, V. Ex~ e eu, temos- consciênCia do que isso Significa 
em termos de prejuízo para o povo aci"eàno ____:, peço a Deus 
que o tenha no melhor da vida eterna! Peço a Deus que 
inspire o seu sucesSo(, qtie dê a S. Exa luz e sabedoria, para 
que possa levar o grande Estado acreano e Q seu _valoroso 
povo aos caminhos do desenvolvimento, às conquistas sociais, 
aos avanços sociais por que tanto pugnava o saudoso Gover
nador Edmundo PintO.-VanrOs_todos pedir a Deus que o seu 
substituto saiba conduzir aquele grande estado por caminhos 
seguros, para que seja amenizada um pouco a dor e a saudade 

·que sofre neste instante o povo·acreano; Deixo aqu:rconsig
nada a solidariedade do povo arnapaense, através da minha 

-i.iiOdesta palavra, Senador Nabor Júnior. Faço este registro 
pedindo que V. Ex~ transmita ao povo acreano o sentimento 
do pOvo amapaense neste momento de dificUldades e de sau
dade. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço V. Ex• a solidarie
dade que apresenta ao povo da minha terra pelo desapare
Cimento trágico do seu governador, 9 saudoso Governador 
Edmundo Pinto. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Ney Maranhão- Senadot Nabor Júnior, no exer
cício da Liderança do Governo, trazemos, neste molnento, 
a nossa solidariedade, a nossa dor pelo trágico desapareci
mento do jovem Governador, do jovem político do estado 
que V. Ex~ tão bem representa nesta Casa. A democracia 
e a cl~sse política estão de _luto. Esse homem, com_ pouco 
mais de 30 anos de idade, chegOu ao mais alto posto, como 
primeiro mandatário do estado progressista de V. Ero, o que 
é prova da sua competência, da sua honestidade e da confiança 
que lhe depositava o povo que o elegeu. Sei, pérfeitamente, 
a·dor que sente hoje o povo do estado que aqui V. Ex~ repre
senta. Tenho certeza absoluta de que.o Governo do Presidente 
Collor, através da polícia competente do Estado de São Paulo 
e, se necessário, cOm o apoio da Polícia Federal, não deixará 
de esclarecer esse crime, que é uma mancha que não condiz 
com os princípios democráticos e pacifistas do povo brasileiro. 
Portanto, nobre Senador Nabor Júnior, da parte do Governo, 
nós estamos solidários com V. Ex~ e com a dor do povo acrea
no. 

O SR. NABO R JúNIOR _; Muito obrigado a V. Ex• 

Esse crime, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem eviden
ciar um fato que, infelizmente, nós temos que reconhecer 
existir hoje em nosso País: a insegurança, a violência que 
grassa em todos os setores da vida social do País, atingindo 
não só o cidadão comum, que é diariamente assaltado, que 
é diariamente ameaçado na rua e no recesso do seu lar. mas 
também aqu~les que exercem essa nobilitante função pública, 
que é a polít1ca, o homem público, que satisfaz a muitas pes
soas, mas também contraria muitos interesses. Essa é a funçãO 
do homem público, que está sempre correndo esses riscos 
que o Governador Edmundo Pinto, infelizmente, correu, ten~ 
do a sua vidà ceifada na madrugada do último domingo, ·dei
xando o povo acreano perplexo, revoltado, inseguro diante 
de um futuro que não podemos vislumbrar qual seja. 

Será que o seu sucessor vai ter a necessária habilidade, 
vai ter a necessária competência para dar continuidade ao 
trabalho que _S. Ex• havia iniciado, há pouco mais de um 
ano, à frente do Governá do Estado do Acre? -

Essa, Sr. Presidente, é a dúvida que nos assalta, principal
mente nós, da OposiçãO, que já tínhamos nos acostumadO 
a fazer oposição leal, sincera, sem radicalismos, ao Governo 
do Sr. Edmundo Pinto, que, neste instante,_testá sendo sepul
tado_ na capital do Ineu Estado, Rio Brarico, e ã quem,-como 
derradeiras palavras do meu pronunciamento, quero prantear 
a memória e apresentar a sua famfiia- as minll:is condolêncías 
mais sentidas. 

Era o que tinha a dizer, sr.--Presidente. 
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OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Nobre Sena
dor Nabo r Júnior, na tarde de ontem, esta Casa teve a oportu· 
nidade de homenagear a memória do Governador Edmundo 
Pinto, ao mesmo tempo cm que se profligOu aquele atentado 
brutal que tirou a vida do Chefe do Poder Executivo acreano. 

No primeiro momento, V. Ex~ foi contactado pela Presi
dência, ainda no Rio Branço, e ali representou, juntamente 
com nossos colegas Flaviano Melo e Aluízio Bezerra, o Sellado 
Federal, na chegada do corpo no velório que ali se realizou, 
no Tribunal de Justiça daquele Estado. 

V. Ex•, como representante do Acre nesta Casa, traz 
com o seu pronunciamento, mais um tributo de admiração, 
de respeito e de saudade ao ilustre _representante do seu Esta
do, que havia sido guindado para dirigir os destinos do povo 
acreano. 

O Sr. Cid Sa_bóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra, pela Liderança do. PMDB, para uma breve comu-
nicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóía de Carvalho, como 
Uder, para uma breve comunicação. 

O SR. CID_SA!iÓJA DE CARVA.LHO (PMDB- CE. 
Como Líde_r, para uma comunicação. Sem revisão do _orador.) 
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, faço uso da palavra, 
rapidamente, neste espaço concedido a Liderança do PMDB, 
para estranhar, na Lei Orçamentáría, o tratamento privile
giado para algumas entidades brasileiras, em d~t~im~nto de 
um tanto bem maior do que aquele que se pnvdeg1_0u nas 
emendas de última_ ho_ra, sobre o Orçamento da República, 
fato_ que Vem sendo objeto de muitos pronuncíamentos ne~ta 
Casa, corno explicações dadas pelo Senador Ronaldo Aragao, 
nosso ifustre ç.olega, e as implicações aqui debatidas e revela
das pelo Senador Eduardo_ Suplicy, do Partido dos Trabalha· 
dores, inclusive com minha interferência _enj_ deterl!tiJl~gas 
oportunidades, usando do direito de apartear, exatamente 
para criar aquela expectativa de que, estando algo errado, 
seja consertado de imediato. _. 

Quero dizer a V. Ex~ que a nossa Universidade Federal 
do Ceará encontra-se nJ1111a situação deveras difícil. Ela não 
teve ainda as competentes liberações orçameO.tár_ias para cus
teio. Vamos chegando ao __ meio do ano e a nossa universidade 
conseguiu apertas ·uma pe-quena-fatia do seu orçamento. E, 
na parte do capital, também não tivemos um tratamento dife
renciado, tivemos um tratamento pior ainda: nada foi liberado 
em favor da Universidade Federal do Ceará. 

Ternos aqui tfS quadros atinentes à Universidade Federal 
do Ceará, e o Orçamento O.a República foi muito tígoroso 
para com o nnsso Estado, ao passo que, em modificações 
que não podemos perceber para interferir contra, foram bene
ficiadas as Universidades do Rio de Janeiro~ de Santa, Cata
rina, do Rio Grande do .Sul; a Universidade de SãQ. Carlos, 
em São Paulo; a Universidade da Bahia, a de Pernambuco, 
a do Pará; a Escola Superior de Agricultura em Lavras, Minas 
Gerais; e três Centros Teçnológicos do Rio de Janeiro, de 
Minas e, se não estou enganado, também um do Paraná. 

Essa situação consubstancia uma enorme _grayidade. Es
tou preocupado porque essas emendas podem ter ocorrido 
dentro daquela sistemática que aqui foi condenada pelo Sena
dor Eduardo Suplícy, e que foi objeto de muitos comentários, 
de muitas notícias_najmprensa brasileira. 

Então, Sr. Presidente, vindo à tribuna, registro, embora 
de modo rápido, esta ocorrência que pune o Estado do Ceará, 

pune a Paraíba, pune o Piauí, o Rio Giande do Norte, enfim, 
uma série de Estados brasileiros que se vêem. quanto ao ensino 
universitário, tratados de um modo diversificado, a pior, com 
·relação ao RiO- de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do 
Siil, Sã() Paulo, Bahia, PeiOainbuco, Pará, Minas Gerais, e 
o-Rio de Janeifo, por exemplo, e Minas Gerais, ciue tiveram 
aiiida benefícios endereçados aos _seus centros tecnológicos, 
somando-se aos benefícios extraordinários em favor de suas 
universidades. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço V. Ex•, 
Senador Eduardo Suplicy, com todo o prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex~ levanta um problema 
que merece a atenção do Congresso- Nacíónaf, ·em especial 
no que diz respeito ao~ critérios de destinação de recursos 
no Orçamento da União. Salienta como a Universidade do 
Ceará, por exemplo, não obteve recursos tais como outras 
universidades, inclusive a de __ São Paulo, Rio de Janeiro e 
outras melhor aquinhoadas no orçamento. O que V. Ex~ apon
ta é_o indicador de çomo, seja o Executivo. seja o Congresso 
Nacional, estão ambos distantes ainda em termos de terem 
critérios adequados de distribuição de recursos regionais, mu
nicipais e estaduais no orçamento. Não houve ainda urna preo
cupação de equilíbrio na distribuição desses recursos. Isso 
vale para o setor educacional das universidades, bem como 
para outros. No ano passado, já havíamos salientado como 
alguns municípios brasileiros haviam recebido verbas no ano 
anterior, no orçamento de 1990 e 1991, com disparidades 
incrivelmente maiores do que outros. E alguns municípios 
recebiam cerca de cem, outros, de quinhentos e_, outros, de 
mil vezes mais do que outros em termos per capita. V. Ex~ 
apres_enta o caso das universidades. Ainda hoje, Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, conversarei com o Ministro da Economia, 
Marcílio Marques Moreira, juSfamente salientando a impor
tância de o Poder Executivo interãgir com !J_ Congresso Nacio
nal, procurando estabelecer critérios de custo-benefício social 
sobre o que fazer com o dinheiro da Federação. O que V. 
Ex~ aponta na área das universidades também precisa ser consi
derado o melhor equilíbrio na distribuição de recursos para 
as demais áreas a que são destinados os recursos da Nação. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado 
a V. Ex~ A sua fala acrescenta à minha, alguns dados e in.forma
ções que são também de grande importância. 

Sr. Presidente, a posiçã~ do PMDB é~ _que seja averi
guado o que está acontecendo diante de tantas denúncias 
a respeito do Orçamento brasileiro. O fato é que saímos da
quela confusão tremenda, de que todo o Brasil se tornou 
conhecedor, relativa ao Relator João-Alves, da Bahia, e recaí
mos agora em igual problemática, que apenas mudou de Esta
do, passou para o Sr. Ricardo Fiúza, de Pernambuco. 

O assunto é grave e i:nerece unla investigaçãÕ para que 
o Congresso Nacional tenha transparência no seu procedi
mento quanto à matéria orçamentária. 

_ Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Meira Filho- Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência concede a palavra a V._ Ex~ para uma _comunicação 
inadiável e pede aOs Srs_. Senadores presentes que observem 
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a letra regimental. Por se tratar de comunicação -inádiável, 
não é permitido o apatte. O Senador Meira Filho dispõe de 
cinccr-minutos, no máximo, para sua-CC:llfii.micãÇãõ. 

O SR- MEIRA FILHO (PFL -DF. Para uma comuni
cação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Seitado
res, não faz muito tempo, a imprensa dizia, PorqúC àiguém 
falou, que o melhor hospital de Brasília era o avião da ponte 
aérea. 

Hoje, venho a esta Casa pedi"r que seja-inserida nos seus 
Anais urna nota publi~ada pelo Correio Braziliense, que a 
mim, corno Senador pelo Distrito Federal, muito me alegra. 

A nota diz o seguinte: 

HOSPITAL DO DF 
AGORA É MODELO PARA O BRASIL 

O Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), que 
já teve por vários anos a fama de um dos campeões nacionais 
de infecção hospitalar, está transfórrilado por completa mo
dernização e já -êOOD.síderado modelo de higiene e bom atendi
mento para os demais estabelecimentos do seu nível em todo 
o Brasil. Aquela imagem de pacientes em macas pelos corre
dores e de pessoas esperando socorro médico acabou. Segundo 
seu diretor, Mauro Guimarães, o HBDF é agora um dos três 
hospitais que inais pi'estam atendimento e, como unidade pú
blica, já pode ser classificado como o principal do País. 

Como- Senador, faço este registro com imensa alegria 
a esta nota faz reconhecimento e enaltece a ação do Gover
nador Joaquim Roriz, e, em especial, a-Competência do nosso 
companheiro do Congresso Nacional, Jofran Frej~t, <;orno 
Secretário de Saúde. -

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de 
iniciar a Ordem do Dia, concedo a palavra ao nobre Senador 
Hugo Napoleão. Logo a seguir, apreciaremos a matéria cOnS- _ 
tante da pauta de hoje. 

A Presidência pede aos Srs. Senadores que airida se en
contram nos gabinetes que venham para o plenário, porque, 
a seguir, iniciar-se-á a Ordem do Dia ·para a apreciação de 
importantes matérias. ·· · -·· --,,.-,---:--_--:-:=-:c:---:-:-_ 

0 SR- HUGO NAPOLEÃO (PFL -PI. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, cumprindo 
o dispositivo da Constituição da República, informei a V. 
Ex~ que estive, em fins do mês passado e início deste mês 
em Portugal. De Lisboa desloquei-me para Sintra, onde, na 
sede da Academia Internacional de Desenvolvimento e Liber
dade, participei do VI Encontro de Lisboa, que é o Encontro 
da Internacional Liberal. 

Reúne-se anualmente a Internacional Liberal. É formada 
por diversos países de vários continentes. Trata das teses. da 
atualidade, discute, debate, enfim, troca idéias, em nível ele
vado e em ambiência de seriedade e de pensamento voltado 
não apenas para a realidade presente, mas também para o 
futuro. 

Neste ano, estiveram presentes ao evento representantes 
de Angola, Argentina, Brasil~ Cabo Verde, Cuba, Chipre, 
Equador, Alemanha, Hungria, Índia, Jordânia, Quênia, Mo
çambique, Nicarág;.iã. Nigéria, Paraguai, Peru, Portuga~,_S_ão 
Tomé e Príncipe, Africa do Sul, Espanha, Sri Lanka, Tunísia, 
Turquia, Reino Unido e os dois recentes países dos três do 
Báltico: a Estónia e a Lituânia. - ----

Seis ~os sete ~aíses de língua lusófona estiveram presen
tes: Portugal, Bra~i!,_Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, An-
gola e Moçambique, só tendo faltado a Guiné-Bissau. 

Havia ainda presenças expressivas do nosso continente. 
como, por exemplo, o Sr. Eduardo Angeloz, candidato à Presi
dência da República Argentina, no pleito em que venceu o 
Presidente Menen, e que, hoje, é Governador da Província 
de Córdoba; o próprio Primeiro-Ministro Cavaco Silva, de 
Portugal, que é Presidente do Partido Social Democrata, 
além de chefes de Estado e de governo, ministroS, ·parlamen
tares, professores, enfim, profissionais liberais de diversas ma
tizes, todos voltados oara a atualidade liberaL 

GoStaria de dizeê que foram os Seguintes os temas discu-
tidos nesse memorável encontro: o primeiro deles, abordado 
pelo Primeiro-Ministro de Portugal, foi "A Integração e a 
Competição, a Dimensão Social da Política". Depois, o Sr. 
Sudhir Anand, professor de Oxford, Inglaterra, com "'O De
senvolvimento Humano nos Países Pobres" e "A Questão 
Social do Sul". Seguindo-se o_Dr. Eduardo Cesar Angeloz, 
da Argentina, sobre .. Direito Civil e Segurança Social: até 
que Ponto a Última é Indispensável à Salvaguarda do Primei
ro?"; e o Sr. Urs Schottli, do Quênia, _Vice-Presidente da 
Internacional Liberal, com "A Redistribuição da Burocracia: 
O Desafio da Liberdade e o Fator Custo-Benefício". 

Tive eu a oportunidade também de levar a contribuição 
do Partido da Frente Liberal em nome do nosso País, abor
dando a tese da "Marginalização como Questão Social do 
Nosso Tempo: Quein está Inserido na Nossa Sociedade de 
Trabalho e Quem Está Fora Dela?" Nessa ocasião, presidiu 
a sessão o Sr. Zach de Beer, que é o Líder do Partido Demo
crátíco na África do Sul. Seguiu-se O Sr. E nos Mabuza, da 
Africa do Sul, com o tema ••Migração: será este o problema 
social número um do século XXI?" Depois o Dr. Victor Or
b~. da Hungria. com "O Socialismo Insocial: o legado dos 
problemas sociais da Europa do Leste e do Centro"; o Sr. 
Uwe Lüher, da Alemanha, com a Pre~~nção ao invés da Tera
pia: Como Pode a Política Evitãr a Emergência dos Problemas 
Sociais.? Em segUida, o Sr. Daniel Tarschys, do Conselho 
da Europa falando a respeito da "TaxaÇão como um instru
me~to de política ~ocíal: suas possibilidades e seus limites,.. 

_o encerramento foi_do Dr .. Otto Graf Labsdorf_, __ P_resi
dente da Internacional Liberal, com o tema "As Chance:s 
Sociais Através da Economia de Mercado". 

Sr. Presidente, gostaria de deixar consignadas, nos Anais, 
algumas de minhas observações por ocasião daquele evento. 
É o que ora faço: 

"Encontro-me, neste momento, profundamente 
emocionado por estar mais urna vez em Portugual: para 
um brasileiro, vir a Portugal é sempre um profundo 
retorno à própria semente, é a celebração de um sagra
do mistériO pelo qual o mais antigo da ancestraJidade 
é, também. o mais moderno da contemporaneidade, 
quer como proposta do presente quer como desafio 
do futuro." 

Refiro-me às origens brasileiras que, plasmadas na cultura 
lusitana, guardam um imenso potencial de relíquias do huma
ni_smo à cfisposição da civilização do amanhã. 

É o caráter da nobreza lusitana que mais profundamente 
se imprime no perfil do povo brasileiro. Nasce em Aljubarrota 
pelas armas do mestre de Avis. Nele a mística sonhadora 
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do cavaleiro se alia à agilidade mental do burguês, para comM 
por uma liberdade maior acima das conveniências e dos pre
conceitos. 

Este espírito permitiU o milagre da criação e da pereni
dade de uma nação no interior do novo Iri.undo e destruiu 
as divergências que em outros cantões origin-aram os guetos 
raciais com seus intermináveis conflitOs". ---

Quando saudei o Primeiro-Minstro Cavaco Silva, em no
me do Senado, por ocasião de sua visita ao Br.asil, lembrei: 

"Mais uma vez encontro-me em Portugual. Vêm
me à mente a harrnõnica avCriida da Liberdade; a bela 
praça Dom Pedro IV; as movimentadas ruas Áurea, 
Augusta, da Prata e do Carmo; o famoso Chiado; a 
atualidade do conjunto das amoreiras; as prosas no 
Grémio Literário PorúiE;uês, sob a inspiração de Gar
ret, Herculano e Castílho; o bom café na Brasileira; 
os mágicos acordes do melodioso fÇ\do da_ Severa; o 
folhear das páginas intermináveis da sortida Livraria 
Bertrand; as conversas na- sala dos passos perdidos da 
Assembléia Nacional; as marcantes edificações pomba
linas; a força da Fundação Calouste Gulbenkian; a im
ponência dos Jerónimos; a marcante Torre de Belém 
e os eflúvios espirítuaíS do Santuário de Fátima. As 
cídades, tantas e tão notáveis~ como Évora, Porto, Óbi
dos, Batalha, Alcobaça, Guimarães, Coimbra, Sintra, 
enfim ... Portugual. '' 

"Sim, no meu Portugal, porque PortUga1-riãO-peftence 
somente aos valentes portugueses; é património da Humani
dade; é, pois, dos brasileiros também. 

A reflexão sobre o tema proposto - ''Marginalization 
as the Social Questíon of on Tirrie: who is insidii-the working 
socíety, who is outside?''- conduz a uma análise do sistema 
de mercado no contexto de uma economia planificada. 

Com a implós-ãó-do sistema de ecorioiriia planificada do 
Leste Europeu, as correntes do pensamento liberal iniciam 
um movimento de afirmação dos direitos do homem, reivindi
cando a superioridade no mercado em relação à incfídêncfa 
do Estado intervencionista. Com efeito, a efkiêOCíado sistema 
de mercado deriva da busca incondiciOOãda do lucro. 

Esse mesmo espírito, que exacerba a criatividade humana 
e mobilizada todas as forças do indivíduo para o salutar jogo 
da concorrência, é, também, responsável pela formação de 
vícios, tanto nos sistemas pfodutivos como nos sistemas de 
comércio, cujo propósito, afinal, é anular a própria conco·rw 
rência para garantir lucros fáceis. 

Segundo Celso Lafer, no seu livro "EnsaioS Liberais", 
"o mercado como mecanismo social padece de algumas limita
ções~ destacando dentre elas, as seguintes: 1. O .mercado não 
cria bens públicos, entre os quais está a ordem; 2. O mercado 
não lida com as externalidades: os efeitos de decisões afetam 
terceiros que não tíveram parte nas decisões; 3. O mercado 
não soluciona os problemas dos erros do consumidor; e 4. 
O mercado não contém, embutido na sua lógica, um meca
nismo redistributivo que elimine ou atenue a desigualdade 
dos pontos de partida. É por isso que o mundo por si só 
não é suficiente para estruturar a ordem social". ct) 

Com ·a ampla internaciorialização de economia e o apare
cimento de imensos conglomerados supranacionais aumen
tam-se consideravelmente os riscos de manipulação do merca-

1. CELSO LAFER, "Ensaios Liberais", Siciliano, 1991, pp. 86 e 87. 

do, com a sujeição do consumidor, principalmente nos países 
mais pobres, a regras artificiais de qualidade, de preço e de 
disponibilidade dos produtos, não impostos pelo Estado, mas 
por pactos de produtores e de comerciantes. 

Esse fato cria situações extremanent~ indese:j~y~is e pode, 
em alguns casos, gerar pressões insuportáveis sobre o próprio 
sistema de mercado como instituição política, ensejando crises 
institucionais de caráter antiliberal. - -

O liberalismo é o caminho da liberdade, e estar na liber
dade é a chave da perenidade democrática com progresso 
social. 

O esforço de formulação pragmática para a realização 
desse processo deve ocupar as correntes do pensamento liberal 
contemporâneo na sua vertente política de vinculação perma
nente entre a doutrina liberal e a democracia. 

É por isso que, no elenco das liberdades básica"s das socie-
dades liberais contemporâneas, é essencial a exisfência de: 

-liberd-ade de empreendimento económico; 
-liberdade de associação para fíns económicos; 
-liberdade de comércio. E essencial, também, o reco-

nhecimento do pluralismo dos interesses e das aspirações pre
valecentes de uma sociedade; a crença de que a justiça tem 
um conceito pluralista, na medida em que o seu julgamento 
depende das condições históricas e sociais da sociedade na 
qual se encontram inseridas as questões a serem julgadas. 

No caso brasileiro o núcleo do proble_ma situa-se num 
quadro terrivelmente distorcido quanto à distribuição da renda 
nacional. Mesmo alcançando níveis elevados de produção glo
bal a economia brasileira apresenta, em seu interior, sérios 
desequilíbrios quanto à participação dos segmentos sociais 
envolvidos no processo produtivo. O salário mínimo brasileiro 
está em torno de 100 dólares. Há estatísticas que dão um 
índice de 95% de pobres na composição populacional, indi
cando que há cerca de 60 milhões de pessoas reduzidas ao 
limite exíguo da sobrevivência." 

Quando falo em 95% de pobreza, é porque, no Brasil, 
50% da população recebe até um salário mínimo; 30% de 
um a cinco salários mínimos; 15% de_ cinco a 10 salários míni
mos e apenas 5% acima de 10 salários mínimos, demonstrarido 
uma terrível distorção socíal. 

"A conse'qüência imediata desse fato é a redução do mer
cado interno em níveis estreitíssimos, conduzindo os agentes· 
económicos ã disputa de um mercado cada día meilor e mais 

-seletivo. A queda de escala impulsiona os preços para cima, 
criando pressões inflacionárias não de demanda, mas de custo, 
alimentando um ciclo contínuo de alta de preços, diminuição 
do mercado, desemprego em massa e marginalização econó
mica. 

Esse desajuste da economia formal, à medida que expulsa 
contingentes humanos do mercado de trabalho, engrossa urna 
economia paralela: é a economia informal. 

Num país como o Brasil essa economia assume um papel 
importante não só enquanto viabiliza a sobrevivência de am
plos contingentes humanos, mas também como alternativa 
de reingresso desses contingentes ao mercado formal de traba
lho. 

O estudo de hipóteses, dentro dessa alternativa, pode 
se constituir num vasto campo- de aplicação do liberalismo, 
como por exemplo: 

-a economia informal espalha-se por setores de indús
tria, de comércio e de serviços; 

-a indústria informal - artesanato, alimentação, ves
tuário e outros- emprega contingentes dispersos e desorga-
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nizados, trabalhando, cm regra, no próprio lar. com equipa
mento inadequado e condições precárias, exclusivamente com 
mão-de-obra familiar. A marca distintiva dessa "indústria" 
é, na generalidade, a insuficiência de capitaL 

Um liberalismo com vocação social, sem intervencionis
mo do Estado, poderá exercitar formas comunitárias de orga
nização produtiva como pré-cooperativas, cooperativas e pe
quenos consórcios de produção e trabalho. Essa estratégia 
é capaz de aumentar, cCfnsideravclmente as potencialidades 
produtivas dessa área e de situá-la nos limites da economia 
formal como microempresas, por exemplo, ou qualquer outra 
forma legal de atividadc produtiva capaz de gerar empregos 
e tributos. -- - -

Vale o mesmo para ó setor de comércio e de serviços 
dessa economia marginal, onde regras mínimas de organização 
e funcionamento poderão ser estabelecidas para melhoria de 
seu desempenho. 

Se a defesa das liberdades fundamentais foi a imbatível 
bandeira do liberalismo até o estabelecimento da hegemonia 
mundial das democracias formais, hoje ela e necessária para 
atender às demandas sociais sempre crescentes, mesmo nas 
mais desenvolvidas sociedades industrializadas. 

A exemplo da democracia social, que significa um movi
mento do socialismo, saída de conce-pções centralistas e autori
tárias em busca de um estado liberal, o liberalismo contem
porâneo deve descobrir urna vocação social que o distancie 
do laisser-faire pririiitlvó- do lib~ralismo clássico, para chegar 
ao Estado Liberal com justiça-SociaL ----

0 próprio ·nascimento do Partido da Frente Liberal no 
Brasil deu-se num instante crucial do processo potítico brasi
leiro, quando, exaurido o regime de inspiração autoritária, 
se buscou consolidar uma transição pacífica para o Cstado 
de direito. 

Reunindo o que existe de mais representativo do pensa
mento liberal no Brasil, o PFL não apenas viabilizou a transi
ção democrática, mas vem contribuindo substantivame-nte paM 
ra a institucionalização de um estado Jíberal em nosso País. 

O partido foi a principal força polífica contrária às tenden
cias intervencioriistas na Constituinte de 1988, o que possibiM 
litou uma Carta também com características liberais. 

Desenvolve, no momento, uma atuação_ política - no 
Parlamento e fora dele - para ampliar as conquistas liberais 
já inseridas na Constituição, sendo significativo o fato de ter 
se tornado o principal apoio ao Governo, sustentando as ações 
governamentais de privatização das estatais, de abertura da 
economia, de modernização do Estado. 

Constitui-se, ainda, na segunda maior agremiação política 
do País, possuindo o maior número de governadores do Estado 
(nove - dentre vinte e sete, dezessete senadores, oitenta 
e oito deputados federais, hum mil c oito prefeitos municipais 
e quase dezcssete mil vereadores). 

Vem, também, desenvolvendo intenso trabalho no çampo 
da formação da cidadania, através do Instituto Tancredo Ne
ves, na realização de cursos, de simpóSios, -conferências e 
publicações, dentre as quais, a edição dos Cadernos Liberais 
já no seu centésimo décimo quinto número, sobre política 
e liberalismo, contendo com dezessete subseções_ regionais 
no País. 

A propósito, convém salientar o famoso Fórum MerM 
quior, realizado no final do ano passado, e a atuação da Funda
ção Friedrich Naumann, prindpalmente a benfazeja atuação 
do Dr. Ulrich Günther nas açócs a_c:ima referidas. 

Concluo, afirmando que o PFL está desenvolvendo um 
esforço intenso no sentido de promover um liberalismo que 
aiue com ênfase na consolidação do estado de direito, em 
ambiente de democracia representativa, subordinada ao poder 
civil, onde predomine a liberdade, o pluralismo de idéias. 
á igualdade de oportunidades, a solidariedade ativa com plena 
p-articipação, justiça social e edificação da cidadania. 

Creio que essas idéias foram sintetizadas nos versos de 
Cecília Meireles: 

"Liberdade -essa palavra 
Que o sonho humano alimenta: 
Que não há ninguém que explique 
E ninguém que não entenda." 

(Cecília Meireles- "Romanceiro da Inconfidencia", da 
Romana. XXIV. op. já eit. p. 7)." 

Sr. Presidente, para encerrar, quero dizer que o encontro 
foi do maior proveito para o liberalismo. Tive, inclusive, a 
oportunidade de uma longa conversa com o Primeiro-Ministro 
Cavaco Silva, ocasião em que S. Ex" não apenas externou 
os princípíos liberais que persegue, mas sobretudo e principalM 
mente, o seu apreço pelo Brasil, no momento em que Portugal 
se insere de maneira marcante na Comunidade Econômica 
Européia, na Coinunid:ide Européia de Nações, mas jamais 
esquecendo, como parceiro natural. o nosso Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR: 

ACADEMIA INTERNACIONAL LIBERDADE E DE-. 
SENVOL VIMENTO 

Lisboa Meeting 1992 

THE SOCIAL DIMENSION OF POLITICS 
WHA T KIND OF ANSWERS? 

April 30th- May 3rd, 1992 
Academia Internacional Liberdade e Desenvolvimento 

Quinta da Ribafria, Sintra, Portugal 

PROGRAMME 
Thursday, Apri130th 
Afternoon Arrival of participants 

20h - Reception 
20:30h - Dinner 

Friday, May 1st 
9h - Professor Aníbal Cavaco Silva, Leader, Partido 

Social Democrata, Prime Minister of Portugal: 
"Integration and Competition: The Social Dimension of 

Politics". 
Opening Ceremony, press 
ln the chair: 
Dr. Joaquim Manuel Dias Loureiro, Minister of the Inte

rior, Portugal Discussion 
!Oh - Coffee Break 
!0:30h- Dr. Sudhir Anand,St. Catherine·s College, Ox-

ford: 
"Human Developement in Poor Countries: 
The Social Question in the South" 
ln the chair: 
Marton Tardos 
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President of Parlíamentary Group of SZDSZ 
Discussion 

11 :30h -Dr. Eduardo Cesar Angeloz, Governar of Cór
doba Province: 

"Civil Rights and Social Security: How much of the Latter 
is lndisp.enable to Safeguard tbe Former?" -- -

In thc chair: 
Dr. Carlos Veiga, 
Prime Minister of Cape Verde 
Discussion 
12:30h- Lunch 
15h- Urs Schõttli, Executivc VicC Prcsidcnt of Liberal 
International: 
''The Redistribution Bureaucracy: Bencfactor-Threat to 

Liberty- Cost Factor"< __ 
ln the chair: 
General Olusegun Obasanjo, 
Forme r Preident of the Republic of Nigcria 
Discussion 
16h - Coffec Brcak 
16:30h- Hugo Napoleão, 
Former Minister of Education, Brazil ____ _ 
"Marginalisation as the Social. Qt,Ie.stion of Our Time: 

Who is inside the Working Society, who "is outside?" 
ln thc chair: -
Dr. Zach de Beer ,Leadcr of thc Democratis Party, South 

Africa 
Discussion 
17:30h- Enos Mabuza, 
Former Chief MinistCr of thc Homeland of Kangwane, 

South Africa · · · · 
"Migration: Thc Number One Social Problem o(the 21st 

Centilry" · 
ln thc chair: 
'Carlos Alberto Montaner 
Pr!!-sidc1,1t of the Liberal Union of Cuba 
DISCUSSIOTI 

20:30h- Dinner ãt the Invitation ofPrimc Minister Cava
co Silva 
Saturday, May 2 and _ 

9h -Dr. Victor Orban,Leader, The Young Democrats' 
Party, Hungary: · · 

"Thc Unsocial Socialism: the Legacy in Social Problems 
in Easter and Central Europe" 

ln the chair: 
Wuilfredo Navarro 
President, Liberal Independent Party 
JOh- Coffee Break 
10:30h- Uwe Lühr, 
Secretary-General of the Free Democratic Party, Ger-

many: 
"Prevcntion instead of Therapy. How can 
Politics avoid the Emergence of Social Problems?" 
ln the chair: 
Dr. Chanaka Amaratunga, I:.eader of the Liberal Party 

of Sri Lanka 
Discussion 
11 :30h Daniel Tarschys 
Chairrnan of the Liberal Group, Council of Europe 
"Taxation as an Instrument of Social Policy: 
Possibilities and Limits" 
ln the chair: 
Luis Bustamente Belúnde 

President of the Liberal Movement 
Discussion 
12:30h - Lunch 
15h -Dr. Otto Graf Lambsdorff, 
Learler of the Free Democratic Party, Gennany: 
"Social Chances Through Liberal Market 
Econorny" 
ln the chair: 
Dr. Domingo Laino, President, Radical Authentic Liberal 

Party, 
Paraguay 
Discussion 
17h - Prof. Aníbal Cavaco Silva 
Dr. Otto Graf Lambsdorff 
Closing C~remony, Press Conference 
ln the chair: 
Dr. Manuel Joaquim Dias Loureiro 
2.0:30h - Dinner at the Invitation of 
Dr. Otto Graf Lambsdorff 

Sunday, May 3rd- Departure of Participants 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA
DOR HUGO NAPOLEÃO 

Vl. Lisbon Meeting 1992 

THE SOCIAL DIMENSJON OF POLITICS 
WHAT :aNO OF ANSWERS? 

List of Participarits 

Angola 
Lopo do Nascimento 
Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA) 

·Former Miriister of Territorial Administration-

Argentina 
Eduardo Cesar Angeloz 
Member of Radical Party (UCR) 
Governar of Córdoba Province 

Brazil 
Hugo Napoleão 
President, Liberal Front Party (PFL) 
Former Minister of Education 

Marcondes lran Benevides Gadelha 
President, Tancredo Neves Institute 
Member of the Presidency of the Latin-American Parlia

ment 

Cape Verde 
Carlos Veiga 
Movement for Democracy (MPD) 
Prime Minister 

Council of Europe 
Daniel Tarschys 
Chairman, Liberal Group 

Cuba 
Carlos Alberto Montaner 
President, Liberal Union of Cuba (ULC en exilio) 

Cyprus 
Nikos Rolandis 
President of the Liberal P.arty of Cyprus 
Member of Parliament 
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Ecoador 
Marco Loor 
President, Radical Front of Alfaro (FRA) 
Member of Parliament 

Estonia 
Paul Eerik Rummo 
Leader, Estonian Liberal Democrats (ELO) 

Germany 
Uwe Lühr 
Secretary~General, Free Democratic Party 
Member of Parliament 
Dr. Güntcr Knackstedt 
Ambassador 

Hungary 
Viktor Orban 
Leadcr, Young Democrats (FIDESZ) 
Leader of Parliamentary Group of FIDESZ 
Marton Tardes 
Member Alliance of Frec Democrats (SZDSZ) 
Presidcnt, Parliamentary Qroup of SZDSZ 

ln dia 
Sudhir Anand 
St~ Catherine's College, Oxford 

Jordan 
Ahmed Obcidat 
Former Prime Minister 

Kenya 
M. Kituyi 
Member of Party Executive Forum for the Restoration 

on DemoCracy (F.O.R.D.) 
Paul Muite 
Member, F.O.R.D.'s SteeringCommittee 
Gitobu Imanyara _ ___ _ 
Chairman, FORD's Publicity and Docu_menúídoit C:om.:-

mittee 

Liberallnternational 
U rs Schottli 
Executive Vice President 

Litltuania 
Eduardas Vilkas 
Leader of Liberal Faction , 
Deputy of SU.preinc Council et the Republic of Lithuania 

Mozambique 
Pascoal Mocumbi 
Mozambican Liberation Front (FRELIMO) 
Minister of Foreign Affaírs 

Nicaragua 
Wilfredo Navarro 
President, Liberal lndependent Party (PLI) 

Nigeria 
General Olusegun Obasanjo 
Former President of the Rcpublic 

Paraguay 
Domingo Laino 
President, Radical Authenti~ Liberal Party 
Member of Congress 

Peru 
Luis Bustarnante Belaúnde 
President ofthe Liberal Movement (ML) 
Senator--

Portugal 
José Bernardo V. Falcão e Cunha 
Secretary General, SoCial Democratic Party (PSD) 
Member of Parliament 
Joaquim Fernando Nogueira 
Vice President of PSD 
Minister of Defence 

S. Tomé e Príncipe 
Carlos Graça 
Secretary General MLSTP/PSD 

South Africa 
Zach de Beer 
Leader, Democratic Party (DP) 
Member of Parliarnent 
Enos Mabuza 
Former Chief Minister of KaNiwane 

Spain 
Rafael Calvo Ortega 
Leader, Democratic Social Center (CDS) 
Member of Parliament 

Sri Lanka 
Chanaka Amaratunga 
Leader, Liberal Party (LPS) 

Tlinisia 
Mo.unir, Béji 
Leader, Social Party for the Progress (PSP) 

Turkey 
~ ~~ Mehmet Dülger 

Vice President of True Path Party (DYP) 
Former Chief Adviser of the Prime Minister 

~~ United Kingdom 
John Alderdice 
Leader, Alliance Party of Northern lreland 

Foundation for Development in Freedom 
Manuel Joaquim Dias Loureiro 
Vice President of PSD 
Minister of the Interior 
Portugal 

Friedrich Naumann Foundation 
Dieter Priegann 
Director 
Germany 
Ambal Cavaco Silva 
President, Social Democratic Party 
Prime Minister 
Portugal 
Otto Graf Lambsdorff 
Chairman of the Free Democratic Party 
Former Minister of -Economy 
Germany 

O SR: PRESIOENTE (Mauro Benévides) -Concedo 
a·pa1avrá ·ao riobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se, 
guinte discurso.)- Sr. Presídente. Sr-'5 e Srs. Senadores. '•(J: · 
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mundo desenvolvido" caminha para o século das "sociedades 
instruídas" e da "economia simbólica", onde "conhccim_ento" 
será o fator mais relevante nas equações do poder e da compe
titividade. 

O ano 2000 funcionará como um diyi~or de tempo inexo
rável para a agricultura mundial. A chamada "biorevolução", 
baseada em avanços científicos nas áieas da biologia molecular 
e celular e cristalizada através da biotecnologia moderna, ofe
rece à sociedade a possibilidade da superação de barreiras 
biológicas. ambientais, espaciais e temporaiS. 

"Infelizmente, qualquer país que não esteja apto à prática 
da agricultura genética do século XXI, terá no_ m~ximo até 
o ano 2000 para faúr pesados investínieritõS~VISãndo ampliar, 
fortalecer e modernizar_sua capacidade científica. e tecnoló~ 
gica. Investir só depoiS do ano 2000 será tarde demais, pois 
será impossível vencer o gap científico- e tecnológico coin 
relação àqueles que já vêm inveSüildo nessa direção desde 
a década de 70". 

Essas palavras, Sr. Presidente, proferídas pelo atual Presi~ 
dente da Embrapa, Dr. Murilo Xavier FlOres, durante a reu~ 
nião promovida pelo Presidente Fernando Collor de Mdlo, 
nos dias 15, 16 e 17 des_te més, constitUem um alerta para 
todos aqueles que se preocupam com o futuro do nosso País. 

Por isso é que venho, Sr. Presidente, à tribuna na tarde 
de hoje para chamar a atenção para o transcu(so._de mais 
um aniversário- o 19''- da instalação da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. Criada em 7 de 
dezembro de 1972, pela Lei n" 5.851, a empresa foi oficial
mente instalada em 26 de abril do ano seguinte, com o objctivb 
de promover, no País, "o que ficou conhecido como mOdelo 
Concentrado de pesquisa: 

-.a seleção de atividades e produtos prioritários, em 
dimensão nacional, sem deixar de contemplar os interesses 
mais específicos das realidades locais, na medida em que esti
mule o desenvolvimento das _instituições estaduais; 

-ênfase ao trabalho em equipe multidisciplinar, dando 
condições para qtie os pesquisadores investiguem, de forma 
integrada, problemas claros e criteriosamente definidos; 

-ordenação do conhecimento científico cm "SiStemas 
de produção", ajustados às peculiaridades dos diferentes usuá
rios; 

-maior integniçãu com o sistema de assistência técnica, 
público c privado, e com as empresas de produção de insumos 
e transformação de produtos ligados diretamentc ao processo 
produtivo agropecuário. 

Por outro lado, este modelo jnstit~J.cional da Embrapa 
vem procurando enfatizar aspectos como ás seguintes:· 

- estabele.cimc_nto de um sistema cooperativo de pes
quisa agropecuária entre o GoVerno federal e os governos 
estaduais; 

-estímulo ao desenvolvimento dOs -siSte-mas estaduais 
de pesquisa~ 

-desenvolvimento dos recursos humanos; 
-relacionamento com universidades nacionais e estran-

geiras; _ 
-intercâmbio e mútua cooperação com iristituiÇões es-

trangeiras; 
-integração com a iniciativa privada; 
- interiori:z::ação da pesquisa; 
-prioridades para os produtos mais importantes_da _ali~ 

mentação humana e para áreas geográficas que oferecem 
maiOres possibilidades para a intensificaÇãO- da agricultura, 
pecuária e agroiriaUStria, e 

-ênfase nos aspectos ambientais, sociais e económicos, 
especialmente nas regiões de fronteiras c de assentamento 
e colonização rurais". · 

Instituída juridicamente sob a forma de empresa pública, 
atendendo às exigências de autonomia e flexibilidade adminiS
trativas, a empresa se consolidou ao longo do tempo. 

Hoje, a Embrapa atua cm todo o Território Nacional. 
Com cerca de dez mil funcionários, ela conta com algo em 
torno de dois mil pesquisadores, cuja marca registrada é o 
elevado índice de especialização técnico-acadêmica~ a majoria 
esmagadora possui título de pós-graduação. Dados de março 
de 1991 indicam o seguinte quadro: 20% de graduados, 53% 
de Mestres e 27% de Doutores. 

Em seus dezenove anos de atividade, Sr. Presidente, a 
Embrapa voltou-se prioritariamente para a geração e adap
tação de tecnologias agropecuárias, tendo sempre em vista 
a elevação da produtividade, economizando insumos e mão~ 
de-obra. -

Buscando a maior cficiencía econômiCa: dos- proCessos 
produtivos, a Embrapa tem-se empenhado cm melhorar o 
nível de conhecimento disponível, cumprindo sua missão de 
gerar tecnologias que assegurem a et1ciência da produção de 
modo não prejudicial ao meio ambiente. Ao cabo, -o objetivo 
nuclear: dotar o País de umã agropecuária moderna e autO-sus
tentada. 

Com um orçamento de aproximadamente 200 milhões 
de dólares por ano, a Embrapa tem a responsabilidade de 
coordenar o Sistema Cooperativo de Pesquisa Agropecuária 
(SCPA). Recentemente, recebeu a incumbência de coorde-nar 
o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural. 

Destaco, aqui. Sr. Presidente e Srs. _Senadores, o_ fato 
de que a Embrapa mantém um vigoroso sistema de cooperação 
internacional, mediante o qual recebe_ Q aporte de _conheci~ 
mente citntífico c;- trctn-sfere tet.uviogias para o exterior, nóta
damente para a Africa c Américas Central e do Sul. 

Reconhecer os grandes feitos da Embrapa não é apenas 
uma questão de inafastávcl justiça; é, antes de tudo, com
preender nossas potencialidades e noss.a capacidade de superar 
obstáculos. 

Em meio a mais de oito mil novas tecnÕlogias para a 
agricultura e agroindústria, geradas pela Embrapa desde 1973~ 
poderíamos apontar alguns destaques: o desenvolvimento do 
h1brido de milho BR·201, com produtividade média de 8.5 
t/ha e tolerância a solos ácidos e climas mais instáveis; na 
cultura da soja, uma economia anual de 1,5 \;loilhão de dólares 
com a eliminação do adubo nitrogenado, a partir do desenvol
vimento de estirpes de bactérias para a inoculação nas semen· 
tes; controle biológico da traça do _tomate industrial; criação 
de novas e melhores variedades de trigo, aumentando em 
72% o rendimen-to ri'iédio daS lavouras e diminuiildo sen_sivel
mente nossos gastos com a importação desse cereal (em 1980, 
importamos 900 milhões de dólares; em 1988, 97,4 milhões 

· de __ dólarcs); renOvação de_ pastagens do cerrado com arroz; 
expansão em 36% da área cultivada da soja para o cerrado, 
Nordeste e Norte do País. 

Não posso deixar de registrar, Sr. Presidente, de modo 
especial o trabalho da Embrapa também no Nordeste: refiro
me ao CPA TSA- Centro de Pesquisa do Tfópico Sem i-árido, 
localizado em Petrolina, Pernambuco, que tanto tem contri
buído para o desenvolvimento de novos cultivares e estudos 
com relação à pecuária da região. 
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O CPA TSA acaba de realizar um zone-amento agroecow 
lógico que muitó tem concorrido para o melhor conhecimento 
da realidade da atividade primária do Norde~te. 

São inúmeros os exemplos da atuaçãO da Embrapa, serÔ
pre voltada para o aperfeiçoamento da agropecl!_ári3. brasileira. 
As safras recordes que estamos obtendo na atualidade não 
setiãtn ·possfveis Sem a iiltei'Venção di reta, conslSteiüe·, d-a pes
quisa produzida nos centros de estudo da En~brapa. 

Por tudo isso. Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao parabe
nizar a Emhrapa pelo seu extraordinário trabalho de 19 anos 
em prol da agropecuária brasileira, é preciso ter em mente 
que ~se processo não pode sofrer solução de continuidade. 

. E fundamental que saibamos que uma institUíçãõ ae pes
qmsa como a Embrapa tem um- horizonte qUe transcende 
e ultrapassa o curto· prazo~ ·o-imediato. Ela está- acima de 
mandatos governamentais. Seu trabalho é contínuo e de longa 
maturação. Daí a necessidade de fortes investimentos, inclu
sive cm capital humano. Os resultados, já o sabemos, são 
os melhores possíveis. 

Ao finalizar, cumprimento o Dr. Murilo Xavier Flores, 
atual presidente da Embrapa, seus dirctores, funcionários e 
pesquisa-dores. Parabenizo, enfim, todos os que fizeram é fa: 
zem da Embrapa um modelo a ser apoiado c seguído em 
nosso País. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) :_:_ Conéeci() 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. . 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, 
a política econômica que Vem sendo praticada pelo atual Go
verno, desde 15 de março de 1990, tem imposto sérias perdas 
salariais aus tnibaiFtadores, princiPãimcnte àquelas categorias 
·vinculadas ãs empresas estatais, como é o-casO-dos ferroviáriOS~ 

Os últimos planos econômicos- atirigirám diretamente a 
categoria, e os dissídios de maio de 1990 e maio de)991 
foram julgados sob a óticit- rígida da aust_eridª-_de financeira 
do Governo, o que repercutiu sobre toda a rrias·sa operária.--

Em decorrénCTa: disso, a defasagem entre a categoria fer
roviária e as demais categorias atinge valores expressivos, 
acentuando mais ai rida as diferenças salariais, mesmo no âmbi
to do próprio Ministério dos Transportes e COinuriicaÇões. 

Para que os Srs. Senadores tenham uma idéia da gravi
dade da situação, no dissídio coletivo de 1990 não houve qual
quer tipo de reposição salarial ou ganho de produtividade, 
tendo sido concedidos abonos que variaram de Cr$500,00 (qui
nhentos cruzeiros) a Cr$3.300,00 (três mil e trezentos cruzei-
ros), de acordo com a faixa salarial. ----- --

No dissídio coletivo de 1991, mais uma vez não foi feito 
qualquer tipo de reposição salarial, mas apenas um ganho 
de produtivídadc de 4% c abonos que variaram de Cr$6.000,00 
(seis mil cruzeiros) a Cr$15.000,00 (quinze inil cruzeiros), 
acumulando, dessa forma, perdas salariais significativas. 

Há um completo descompasso entre os aumentos conce
didos ao salário mínimo, as tarifas dos trens urbanos e os 
aumentos salariais CDncedidos aos ferroviários, havendo, hoje, 
uma defasagem que tem provocado um arrocho salarial jamais 
pratícado por qualquer outro governo na história republicana. 

Enquanto as tarifas de trens urbanos, de janeiro de 1990 
a fevereiro de 1992, foram aumentadas em 34.615,3%, os 
salários dos ferroviãiíOS1oram aumentados, no mesmo perío
do, em 6.269,7%, numa clara decisão de empobrecimento 

e esv3Zi3.ffiento çla ~categoria, que não tem mais condições 
de suportar tantas perdas. 

Se o Governo f~deral quer mesmo buscar a tão decantada 
ísónomia sa:rariaf; deve comeÇar em casa, no própriO POder 
Executivo, pois s~o i[)admissíveis _as diferen_ças salariais que 
ocorrem entre a CBTI), a Fepasa e o Metrô, para os mesmos 
cargos e as me"srhas. funções e 'trabalhando para o mesmo 
patrão. Essas di_ferenças. Sr. Presidente. cht!gam a quase 
1_00%, impondo sacrifícios ainda maiores aos funcionários da 
CBTU, que além de suportar a política de arrocho salarial 
imposta pelo Governq, através da sua política econômica, 
ainda sofrem a discriminação de ganhar menos, peio mesmo 
ServiÇo e com as mesmas qualificações. -

A data-bas_e~da,categoria é agora em maio, quando espe· 
ramos que o Governo seja mais sensível às reivindicaçõeS 
daqueles trabalhadores, iniciando, assim, o processo de recu
peração das perdas salariais impostas aos ferroviários, e tam
bém promovendo a isonomia salarial entre as diversas empre
sas do Ministério dos Transportes e Comunicações, mo~tr3n
do, de forma incontestável, que a isonomia não é apenas 
uma figura de retórica, mas uma dec!são política do Governo, 
que deve começar-agora. no próprio P·oder Executivo. 

Faço um apelo ?O Secretário d~ Administração Fe_deral 
e ao Ministro dos Tra_nsportes e Comunicações para que olhem 
com simpatia para a categoria dos ferroviários e busquem 
uma solução definitiva -p-ara o problema, pois é imposslvet 
conviver durante tanto tempo com o arrocho imposto por 
~sa polftica salarial que só tem agravado a situação deles, 
ferrõviários, provocando-lhes sérias distorções orçamentárias. 

Espero que o. novo Ministério inicie uma nova faSe -de 
relacionamento com os seus funcionário"s; tratando-Os- Coffi 
dignidade_e g~rantin~q-lhes melhores conçiições de sobrevi
vência~ n-uma fase difícil da vida nacionaL É a nossa esperança! 

Era o que tinha·a dizer. -

·O "SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,"Sr•s e Srs. Sencldores, 
repositário de erros políticos e admiriistrativos cm proporções 
dificilmente alcançáveis por qualquer outra entidade da desen
contrada administração pública brasileira, a Previdência Sociâ.l 
tem tido seus gravíssimos problemas discutidos em várias co
missões-parlamentares de inquérito, semiOários múltiplos e, 
até mesmo, teses universitárias. 

Todas, iniciativas pouco esclarecedoras. Em nenhum deS..:
ses estudos, Sr. Presidente, ouviram-se, com a devida conside
ração, as opiniões dos técnicos capacitados a lidarem com 
a Previdência Social em seus rigorosos friildamentos_técnicos 
-os estatísticos e os atuafiaiS. ' · · -

Não é possível que se concebam os desenhos de uma 
propalada "nova Previdência Social"~ sem que--se;am chama
dos a intervir esses espeCialistas nas complexas tecnicidades 
do seguro sociaL 

Ainda recentemente, a Câmara dos Deputados instituiu 
uma comissão especial para propor reformas estruturais na 
Previdência. Foram anunciados alguns princípios que, ideal
mente, deveriam ser o norte de um novo sistema previden
ciário básico. Mera •·palpitologia". porém. Não se identifica 
nenhum resquício da fundamentação estatístico-atuarial no 
arcabouço proposto e alardeado pela imprensa. 

Entendemos .:JUe, antes de proceder de maneira aligeirada 
e, portanto, sob os auspícios de meus conselheiros, se deve 
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avaliar, com a devida correção, com o indispensável rigor 
técnico, a atual crise previdcnciário. 

Pode-se, desde logo, numa primeira abordagem do grave 
problema, passar-se ao largo das inadiáveis avaliações técní~ 
cas, para se identificarem dois grandes grupos de causas da 
bancarrota prcvidcnciária. No primeiro,-·com toda a certeza, 
haverá de situar-se a irresponsável e incompetente gestão ad
ministrativa e financeira de que os escândalos recentemente 
divulgados são; apen-~s;-uma pálida amostra do amplo universo 
de falcatruas e omissões que têm assaltado _a seg·uridade traba
lhista. 

No segundo grupo, Sr. Presidente.Iocalizam-se ós efeitos 
mais profundos, as macrocausas de uma política económica 
danosa aos interesses legítimos das massas trabalhadoras, e 
uma ação política que atrelou ao sistema previdenciário pléia
des de encargos financeiros, sem que lhes contrapusesse a 
imprescindível sustentação fiduciária. 
. Tentaremos enumerar, cada uma a seu turno, algumas 
componentes desses grupos, as mais graves, sem a tentação 
soberba da exaustão. 

No primeiro grupo. o da gestão administrativa e finan
ceira, podemos identificar os seguintes problemas, cuja solu
ção, queremos destacar, depende apenas de uma direção ho
nesta e competente dos negócios previdenciários: 

a) combate à sonegação das contribuições previdenciá
rias; 

b) cobrança de débitos vultosos; 
c) combate às fraudes relativas às reCeitas; 
d) identifiCaÇãO e cancelamento de aposentadorias e pen-

sões sem amparo legal; 
e) combate aos benefícios pagos a falsos acidentados; 
O redução dos_custos de captação das receitas; 
g) controle rigoroso das fraudes nas contas apresentadas 

pelos hospitais conveniados. - - -
No que tange às causas políticas da falência do sistema 

previdenciário, que reinam no segundo grupo anteriormente 
citado, merecem destaque: 

a) a redução da massa salarial que desabou do patamar 
de 50% do PIB para a vergonhosa cifra dos35% da atualidade; 

b) a redução do teto de contribuição preVidenciária da 
antiga faixa de 20 salários mínimos para· o·-atual limite de 
10 salários-mínimos; - -- --

c) o brutal encargo financeiro correspondente às aposen
tadorias_ e pensões rurais, órfãs das imprescin-díveiS Contra-
partidas financeiras; -

d) a universalização da assistência à saúde, Sem a entrada 
dos recursos mantenedores. 

Como vêem o-s meus nObres colegas, pode-se identificar 
o principal responsável pelo estado falimentar da nossa Previ
dência Social: é o Poder Executivo. Mas nós, Sr._ Pre~;idente, 
os políticos, os parlamentares, o que temos sido nesse cenário 
de desgraças senão os cúmplices, os assedas da omissão ou_, 
muitas vezes, pela cupidez do poder político, as fontes que 
destilam o ácido corrosivo que destrói as entranhas da Previ
dência Social? 

Algumas das iniciãtivas para a corrC:ção dos_ rumos são 
tão elementares, são tão óbvias, que temoS -pejo de enume
rá-las. Se o fazemos, _Sr. PreSidentel_ é para despertar o Go
verno de seu torpor, é para dizer a toda a classe política 
que a Nação já não tolera _que, dos ossos dessa Previdência 
Social, se descarnem as migalhas, ou se lhes desar~iculem 
as conexões que teimam em resistir, para se elegerem os inte
~ses eleitorais a preços tão elevados. 

É imprescindível - e da maior urgência - que se dote 
a Previdência com o equipamento processual dos ritos sumá~ 
rios nas cobranças de débitos. É imperiosa a execução de 
planos estatísticoS de controle por amostragem de seus pro
cessos e benefícios. 

Deve-se proceder, de forma inadiável, à modernização 
e à reformulação do sistema previdenciário de processamento 
de dados, da organização dos serviços de atuária, de estatfstica 
e das auditorias contábil e administrativa, com privilegiadas 
posições no organograma da administrativa do INSS. 

Impõe-se descentralizar e regionalizar a administração 
e, talvez, a setorização dos riscos previdenciários segundo 
categorias profissionaiS; treinar os funCionários e instituir um 
rigoroso sistema de fis_calização e acompanhamento dos servi
ços prestados aos segurados; examinar não só as contribuições 
sindicais como também as patronais. 

É certo, Sr. Presidente, que muitas e poderosas forças 
políticas e sindicais have~ão de contrapor-se ao simples enun
ciado dessas sugestões. E, no entanto, igualmente certo que 
temos o dever de questionar, de exibir ao País as rachaduras 
por onde vazam os recursos que custam muito suor aos traba
lhadores. 

Não há Por que prosseguirmos na enumeração desse rol 
de providências que deveriam formar a cartilha dos dirigentes 
previdenciários. Paro por aquí para não submeter os ilustres 
membros desta Casa a um massacre que ultrapassa seu limiar 
de tolerância. 

Sr. Presiaente, Srs. Senadores, adotadas essas medidas, 
estudadas outras com a imprescindível imparcialidade e urgên
cia; acompanhadas com o necessário zelo por homens prepa
rados e probos, dispostos aos governos em suas três esferas 
e desvestirem as máscaras de hipocrisia cõrtrque lêiffassaltado 
a Previdência Social, feito isso, Sr. Presidente, a questão dos 
147%, as filas vergonhosas, a privatização da Previdência, 
as fraudes e rombos, os escândalos vários, seriam rapidamente 
esqUecidos, porque superados pelo efeito renovador da com
petência e da probidade. 

Haveria espaço, então, para o Senhor Stephanes cuidar 
da regência do INSS ou, Caso não pudesse faze-lo - como 
os trabalhadores esperam - despedir-se melancolicamente 
da Previdénda SociaL 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nel$on Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Pronuncia o 
se-guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sri)S e Srs. Senadores, 
a democracia e as instituições que melhor simbolizam os seus 
princípios têm inimigos perseverantes. Historicamente, ocu
pam-se em montar, deflagrar e manter campanhas que visam, 
sem êxito-~ verdade._ a desacreditá-las perante a opinião públi
ca, à espera, quem sabe, de algum fato político que as anulem, 
e esmague o odíado regime. _ 

O Judiciário vem sendo alvo de novos ataques, qu-e se 
somam a impertinentes atitudes governamentais, e o Legis
lativo - como sempre -, aparece em generosos ·espaços da 
análise informativa, nele apontando eventuais mazelas. _Ou, 
como agora, sugerindo que os gastos do Congresso Naciolial 
são incompatíveis com as dificuldades enfrentadas pelo País. 

Quem se dedicar à pesquisa isenta dos efetivos dispêndios 
de cada um dos l,'oderes, no eqtafl;to, ir~ verificar que _a Presi
dência da República, com uma das menores estruturas dentre , 
as gue compõem o Executivo, vem consumindo dotações crça-
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mentárias altamente majoradas a cada ano, contrastando com 
a significativa redução das despesas congressuais. 

Apenas os gabinetes dos titulares da Prcsidéncia e da 
Vire-Presidência da República tiveram, no ano passado, uma 
verba de quase 10 bilhões de cruzeiros, correspondente a 19 
milésimos por cento da totalidade dos recursos consignados 
no Orçamento da União. Em 1992, esse valor alcança mais 
de 156 bilhões de cruzeiros, ou 32 miféSiinos -por cerito- do 
total. 

Toda a estrutura da Presidência da República, incluin
do-se as suas Secretarias e órgãos vinculadOs; consumiu, em 
1991, 78 centésimos do orçamento, ou um pouco mais de 
413 bilhões de cruzeiros, passando esse percentual, efl"! 1992, 
para 98 centésimos, ou quase 4 trilhões e 700 bllbões.de cru~ 
zeiros. -- --- -

Em contrapartida, esta Casa, mais a Câmara dos tfepu
tados e o Tribunal de Contas da União, que em 1991 contaram 
com cerca de 300 bilhões de cruzeiros, e n·o corrente ano 
com 1 trilhão e 432 bilhões de cruzeiros, reduzifam Suã p-úiici~ 
pação nas despesas orçamentárias da União de_ 58 cent~simos 
para 30 centésimos por cento, de um para o outrO exercício. 

No órgão de onde emanam, portanto, as medidas reces
sivas, que impedem a retomada do desenvolvimento econó
mico e infelicitam o conjun-to da sociedade, não se cogita, 
como aqui, de dimiriuir as despesas públicas. pois enquanto 
reduzimos, a praticamente à metade, os nossos custos, a Presi
dência os aumenta. como vimos, cm valor correspondente 
a dois terços do montante atribuído ao Congresso Nacional. 

Os inimigos da Democracia não se interessam pela verda
de. Fingem ignorar que o Executivo enfeixa: todo o coma~do 
da política económica, e que, nã"o- obstante, a inflação não 
cede, nem se reduz o déficit públíco. Torna-se comUm, em 
tal circunstância, "a falta de verbas cm todos os setores da 
Administração Pública", segundo o abalizado diagnóstico do 
novo Ministro da Justiça. 

Para não discutir acerca da política ec0n6ffi-ica adotada 
pelo Governo, é forçoso reconhecer que a população já não 
suporta o altíssimo custo social das medidas recessivas, ·que 
tornam mais elástica a desigualdade de renda e multiplicam 
os números- da miséria, em Nação potencialmente rica como 
a nossa. 

Desse conteXto emergem os conflitOs, que- devem encon~ 
trar a solução adequada nos métodos garantidos pelo regime, 
pois não será cnin atentados â dernocraciã que se irá retomar 
o desenvolvimento económico c superar a crise social que 
entre nós se alastra incontidamente. 

É inaceitável, assim, que o Chefe do Go_verno agrida 
a harmonia entre os Poderes da República, ferindo irrctocável 
disposição constituciórial. Nem pode, enquanto Presidente, 
sob pena de incorrer em crime de responsabilidade, quebrar, 
de forma sistemática, a independência do Legislativo e do 
Judiciário. 

Àquele, por fomentar mentirosa e cruel campanha de 
descrédito, procurando, sabe Deus com que funesto propó
sito, anular a confiança dos brasileiros fios congressistas que 
aqui os representam. A esse último, pelo desrespeito às deci
sões de suas mais elevadas Cortes. 

Configura-se, como tal, o veto posto sobre a iniciativa 
dos Tribunais Superiores, concederido melhoria salarial aos 
servidores da Justiça. O projetO, oriundo de estudo elaborado 
pela Associação dos Magistrados Brasileiros, e submisso, co~ 
mo se sabe. ao_ que determina a Constituição, ·teve negada 
a sanção presidencial sob o inacreditável argumento "de CQn-

traria r o interesse público"' com o que se extirlgue a equiva
lência de retribuição entre os Ministros do Supremo e os Con-
gressistas. _ 

Também o problema da ísonomia salarial dos servidores 
dos três Poderes, que tem ensejado críticas, sem nenhum 
fundamento, que procuram atingir tanto o Legislativo como 
o Judiciário, há de ser solucionado se e quando o Presidente 
da República formular, no âmbito de sua competência, a cons~ 
tituição do Serviço Civil de Carreira e as- "Normas Gerais 
para a Organização, Preparo e Emprego das Forças Arma~ 
das", na forma estatuída pelo Legislador Constituinte. 

O. quadro económico e social e esse tipo de comporta
mento só podem estimular os inimigos da Democracia. Até 
mesmo um ex~Presidente, que passou ao largo da escolha 
popular, abandona o silêncio. que cm bOa hora adotara, para 
pregar "a ruptura da ordem institucional". 

Absolve o Chefe do Executivo, origem dos nossos males, 
e diz constatar que o País ingressa no estágio do caos social. 
Antevê a proximidade de um levante e reafirma a frustração 
e revolta das Forças Armadas, terminando por qualificar de 
imprestável a maioria dos políticos, que mantém o Presidente 
"como refém do Congresso". 

Em resumo, Sr. Senadófes; Os-iriiiriigOS.dã Democracia, 
com suas críticas contundentes e indébitas ao Congresso Na
cional, nem sequer mascaram o fato de que os graves proble
mas sociais, hoje vivenclados pelo País, procedem, invariavel~ 
mente, dos seguidos desacer~os de nossa economia. 

Só o Presidente pode ser responsabilizado pela infelici
dade desses erros~ pela submissão do País a modelos econó
micos forâneos que, proscrevendo o desenvolvimento e o bem
estar dos brasileiios, a todos submerge na recessão e na po
breza. 

Era o que tínhamos a dizer: 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Amazonino Mendes - Antônio Mariz - Áureo Mello 

- Carlos De'Carli - Eduardo Suplicy - Enéas Faria -
Fernando Henrique Cardoso - Henrique Almeida - Iran 
Saraiva - João Calmon - Josaphat Marinho - José Paulo 
Bisol --Júlio Cimpcis - Mansueto _de Lavor - Marluce 
Pinto-- Ney Maranhão- Onofre Quinan- Rachid Saldanha 
Derzi - Ronan Tito -Teotónio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, projetes ue serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário. 

São Udps os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 64, DE 1992 

Define como crime contra o livre Exercício dos Po· 
deres Legislativo, Executivo e Judiciário ofensa à inte
gridade corpOral ou à saúde de-- membros dos citados 
Poderes, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decret.a: 
Art. 1"' Constitui crime coritra o livre exeicício dos Po

deres Legislativo, Executivo e Judiciário ofender a integridade 
corporal ou saúde de Deputado Federal, Estadual, Distrital, 
Senador ou de Presidente_ da Casa Legislativa que estes inte
grem. 

Pena - reclusão, de dois a dez anos. 
§ 19 Se a lesão é grave: 
Pena- reclusão, de três a quinze anos. 
§ 29 Se resulta morte: 
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Pena - reclusão. de quinze a trinta anos: 
Art. zo O disposto neste artigo aplica~se: 

I- aos Ministros, Desembargadoi'es, l1.dzes de Direito 
e Membros do Ministériu-Público, no âmbito do Poder Judi-
ciário. · 

TI-- ao Presidente da República, aoS Ministros de Esta
do, Governadores e Prefeitos, no âmbito do Poder Executivo. 

Art. 3\" O processo- e o julgamento do crime definido 
nesta Lei caberá à Justiça Federal. 

Parágrafo único. Se o lugar em que tiver sido praticado 
o crime foi Municipio que não seja sede de vara da Justiça 
FederaL o processo e o julgamento caberão a uma das varas 
da Justiça Federal da capital do estado ou do Distrito Federal. 

Art. 4-:> Esta lei entra cm vigor na data de sua publi
cação. 

Art. SO Revogam-se as disposições em contrá:i'i6. 

Justificação 

A recuperação das prerrogativas do Congresso Nacional 
e dos membros do Poder Legislativo cm geral foi, inegavel
mente, uma das grandes conql!-istas obtidas com a promul
gação da Constitui_ção de 1988. As Cartas estaduais, na esteira 
da Lei Maior, alçaram também o Poder Legislativo ao centro 
de decisão dos ternas que dizem respeito à coletividade. 

O papel de relevo que o Poder Legislativo voltou a deter 
reprerenta vitória do povo e dos estados, em nome de quem 
a representação é exercida. O Poder Legislativo retomou, 
como instituição, seu caráter permanente e sua posiçãO alta
neira. 

Atento para o caráter permanente da instituição, o legisla
dor constituinte cercou-a de cuidados, preservando, ademais, 
a independência entfe os Poderes. 

Com respeito aos membros do Poder Legislativo, porfiou 
o legislador constituinte em assegurar que podessem cumprir 
de forma livre o mandato, tal o relevo que· a missão assumiu. 
Entendemos que, em nível infraconstituciorial, torna-se indis
pensável adicionar proteção àqueles que exercem mandato 
popular. Não são poucos os casos conhecidos de agressões 
a parlamentar~s. por alguns que, assim agindo, pensam poder 
impedir o livre exercício do Poder Legislativo dã União ou 
dos estados-membros. 

No mesmo sentido, é de destacar-se a atuação dos mem
bros dos Poderes JudiCiário e Exccutivó;que pelo desenvol
vimento de atividades essenciais destacam-se das demãis-atri-
buições de outros funcionários e podem ser alvo de atentados 
contra sua integridade física. 

A proposição que ora oferecemos à ·deliberação desta 
Casa cuida de tipificar como crime contia o livre exerCÍcio· 
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário a ofensa â 
integridade corporal ou à saúde de seus integrantes. As penas 
previstas são elevadas, em face do bem jurídico que cumpre 
proteger. Prevê-se, ainda, que a jurisdição, em tais crimes, 
será exercida pela Justiça Federal, diante do evidente interesse 
jurídico que tem a União nas causãS decorrentes. 

Estamos certos de que a proposta que ora oferecemos, 
enriquecida com as contribuições dos nossos Pares, receberá 
irrestrita acolhida do Congresso Nacionál. · · - -· 

Sala das Sessões, 19 de maio de 1992. -Senador Odacir 
Soares. 

(A Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania
decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 65, DE 1992 

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agro
técnica Federal de Boa Vista, Estado de Roraima, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 '-' Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Es

cola Agrotécnica Federal de Boa Vista, localizada no Muni
cípio de mesma denominação, no Estado de Roraima. 

Art. 2~ O estabelecimento de ensino de que trata esta 
lei manterá cursos de técnicos em agricultura e pecuária. 

Art. 3o As despesas decorrentes da instalação e funcio
namento da Escola Agrotécnica Federal de Boa Vista correrão 
por conta de dotações específicas a serem consignadas no 
Orçamento da União, para os exercícios seguintes à aprovação 
da presente Lei. 

Art. 4" O Poder Executivo, ouvido o Ministério da 
Educação, regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. -

Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário: 

Justificação 

O Estado de Roraima, nas últimas décadas, vem apresen
tando a agropecuária como sua principal atividade econômica. 

Simultaneamente, observamos que a população proje~ 
tada para 1989 foi de 116.800 habitantes no Estado, ficando 
78.000 na área urbana e 38.000 na rural. Por outro ângulo, 
vislumbramos o grande potencial de recursos naturais em que 
os roraimenses vêm desenvolvendo suas atividades produtivas, 
no entanto, através de processos rudimentares e frente a condi
çõ-es desfavoráveis. 

A ausência de mão-de-obra especializada é visível e cons
titui-se no problema mais sério deste contexto. Entretanto, 
sabemos que ele é originário da falta de oportunidades educa
cionais que venham oferecer o conteúdo curricular do ensino 
regular aliado à iniciação ao trabalho. 

_É com grande espírito de luta que vimos apresentar este 
Projeto de Lei, para criar, com a urgência necessária, a primei
ra escola agrotêcnica de Boa Vista. 

, Assim estaremos contiibuindo para o desenvolvimento 
sócio~económico local no sentido de: 

--propiciar melhores condições de vida a esta sofrida 
população; 

-proporcionar a elevação do grau de escolaridade dos 
jUVenis em harmonia com a iniciação do trabalho; 

-desenvolver métodos e técnicas de trabalho adequados 
às necessidades reais; 

-oferecer a formação para o trabalho agropecuário com 
características que, de fato, atendam as carências de seu mer
cado de trabalho. 

Em resumo, a edificação da Escola Agrotécnica Federal 
de Boa Vista contribuirá para o desenvolvimento do setor 
educacional, econômico e social do Estado de Roraima, além 
de criar a expectativa de dias melhores aos nossos jovens. 

Com estas considerações, submetemos à apreciação dos 
nossos colegas _o_ presente P_rojeto de Lei que espe"(amos, rece
ba o seu apoio e aprovação. 

Sala das Sessões, 19 de maio de 1992. -Senadora Mar
luce Pinto. 

(À Comissão de Educação - Decisão Termina
tiva.) 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
19 Secretário. - -

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 282, DE !992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do SenadO Federal, 
Senador Mauro Benevides, 
Em conformidade com o disposto no item 2 do art. 210. 

do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa 
Excelência seja aUtorizada_ã..transcrição, riõs AmUS desta Casa, 
do artigo publicado no Jornal Zero Hora de 18 de maio corren
te, sob o título ''Gás natural para o RIO Grande", de autoria 
do Exm\' Sr. Governador do Estado do Rio Grande do Sul, 
Dr. Alceu Collares~ 

Justificação 

No artigo em questão o Senhor Governador d_Õ Rio Gran
de d_o Sul informa que seu Governo tomou "a fíifue decisão 
de acelerar a vinda do gás argentino para o BraSil". ~ razão 
é que se caminha para um déficit da matriz energética do 
Estado, além de se tratar de iniciativa que atend_e aos interesses 
de descoilcentração regional da renda e da economia nacional 
e gaúcha. 

Tratando-se de medida pela qual sempre lutamos e que 
integra propósitós do atual Presidente da República tanto 
quanto do seu antecessor, assim como do Senhor Ministro 
de Minas e Energia, juntamos nosso apoio ·e-;-acredito, o de 
toda a bancad.a gaúcha, independente de coloração política, 
ao esforço do Governador Collares para obtenção dessa im
portante obra para a economia não só do Rio- Gran-de como 
de todo o S ui do País. 

Sala das Sessões, 19 de maio de 1992- Senador Pedro 
Simon. 

REQUERIMENTO N• 283, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, na forma- regíiiü~ntal, 

seja transcríto nos -anais do _Senado, do artigo _anex_o, sob 
o título "A Questão Militar", de autoria do Senador José 
Sarney, publicado na ·Folha de S. Paulo, edição de }\'do cor
rente mês. 

Sala das Sessões, 19 de maio de 1992. -Senador Hum-
berto Lucena. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) =~De acordo 
com o art. 210, § 1~. do Regimento Interno. os requerimentos 
serão submetidos ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento de informações -que será 
lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N' 284, DE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Senador Mauro Benevides, 
Em conformidade com o disposto no art. 216 do Regi

mento Interno do Senado Federal, combinado com o art. 
50,§ 2~. das da Constituição Federal, requeiro a Vossa Exce
lência sejam solicitadas ao Exni~ Sr. Ministro das Minas e 
Energia, Dr. Marcus Vinicius Pratini de Moraes, as seguintes 
informações: -- - -

1. considerando que, em sua campanha, o Presidente 
Collor definiu como prioritária a construção do gasodUto ar
gentino-brasileiro, que medidas vêm sendo tomadas no sen
tido de viabilizá-lo? 

2. O Governo brasileiro pre"tende construir, ao mesmo 
tempo, o gasoduto argentino-brasíleiro e o gasoduto boliviano-
brasileiro? --

3-. _Qual o cronograma para a execução dessas duas 
obras? 

4. Na hipótese de ser dada prioridade a um dos gasodu
tos, que critérios presidiram (ão) tal decisão? 

5 .. Há estimativa de custo de construção de um e de 
outro gasoduto? 

6. Em cada gasoduto, qual srá a participação de empre
sas privadas e qual a da Petrobrás? A participação mista fere 
o disposto no art~ 177 da Constituição Federal? 

-7. Qual a participação de cada um dos gasodutos proje
tados na matriz energética, no primeiro ano e nos cinco anos 

_seguintes à sua conclusão? 
8. Quais os traçados previstos para cada um dos gasodu

tos projetados? 
9. Que empresas privadas estão sendo contactadas para 

participação nesses dois gasodutos? 
10. Há entendimentos para financiamento externo? 

Quais? 
11. Qual a previsão para fornecimento de gás destinado 

à produção de energia elétrica no Rio Grande do Sul? 
12. Qual a produção nacional de gás e quais as dificul~ 

dades encontradas pela Petrobrás para ampliar sua produção? 

Justificação 

No dia 25 de abril de 1992, o Jornal Zero Hora, de Porto 
Alegre, publicou matéria sob o título "Um compr'omisso com 
o Rio Grande", em que Sua Excelência o Senhor Ministro 
das Minas e Energia, Dr. Marcus Vinicíus Pratini de Moraes, 
assegurava que o gasoduto entre Argentina e Brasil será inicia
do ainda este ano e que a licitação para sua construção será 
aberta muito em breve. Tal notícia, a par de renovar as espe
ranças do povo gaúcho e de seus vizinhos do Sul do_ Brasil, 
valeu como renovação do compromisso do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, Fernando Collor, que, por 
sua vez, referendava promessa do seu antecessor, José Sarney. 

O artigo do jornalista Alberto Tamer, veiculado pelo 
O Estado de S. Paulo, de 17 de maio corrente, "Brasil terá 
mesmo gás boliviano", cujo subtítulo informa que "Presidente 
Collor quer que a negnciação com a Bolívia sefa concluída 
cm até 60 dias", lança dúvidas sobre a viabilidade de materia
lização do compromisso anterior, ainda mais que o traçado 
do gasoduto boliviano-brasileiro, sob o titulo de O Novo Proje
to, partindo da Bolívia, atravessa o Mato Grosso do Sul, São 
Paulo, Paraná e Santa Catarina para, só então, atingir Porto 
Alegre. 

Como nos parece estranho que se construam dois gasodu
tos demandando um mesmo objetivo- a menos que motivos 
estratégicos aconselhem a interligação de ambos, como no 
caso do sistema elétrico -julgamos oportunas as questões 
levantadas no presente Requerimento, a fim de que não pai
rem dúvidas sobre a execução de projetas de tal importância 
económica e estratégica como sejam os de_ construÇão dos 
dois gasodutos projetados. 

Sala das Sessões, 19 de maio de 1992. -Senador Pedro 
Simon; 
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ARTIGO MENCIONADO PELO AUTOR: 

Brasil terá mesmo gás ho~viano 
Presidente Collor quer que d negociação com a BoUtiiG .-;eja concluída em ati 60 dias 

I --- -

-
i ;·:. :~ 
i''. 
';.KJ~ 
:·:·· 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) -O requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do art. 216, III, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE- (Mauro Bençvides) ---, E_sgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se~à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento- que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário, 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 285, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 

requeiro a inversáo .. d_a Ordem do Dia, a fim de que a matéria 
const_ant_e_ do item 3_ da pauta seja apreciado em último lugar. 

Sala das Sessões, 19 de maio de 1992. - Chagas Rodri
gues. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Sobre a mesa 
requeril}lento que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 286, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regirtú;Oto-"Interno, 

requeiro a inversão-da Ordem do Dia, a fim de que as_m:ãtêdá:s 
constante_s dos itens 16, 17 e 13 sejam apr"é-Ciãdas após o item-
7. 

Sala das Sessões, 19 de maio de 1992. - Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) -Item 1: 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 18, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos ter_mos do art. 
172, II, d, do Regimento Intei'no.) -

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 18. de 1992 (n"2.251191, na Casa de origem). 
de iniciativa do Presidente da República, que extingue 
taxas. emolumentos, contribuições, parcela da União 
das Custas e Emolumentos da J U$tiça do Distrito Fede
ral, e dá qutras providências. (Dependendo de Pare
cer.) 

A Presidência esclarece ao Plenário que durante o prazo 
regimental foram apresentadas três emendas ao projeto que 
serão lidas pelo Sr. 1~ Secretário. 

São lidas as seguintes 

Emenda n~ 1 

Art. 1 o Ficam extintos: 

Onde se Lê: 
VIII - "a Taxa de Organização e Regulamentação de 

Mercado da Borracha, criada pelo art. 21 da Lei n~ 5.227, 
de 18 de janeiro de 1967, alterado pelo art. zo do Decreto-Lei 
n' 164, de 13 de fevereiro de 1967; 

Leia-se: 
VIII - ··a TaXa de Organização e Reg'ulamentação do 

Mercado da Borracha. criada pelo art. 21 da L~i n" 5.227, 
de 18 de janeíro de !967, alterado pelo art. 2" do Decreto-Lei 
n"' 164, de 13 de fevereiro de 1967, a partír de 1~ de janeiro 
de 1995; 
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Justificação 

A taxa de Organização e Regulamentação do Mer~do 
da Borracha - TORMB, foi criada pelo art. 21 da Lei n<:> 
5.227, de 18 de janeiro de 1967, alterado pelo art. 2» do Decre
to-Lei n~ 164, de 13 de fevereiro de 1967, com vistas ao estí
mulo e amparo à heveicultura e diversificação da economia 
nas zonas produtoras de seringais nativos. 

Atualmente a TORMB incide sobre as borrachas naturais 
e sintéticas da seguinte forma: 

I) 1% sobre o preço nacional de comercialização _do látex; 
II) 1% sobre o preço FOB, ex-ICMS, das borrachas sin

téticas produzidas no Brasil e 1% so_brc o preço FOB das 
borrachas sintéticas importadas; 

III) 5% sobre o preço, FOB da borracha natural e do 
látex importado. 

Até junho de 1991, a alíquota da TORMB incidente sobre 
a borracha natural era estabelecida pela difere-nça entre o 
preço internacional e o preço interno (Equalização.) Este pre
ço interno, sendo controlado pelo Governo, alcançou naquela 
época cerca de 2,5 vezes o -preço internacional. -

A partir do mês supracitado, a alíquota da TORMB inci
dente sobre a borracha natural importada passou a corres
ponder apenas 5% do preço FOB internacional. Isto significou 
uma substancial redução na arrecadação do Ibama, contem
plando por outro lado uma substancial redução do ónus sobre 
os setores consumidores de borracha natural. Ressalta-se, en
tretanto, que não houve nenhuma redução nos compromissos 
financeiros de longo prazo que se -encontram vinculados à 
esta fonte de_ recursos. 

A referida taxa era anteriormente arrecadada pela ex-Su
dhevea, que a partir de 22-de fevereiro de 1989, através da 
Lei n~ 7.735 que extinguiU ãqi.ú!kõrgao.-pass-ou-a ser arreca
dada pelo Ibama. Os recursos _advindes dessa taxação vêm 
Sendo utilizados na sustentação económico-financeira dos con
tratos ainda remanescentes dos Programas de Incentivo à Pro
dução de Borracha Vegetal- PROBO R II e III. 

O desembolso para os contratos ainda remanescentes dos 
citados progra:rp.ªIi,_q_ue são reajustados pelo índice da TR, 
se estende até dezembro de 1994. 

No decorrer do ano de 1991, e considerando-se que foi 
mantida a equalização dos_ preços da borracha até junho de 
1991, a referida Tormb (Fonte 150) arrecadOu para o Ibama 
um total de Cr$2.883.899.000,00, apenas o desembolso para 
manutenção dos financiamentos relacionados aos Probor II 
e III alcançou o montante de Cr$576.938.357,00 (não atuali
zado). Os -récufSOS--proveniClltes dessa taxa- viSam também 
à implementação de uma série de outras atividades de apoio 
ao setor gumífero, de responsal]ilidade do lbama. Tais ati vida· 
des estão basicamente relacionadas com: 

-a manutenção da rede física de aimci:Z-enanieritá da 
borracha de estoque; 

-a manutenção do estoque regulador; 
-o acompanhamento do mercado e desenvolvimento 

tecnológico (coi:tvênios com IPT, Cetep e outros); · 
-o custeio e a comercializaçã_o da safra da borracha; 
-o apoio às populações ti"adiciónais das reservas extrati-

vístas, atravéS de convênios e programas especíaTSfjã.ra· a Co
mercialização e beneficiainento da borracha natural da Ama
zônia; 

-a ampliação do Programa Nacional de Pesquisa da 
Seringueira; -=--

-a ampliação do Programa Nacional de Assistêncfa Téc-
- ntca aos Probo r, e outros. 

Diante do atual mercado interno de borracha, e conSide
rando-se a manutenção dos atuais níveis de incidência da 
TORMB, é previsto pelo Ibama que o montante de arreca
dação da referida tax.a para 1992 deve girar em torno de 
US$5.000.000,00 (cinco milhões de dólares); i. e. 5% de 90.000 
toneladas de borracha natural comercializada FOB aproxima
damente a US$1 ,OU/kg, mais as arreCã.dações-devido o_comér
cio da borracha sintética. 

Portanto, considerando que: 
-a extinção imediata da TORMB, prevista no Projeto 

de Lei n"' z-.251/91, enviado ao Congresso Nacional pelo Exm9 
Sr. Presidente da República, através da Mensagem n"' 607, 
de 1'-11-91, de acordo com a EM n' 522, de 31-10-91, do 
Exm"' Sr. Ministro da Economia, Fazenda e PlanejamentO 
- MEFP, acarretará num verdadeiro colapso dos compro
missOs e atividades dós diversos pl-ojetos relacioriados à hevei
cultura e ao extravísmo da borracha na região amazónica:, 
com conseqUências semelhantes para o perfodo 1993/1994; 

-ainda não se tem definida uma nova Política Nacional 
da Borracha Natural; propõe-se seja adiada a revogação da 
referida TORMB para 1•-1-95. 

Finalmente, é fundamental atentar-se para as conseqüên
cias advindas da extinção pura e simples da TORMB, sem 
a instituição de um mecanismo que substitua _este apoio ao 
ainda dependente setor gumífero do País. Tal fato poderá 
acarretar na falênCia do mercado interno da borracha natural, 
com efeitos altamente danosos à emergente heve"icultura de 
cultivo no Centro-Sul do Brasil e à Política Nacional do Meio 
Ambiente. Ressalta-se a atividade extrativista da borracha 
na região amazónica, ein particular pela sua relevante contri
buição estratégica, geopolítica e sócio-económíca, aliada à 
sua importante função de proteção do meio ambiente atravéS 
da conservação da biodiversidade _ _e __ utilização racional do pa
trimônio genético da floresta amazónica. 

Fernando Henrique Cardoso. 

- N~2-

Suprima-se a alínea d do art. 2' do PLC n' 18, de 1992. 

Justificação 

O Decreto-Lei n~ 115,_ de 25 de janeiro de 1967, que 
aprovou o Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal, 
preceituou, no seu art. 120, a criação de taxa judiciária na 
base de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, destinada 
a contribuir para a construção do Palácio da Justiça. Tal dispo
sitivO veio a ser alterado pelo art. 2~ do Decreto-Lei n"' 246, 
de 28 de fevereiro de 1967, apenas para modificar a referida 
alíquota, permanecendo, portanto, a destinação da contri
buição. Concluída a construção do Palácio da Justiça, aquela 
taxa judiciária passou a se; r destinada à construção do edifíciO
sede da Ordem dos Advogados do Brasil- Seção do Distríto 
Federal - ex vi do disposto no art. 1 ~ e seu parágrafo único 
da Lei n• 6.811, de 8 de julho de 1980. 

Ao desfrutar dessa específica fonte de rendimento, a 
OAB/DF ofereceu-a à Caixa Económica -Federal pcira, na 
qualidade de administradora e gestora do Fundo de_ Apoio 
ao Desenvolvimento Social__:_ FAS, fínancíar á obra do men~·
clonado edifício-sede. 

Aceita a garantia, além do terreno de sua propriedade, 
a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do DF, como 

--outorgante devedora, e a Caixa Económica Federal, como 
outorgada credora, firmaram, em marÇo de 1981, escritura 
pública de mútuo de dinheiro com obrigações e hipotecas, 

---~--------------------~--------
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tendo por objeto a construção da sede própria da financiada. 
O prazo pactuado para pagamento do financiamento foi de 
15 anos, ou seja, até 1996. 

Graças à taxa judiciârfã criada pela -Lei n? 6.811/SU, as 
prestações do financiamento, compreendendo amortização, 
juros, corrcção moúeüíria, seguro e outros encargos_ fin:3n
ceiros, puderam ser religiosamente pagas à Caixa Económica. 

O edifício-sede da OAB-DF também já foí concluído; 
mas há prestações a serem pagas durante os próximos quatro 
anos. 

Resta salientar que em sendo a referida taxa destinada 
exclusivamente à OAB-:OF, ·não parece cabível, nem mesmo 
sob o aspecto da técnica legislativa, a pretensão de extingui-la 
como se fora parcela devida à União, assim equivocadamente 
dito no malsinado art. 2~ do projeto em questão. 

São as razões que nos levam a oferecer a presente propo
sição, para a qual encarecemos o apoio dos nossos ilustres 
pares. 

Mauricio Corrêa. 

- N•3-
Acrescente-se o seguinte art. 6~ ao PLC n" 18, de 1992, 

renumerando-se os subscqüentes. 

"Art. 6-:> As custas devidas à Ordem dos Advo
gados do Brasil - -~eção do Dis_trito F_e_~_eral s_erão 
calculadas e cobradas nos feitos judiciais processados 
em primeira e segunda instâncias, de acordo com a 
tabela anexa, cujos valores_!icrão reajustados pela va
riação da Taxa Referencial (TR) mensal." 

Justificação 

O Decreto-Lei no 115, de 25 de janeiro ~de 1967, que 
"aprova o Regimciúo de CUstas da J ustiça_do_Distrito Federal 
e dá outras providências", dispõe, em seu art. 19 , que as 
custas e emolumentos devidos pela expedição, preparo a exe
cução de todos os feitos judiciais serão contados e cobrados 
de acordo com as tabelas que o integram. Dentre estas está 
a Tabela B - Da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
do Distrito Federal - cujo inciso I preceitua que as custas 
a ela devidas serão calculadas nos feitos processados em pri
meira e segunda instâncias, na base de 10% (dez) por cento 
das custas taxadas nas Tabelas A (do Tribunal de Justiça) 
e G (dos Escrivães). Portanto, 10% (dez porcento) do produto 
da arrecadação calculada de conformidade com as referidas 
Tãbelas A e G não são parcelas devidas à União mas sim 
à OAB-DF. Todavia, como o art. z~· e sua iilínea a, do projeto 
em exame, ao extinguir as pãiCelas (de 90%) devidas à União, 
inviabiliza o cálculo da Tabela B, ou seja, do que é devido 
à OAB/DF, mister se faZ reconstituir" a forma de cobrança 
das custas e emolumentos pertencentes àquela entidade da 
classe dos advogados. !;:is a razão de ser da presente emenda, 
para a qual encarecemos o apoio dos nossos ilustres pares. 

Mauricio Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência designa para relatar o projeto, e só o projeto, o Senador 
Maurício Corrêa. 

Após conhecido o parecer Maurício Corrêa sobre o proje
to, a Mesa designará um outro Relator para -proferir parecer 
sobre as emendas, já_que o Senador Maurício Corrêa é autor 
de algumas delas. 

Então, para relatar o projeto, concedo a palavra ao Sena-
dor Maurício Corrêa. · 

O SR. MAURÍCIO CORRJiA (PDT- DF. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem ao exame 
deste Plenário, na fOrma Ço art. 172, 1.1,_ d, do R~_gim~nto 
Interno~ o PLC n9 18/92, que extingue taxas, emolumentos 
e contribuições, parcela da UniãO das custas e emolumentos 
da Justiça do _Dis!~ito Federal, e dá outr(!s providências, de 
iniciativa-do Poder Executivo Federal. 

Seu propósito, segundo exposição de motivos do Sr. Mi
nistro de Estado da Economia~ Fazenda e Planejamento, é 
simplificar o procedimento tribut3do, Vía· da eliriiinação de 
formulários e outros e_ntraves burocráticos, em particular no 
que se refere ás taxaS, aos emolumentos, às cóntdbuiÇões 
e às receitas de serviços, cujos valores arrecadados, ditos de 
pouca monta, não_ justificam os encitrgos de sua cobrança. 

Ao projeto foram apresentadas três emendas perante a 
Comissão de Assuntos Económicos, _que nác chegaram a- ser 
apreciadas naquela instância. 

Sr. Presidente,_sou favorável à aprovação deste projeto, 
porque ele, na verdade, extingue a existência legal de algumas 
taxas que são cobradas, muitas delas desnecessariamente. 

No caso específico o projeto afetã mais a Brasilia -viSto 
que propõe a extinção do Decreto-Lei n9 115, que criOU uma 
taxa destinada à construção do prédio do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal. Posteriormente, essa lei foi modificada, 
e aquela taxa passou a pertencer à Ordem dos Advogados 
do Brasil. Naquela ocasião, era eu o Presidente da Ordem 
dos Advogados, e_ negociamos o valor desse produto com 
a Caixa Económica Federal. 

De sorte que esse decreto-lei não pode ser extinto, por
que, na verdade, iria entrar em choque com o ato jurídico 
perfeito, realizado entre a Ordem dos Advogados e a Caixa 
Económica Federal, na medida em que os recursos auferidos 
pela cobrança dessa taxa estão comprometidos contratual
mente. 

No mais, Sr. Presidente, sou inteiramente favorável ao 
projeto, porque racionaliza, extingue, enfim. acaba com vários 
dos decretos-leis, com várias leis que determinaram a cobrança 
de algumas taxas inteiramente- desnecessárias neste momento. 

Portanto, sem opinar sobre as emendas, o meu parecer· 
é no sentido da aprovação do projeto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
do nobre Senador Maurício Corrêa é favorável ao projeto. -

A Presidência designa o Senaq()_r_ Amir Lando para profe.: 
rir parecer sobre as emendas. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para emítir pare
cer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Emenda n~' 1 do 
Senador Fernando Henrique Cardoso objetiva adiar para 19" 
de janeii"o de 1995 a extinçãO da Taxa de Organização e Regu
lamentação do Mercado da Borracha: art. 19", inciso VIII, 
do projeto. 

Trata-se, Sr. Presidente, de uma emenda que visa, sobre
modo, reduzir o impacto ãbrupto da extinção da Taxa de 
Organização e Regulamentação do Mercado da Borracha. 
V. Ex~, Sr. Senadores, conhecem a crise _que atravessa a 
produção de borracha, e sobretudo a região Norte tem reivin
dicado constantemente melhorias para o setor. 

Em conseqüência, Sr. Presidente e Srs. Senadores. sou 
favorável à emenda oferecida pelo Senador Fernando HeRrÍ
que Cardoso. 

A Emenda n" 2, de autoria _do _Senador Maurício Corrêa, 
última a_manutenção da Taxa Judiciária da Justiça do Distrito 
Federãl. Esta taxa, que originariamente se destinava à constru-
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ção da sede do Tribunal de Justiça (art. 20 do Decrcto-Le.i 
n~ 115, de 1%7), posteriormente foi trariSfe-rida a Sua desti~ 
nação para a construcão da sede da OABRDF. 

A OAB-DF compromcteuRse com os montanfes referidos 
com a Caixa Económica Federal, e em conseqüência a quebra 
dessa arrecadação acarretaria um grave prejufzO a OAB, que 
já construiu a sua sede cor.i base_ nos recursos_ prm.indos da 
referida Taxa Judiciária do Distrito Federal._ Ein conseqüên
cia, Sr. Presidente, também me manifesto favoravelmente à 
emenda do Senador Maurício Corr6a. 

Do mesmo modo, a Emenda n" 3 também constitui hoje 
a arrecadação da AOB. Esta arrecadação beneficia não apenas 
o poder público, mas uma entidade privada e com a sua extin
ção, no mínimo, deveria ser oférecida uÍnã contrapãrtida para 
aquela entidade privada de interesse social, que tantos serviços 
tem prestado ao País, sobretudo à ordem democrática brasi
leira, que, como disse_, acarretaria graves prejuízos. 

Em conseqüência do exposto, também sou favorável às 
três_emendas. 

É o relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
do Relator sobre o projeto é favorável. 

O parecer do Relator sobre as emendas conclui pela 
Emenda no 1 favorável. Emenda no 2, igualmente, favorável 
e também favorável à de no 3. 

Completada a instr":çã9 da matéria, passa-se à discussão 
do projeto e das emendas, em turno único. 

O Sr. Cid--Sabóia de Carvalho --Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir a matéria. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para discutir. Seril revisão do orador.)- Sr. _Presidente, o 
Brasil é um Pais onde as pessoas têm as obrigações mais 
variadas perante o Estado, quer sejam as _denominadas de 
taxas, quer sejam os emolumentos, quer sejam os impostos, 
a carga é muito grande, notadamentc sobre o empresariado. 

O projeto que ·está em discussão, Sr. Presidente, de inicia
tiva de Sua Excelência o Senhof PreSidente da República 
tem o mérito de atualizar um pouco só essa questão ·da cobran
ça do Estado. essas exigências do Estf!:do perante as pessoas 
que dele se acercam por esta ou por a-quela razão. É uma 
tentativa de modernização retirar da legislação algumas cadu
cidades que. sem dúvida alguma, existem. 

No caso presente, o projeto trata de coisas óbvias e é 
o indício de que poderemos prosseguir nesta trilha para mini
miz-armos as obrigações dos cidadãos diante do_ Estado, quer 
sejam os cidadãos como pessoas naturaís que são, quer sejam 
cidadões aglutinados através da pessoa jurídica, ou quer s_eja 
até mesmo o cidadão que se socorre da condição de firma 
individual para poder melhormente operar diante do poder 
constituído. 

Considero que o projeto não tem relevânciã porque é 
muito tímido o passo inicüi.l. 

Erri tese, ele é bom, mas dotado de uma grande timidez, 
porque aborda quase que especificamente- a queStão de Bra
sília e não a questão naci0Ii3C-

Mas não podemos nos manifestar con_tr_a o projetõ, que 
é acertado, parcialmente. A parcela de acerto é quase nada 
diante dos imperativos que o Estado tem para com os cidadãos 
do BrasiL É, no entanto, uma tendência _e, por issO,- deve 
ser respeitado. __ _ 

Assim, discuto favoravelmente a aprovação do projeto 
e das respectivas emendas que visaram aperfeiçoá-lo, tiran-

do-o da sua forma original para lançá-lo numa forma defim 
tiva, mais clara e, também, mais lógica. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presiâente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue 
a discussão da matéria. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, em rápidas pala
vras, gostaria de dizer duas coisas. 

Em primeiro lugar, que o nosso Voto é favorável à apro
~ação do referido projeto de lei, porque representa um passo 
significativo no sentido de simplificar o hósso sistema de im
postos e taxas. Por quê? Porque ele extingue taxas, emolu
mentos, contribuições! parcela da União das Custas e Emolu
mentos da Justiça do Distrito Federal, e dá outras providên
cias. Isso se insere dentro do projeto do Presidente Fernando 
Collor de Mello de mode_rt?-!~ar o ~aís, de fi!Odo especial, 
pel~ simplificação do nosso sistema de extração fiscal e, por 
ISso, este projeto merece, a nosso-ver, tOtal e integral apro
vação. 

De outra parte, Sr. Presidente, quero dizer, também, 
que ouvi com atenção o parecer do nobre Relator da matéria, 
o Senador Maurício corréa, que deu pãrecer favorável ao 
prOjeto, bem como o parecer do nobre Senador Amir Lando 
sobre as emendas. 

Votaremos, s-r. Presidente, tanto a favor do Projeto, 
quanto das emendas oferecidas pelo Plenário, e que tiveram 
o parecer favorável do nobre Relator, o Senador Amir Lando, 
daí por que, Sr. Presidente, o nosso voto é favorável tanto 
ao projeto quanto às emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Prossegue 
a discussão. (PaUsa.) 

Não havendo mais quem queira fazer- uso da palavra, 
encerro a discussão. 

A matéria sai da Ordem do Dia nos termos do parágrafo 
único do art. 172 do RegimentO Interno, devendo voltar à 
Ordem do Dia ria--sesS-ão de amanhã, em regime de urgênqa~ 
urgência b, nos termos do parágrafo únicO do art. 353 da 
Lei Interna. 

Portanto, desde já chamamos a atenção dos Srs. Sena
dores para a votação amanhã desta ~_atéria. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 19, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia noS termos do a!t. 
172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, _em turno único~ d<? Projeto de Lef da 
Cãmara n'19, de 1992 (n' 2.154191, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a concessão de medidas cautelares contra atos 
do Poder Público, e dá outras providências. (Depen
dendo de Parecer.) 

A Presidência esclarece ao Plenário que durante o prazo 
regimental foram apresentadas três emendas ao projeto. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 1<? Secretário .. 
São lidas as seguintes 
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Emenda n~ 1 

Acrescentar ao art. 19 parágrafos, com a seguinte redação: 

"Art. 1
9 ·········-·················~"'·~···~···-·-············· 

§ }9 No processo cautelar, a liminar será conce-
dida, quando cabível, após a audiência do represen
tante judicial da pessoa jurídica de direito público, que 
deverá pronunciar-se no prazo de cinco dias. 

§ 2~' Para evitar prejuízoS à pessoa jurídica de 
direito público e tendo em vista o interesse público, 
o juii: ou o relator poderá estabelecer as limitações 
que considerar cabíveis. -~ __ : - __ _ 

§ 39 Sempre que houver possibilidade de a pes
soa de direito público requerida vir a sofrer dano, em 
virtude da concessão da liminar, o-- juiz ou o relator 
determinará a prestação de garantia real ou fidejus~ 
sória." 

Justificação 

O que se pretende aqui é, a uin s6 tempo, combinar 
e explicitar disposições já existentes nos arts. 588, I, e 804 
do Código de Processo Civ}l, no que se refere à prestação 
de caução na execução provisória, decorrente de medida ou 
açáo cautelar. O-arC804 do CPC já o faculta, só que segundo 
a discricionariedade do magistrado. 

Na execução provisória é inarredável a cauçção (CPC, 
art. 588, I). Como a ação cautelar é por natureza provisória, 
nada mais coerente que explicitar a garantia da caução, evitan~ 
do~se que os casos teratológicos já conhecidos se venham 
repetir. 

Hugo Napoleão. 

-N~"2-

Emenda substitutiva ao parágrafo único do art. 69: 

"Art. 69 ........................... ~~ ...... ~ ... ~ .......... .. 
Parágrafo único. O recurso voluntário ou_ ex: Ofí

cio, interposto ""'contra sentença ·em procesSO cautelar, 
proferida contra pessoa jurídica de direito público ou 
seus agentes, que importe em outorga ou adição de 
vencimentos ou de reclassificação funciOnal, terá efeito 
suspensivo." 

Justificação 

O parágrafo que se sugere, para o árt. 6', tãmbém não 
é novidade. Aqui, apenas se quer estender o direito já exis~ 
tente da pessoa jurídica de direito público para outro tipo 
de ação. 

A finalidade da emenda é trasladar para as ações caute~ 
lares o mesmo direito já oferecido, aos entes públicos, pelo 
art. 7~', da Lei n~·4.348, de 26 de junho de 196_4, relativo 
ao mandado de segurança, disciplinado, aliás, pela Lei n9 

7.969, de 22 de dezembro de 1989. Como este projeto tem 
a fimilidade de disciplinar as _Ações CaiitelilreS, pensou-se 
em consolidar os dispositivOs. - ----,-_ -

Hugo Napoleão. 

- N9 3-

1. Acrescentar ao Projeto de Lei acima, onde cabíveis, 
os artigos abaixo com a seguinte redação: 

"Art. Compete ao Presidente do Tribunal, ao 
qual couber o conhecimento do respectivo recurso, sus-

pender, em despacho fundamentado, a execução da 
liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou 
seus agentes, à requerimento do Ministériá _Público 
ou da pessoa jurídica de direito público interessada, 
em caso de manifesto "interesse público ou de flagrante 
ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saú
de, à segurança e à economia públicas. 

§ 19 O pedido de suspensão da liminar, constante 
do caput deste artigo, junto ao Presidente do Tribunal 
competente, terá efeito suspensivo a partir do mom~nto 
em que o juiz da causa tomar conhecimento oficial 
de sua interposição. 

§ 29 Aplica-se o disposto neste artigo à sentenç3: 
proferida em processo de ação cautelar inominada, no 
processo de ação popular e na ação civil pública, en
quanto não transitada em julgado. 

§ 3~' O Presidente do Tribunal poderá ouvir o 
autor e o Ministerio Público, em cinco dias. 

§ 4~ Do despacho que conceder ou negar a sus
pensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias." 

Justificação 

O que se pretende com este artigo, é apenas uniformizar 
o direito já oUtorgado à pessoa jurídica de direito público. 

Com efeito, o art. 4' da Lei n' 4.348, de 26 de junho 
de 1964, dá essa garantia ao poder público, quando se tratar 
de mandado de segurança. É justo que tal garantia se estenda 
às ações cautelares, visando evitar a constante fuga de man~ 
dado de segurança para este tipo de ação. 

Assim, estão~se a anular os efeítos perversOs do fenômeno 
que o Supremo Tribunal Federal denominou de "fuga do 
mandado de segurança para a ação cautelar inominada", por
que "em relação ã e_sta, não vigoravam as vedações e limita
ções antecedentes _do mandado de segurança, nem mesmo 
a d~ suspensão da liminar O'IJ_ de sentença do Presidente do 
Tribunal competente para o recurso" (ADIN n9 225, Rei.: 
em. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 29-6-90). . 

Ainda no aresto supracitado do Supremo Tribunal Fede
ral vê-se ressaltado o fato de que as vedações no deferimento 
de liminar em mandado de segurança têm por escopo, normal
mente, evitar a configura.çao de abuso do poder ~utelar, 
coibindo "um tipo específico, um conteúdo detemunado _de 
medida cautelar, de alcance satisfativo qU~ ( ... ) se reputou 
( ... )praticamente irreparável, quando não nTeversfvel. 

Antecipando-se a esse entendimnento daquela Alta Cor
te, o Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul já houvera sumulado que "não é admissível, em ação _ 
cautelar inominada, a concessão de liminar nos casos em que, 
na via do mandado de segurança, houver vedação legal ao 
deferimento de liminares" _(Súmula n9 9, TJRS, DJ 49, fi. 
1, de 17-3-87). · 

Em síntese, em virtude da identidade de pressupostos, 
par.ece evidente que, caracterizada a inidoneidade da l!minar, 
na ação de mandado de segurança, não há como afirmá~la 
cabível na ação cautelar inominãda. 

Hugo Napoleão. · 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nos termos 

do art. 140, alínea a do Regimento Interno, designo o_ nobre 
Senador Maurício Corrêa para proferir parecer sobre o projeto 
e as emendas. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para proferir 
parecer.) --Sr. Presidente·, Srs. Senadores, quando tomei 
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conhecimento desse projeto tive um susto. Na verdade, regula
mentar a medida cautelar é algo que já nos traz uma preocu
pação, pois pode parecer um cerceamento ao direito que a 
parte teria na obtenção de uma resposta do Poder Judiciário, 
sobretudo quando se caracterizam o fumus boni juris e o 
periculum in mora. 

Sr. Presidente, acautelei-me de ta! ma::1eira que me vali 
de dois amigos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, 
processualistas de renome porque esse projeto pareceu-me, 
no início, um pouco esquisito. E cheguei à conclusão, depois 
de examiná-lo, que se trata de projeto que impõe um meca
nismo de vital importância diante da nossa realidade. 

A Constituição atual criou o mandato de_ segurança cole
tive, o mandato de injunção, o habeas data, enfim, institutos 
que vieram aperfeiçoar, dimensionar os direitos da cidadania. 
, Instituiu Tribunais Regionais Federais em Porto Alegre, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Brasília. Antigamente 
só havia um tribunal que cuidava especificamente da aprecia
ção de ações que vinham ao seu conhecimento em grau de 
recurso: o Tribunal Federal de Recursos. Hoje~ temos um 
elastério grande de tribunais espalhados pelo Brasil. E os 
Tribunais Regionais Federais trouxer~m para o seu plenário 
os juízes mais experimentados, mais vividos é normal, pelo 
ímpeto,_pela mocidade, pela inexperiência, que juízes jovens 
produzam deferimentos e liminares que causam lesões! às 
vezes irreparáveís, pai"a o Estado. De modo que este é um 
projeto de defesa do Estado. 

Portanto, o rneü parecer, que é favorável, poderá, ao 
primeiro lance de vista, parecer que se trata de cerceamento 
da liberdade processual da parte. Mas, na realidade, é apenas 
uma regulamentação que se impõe diante da gravidade do 
momento que estamos vivendo. Eu por exemplo, sou contrário 
à avocatôria, até seria favorável, desde que houvesse terreno 
propício. - ---

Não consigo conciliar a existência da avocatória com o 
mecanismo rígido do Texto Constitucional que aprovamos. 
No entanto, respeito as opiniões contrárias. 

É necessário que, no que tange às concessõeS das limina
res nas cautelares, haja um certo rigor, para iippedir que 
juízes afoitas profir'am decisões que, às vezes, produzem resul
tados irreparáveis e insanáveis para o Erário. Temos situações 
vividas ao longo desta Constituição que nos conduzem a esse 
raciocínio. Lerei rapidamente o parece~. 

Vem à revisão desta Casa o Projeto de Lei da Câmara 
n<:> 19 de 1992, de iniciativa do Poder ExecutivO da União, 
em re'gime de urgência solicitado pelo Presidente da Rep~blica 
nos termos do§ 1<:> do art. 64 da Constituição Federal, sujeito, 
portanto, ao prazo de quarenta e cinco dias para a ma_nifes
tação sucessiva de cada qual das Casas do Congresso N acwnal. 

Pediria a atenção dos Srs. Senadores, porque a matéria 
é da mais alta importância. Como dis~e. ao primeiro lance 
de vista podemos ter um certo aborrecimento pelo fato de 
ter de haver um mecanismo que venha regulamentar a caute
lar. Por se tratar de matéria que exige uma certa reflexão, 
gostaria de pedir aos Srs. Senadores que não antecipassem 
o ponto de vista; que examinasseill, com certa cautela, o teor 
do substitutivo qi.Hfêstoti apresentando. 

Tendo sido aprovado pela Câmara dos Deputados e en
contrando-se a menos de vinte dias para o término do prazo 
de tramita-ção respectivo, foi incluído em Ordem__do_Di_a ~or 
ato do Presidente, nos termos do disposto no art. 172, mctso 
II. alínea d, do Regimento Interno do Senado Federal, depen-

dendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, cujo relatório ora proferimos. 

Quero dizer que este projeto me foi distribuído na condi
ção de integrante da Comissão de Constituição, Justiça Cida
dania. O Senador Nelson Carneiro pediu-me que o relatasse. 
Não houve tempo materialmente suficiente para que o parecer 
fosse liberado para aquela Comissão em face da urgência que 
veio junto ao pedido, _por parte do próprio Presidente da 
República. 

O projeto "dispõe sobre a concessão de medidas caute
lares contra atos do poder público, e dá_outras providências", 
achando-se em consonância coin os arts. 22 e 48 da-Consti
tuição Federal, que, respectivamente, estabelece como com
petência privativa da União, legislar sobre Direito Processual 
e atribui poderes ao Congresso Nacional para dispor sobre 
todas as matérias de competêncía da União. 

Segundo consta da Exposição de Motivos do Ministro 
da Justiça ao Presidente da República, a j:;r-oposiÇã<:l" envolve 
o acautelamento dos interesses da Administi3Çã0,- que con
substanciam, em suma, os próprios interesses da sociedade, 
atendendo às circunstâncias de que as ações que envolvem 
pedidos de medidas cautelares contra o poder público e seus 
agentes "devem s.er c.ercadas de peculiar cuidado em virtude 
não só da presunção de legitimidade dos a tos da administração 
pública e de sua exigibilidade, mas também da proteção do 
interesse geral, móvel essencial da ação admiriistrativa. Estas 
peculiaridades reclamam do juiz particular prudência no exer
cício do poder cautelar a fim de que não se concretize lesão 
de elevados interesses públicos"'. 

Em seu art. 19 o projeto praticamente reproduz os pressu
postos estatuídos no art. 798 do Código de Processo Civil 
- para a determinação das medidas cautelares, porém com 
uma desvantagem: enquanto no CPC é estabelecído o requi
sito de que a parte venha sofrer, em seu direito (fumos boni 
iuris), lesão grave e de difícil reparação, antes do julgamento 
da lide (periculum in mora), no dispositivo em comento reque
rer-se ou uma ou outra daquelas condições que caracterizam 
o periculum in mora, em face do uso da conjunção alternativa 
ou no lugar da conjunção aditiva e. Conseqüentemente, pela 
redação dada no Projeto, o requerente de medida cautelar 
contra ·ato do poder público terá, injustificadamente, maiores 
possibilidades de obter êxito em sua demanda, relativamente 
ao atual disciplinamento dado à matéria no CPC, contraria
mente ao objetivo do Governo ao elaborar o presente Projeto, 
descaracterizando, assim. o processo cautelar em seu próprio 
fim, qual seja o de evitar que os efeitos do tempo necessário 
ao decorrer do processo principal redunde em uma alteraçãç _ 
do equihbrio inicial àe forças entre as partes,-conforme a 
lição de Francesco Carnelutti. 

O seu parág-rafo único explicita 9 poder de que dispõe 
o juiz ou o relator para estabelecer as limitações que considera-r 
cabíveis na concessão da cautelar, a fim de evitar prejuízos 
à pessoa jurídica de direito público, poderes tais que o magis
trado já goza independentemente deste preceito. 

Ao nosso ver, tan:to o art. 1 ~ quanto o seu parágrafo 
único são absolutamente desnecessários, pelo que propomos 
a sua supressão, não por sermos contrários ao seu mérito, 
com a ressalva feita aos requisitos estabelecidos no caput, 
mas por uma questão de técnica legislativa que não recomenda 
a mera repetição de normas legislativas com ~!n~1:fito iatifica
tivo._ Entendemos, assim, que os objetivos almejados com 
a redação do art. 1 <:> e seu parágrafo único já se encontram 
assegurados no CPC, aplicando-se à espécie. 
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Idem em relação ao art. 3" e seu parágrafo úníco, cujo 
conteúdo é mera repetição dos arts. 806 e 808, ínciso I, do 
CPC. 

O art. 4" determina o processamento, mesmo durante 
as férias forenses_, dos processos cautelãnis, dos mandados 
de segurança, bem como dos demais processos nos quais te
nham sido deferidas medidas li minares· cólli:ra atas do poder 
público, com vistas a imprimir maior celeridade ao feito, dada 
a proeminênciá-do interesse público. 

Quando ao art. s~, este dispõe sobre a possibilidade do 
juiz ou relator, nos processos que envolvam pedidos de medi
das _cautelares contra a tos do poder público, decidir a causa 
sem a prestação das informações pela autoridade adminis
trativa, em razão da '-!rgéncia. Cabe notar que o art~ 797 
do CPC já admite a determinação de medidas cautelares sem 
a audiência das partes, em casos excepcionais expressamente 
autorizados por lei. O art. 804 do mesmo repositório de nor
mas, por sua vez, admite, ainda, a concessão liminar ou após 
justificação prévía a medida cautelar, sem ouvir o réu, quando 
verificar que este, sendo citado, poderá torná-la ineficaz. Nes
se particular, já se encontram devidamente previstos os caso 
de concessão de medida cautelar inaudita altera parte, quando 
inegável a urgência da medida e as circunstânçias de fato 
evidenciadoras do prejuízo ao demandante que em situações 
nas quais a audiência da parte contrária levaria a frustrar 
a fmalidade da própria tutela preventiva. 

Por força do art. 6" e seu parágrafo único, toda sentença, 
em processo cautelar, proferida contra pessoa jurídica de direi
to público, ficará sujeita ao duplo grau de jurisdição, não 
tendo efeito susperi.Sívo a remessa dos autos ao tribunal compe
tente, em face do duplo grau de jurisdição _ou em caso de 
apelaçij.o interposta. 

Entendemos despiciendos os sobreditos dispositivos ten
do em vista que o CPC, no art. 475, inciso I, já prevê a 
hipótese do reexame necessário em toda sentença proferida 
contra a União, o Estado e o Município, inclusive no processo 
cautelar, e, no art. 520, inciso IV, da mesma forma já deter
mina o recebimento apenas no efeito devolutivo da apelação 
interposta de sentença que decidir o processo cautelar. 

O art. 7<?, ao mandar aplicar às medidas cautelares defe
ridas contra atos do poder-público, naquilo que não contrarie 
o disposto no Projeto de Lei em apreço, as disposições do 
CPC referentes ao processo cautelar, contíriua seguindo a 
mesma filosofia evidenciada em praticamente todo o Projeto, 
de insistir-se em nele inserir normas que, com a devida vênia, 
afiguram-se absolutamente desnecessárias, despidas de sen
tido prático, em desatendimento ao prfncipio da boa técnica 
legislativa que condena, cm última análise, a retificação de 
normas. 

Por derradeiro, reservamos a matéria disposta no art. 
2" e seus parágrafos a este momento por considerarmos que 
nele está contido o verdadeiro propósito do Projeto, onde 
realmente constituir-se-á, se aprovada for, a inovaÇão no cam-
po legislativo pertinente. -

Reza o caput do art. 2~ sobre o não cabimento de medida 
liminar contra atos do poder público, no procedimento caute
lar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou 
preventiva, toda vez que providência semelhante não puder 
ser concedida em ações de _mandado de segurança, em virtude 
de vedação legal. 

O que quer dizer que os mesmos pressupostos exigidos 
pàra o mandado de segurança são ex_igidos para a cautelar. 

O Estado, não o Governo, prectsa se acautelar. 

Quando falo em mandado de segurança coletivo, quero 
dizer que são milhares, às vezes milhões de brasileiros que 
o subscrevem, através dos sindicatos, ou das categorias, contra 
o poder público. Atrás disso está um mundo de dinheiro, 
um patriffiônio que pode arrasar as finanças do Estado. É 
tão alto o grau de responsabilidade patrimõllíãTque--erivolve 
uma ação como essa, que um determinado juii pode proferir 
uma decisão limin-ar que cause profundo prejuízo dentro do 
orçamento de qualquer repartição pública. Portanto, é neces
sário que criemos um mecanismo capaz de ajustar a cautelar. 
Não é impedir o direito da pessoa recorrer ao Poder Judiciário 
para se valer de uma liminar inaudita altera parte. Não é 
isso. O que se procura aqui é criar a]guns mecariíSmos para 
se evitar o abuso, ou, ~s vezes_, até a inexperiência de determi
nados juízes com matériaS da mais alta importância, porque 
os direitos, hoje, no campo da cidadania, ãuinentarã.m consi
deravelmente. 

Argumenta-se em favor da providência pretendida no 
Projeto o embaraço criado no contencioso, em face da denomi
nada "fuga do mandado de segurança para a ação cautelar 
inominada, porque em relação a esta, não vigoravam as veda
ções e limitações antecedentes do mandado de segurança. 
nem mesmo a da suspensão da liminar ou de sentença pelo 
Presidente do Tribunal competente para o recurso". conforme 
trecho de voto do Ministro Sepülveda Pertence, do Supremo 
Tribunal Federal, transcrito na Exposição de Motivos que 
acompanha a presente proposição. 

Em seguida ao caput, os §§ 1~ e 2>' do mesmo artigo 
em questão determinam a impossibilidade do cabimento, nO 
juízo de primeiro grau, de medida cautelar inominada ou 
a sua liminar, quando irilpugnado ato de autoridade sujeita-, 
na via de mandado de segurança, à competência originária 
do Tribunal, não se aplicando, contudo, este procedimento 
aos processos· de ação popular e âe aÇão civil pública. -- --- -

Como se vê, a idêia é a Preferência' ao mandado de segu
rança, não sendo permitida a medida cautelar inominada- na 
primeira instância, sempre que o Tribunal tiver competência 
originária para conhecer daquele. 

Por último, o § 3" veda o cabimento de medida liminar 
de caráter satisfativo, o que já se afigura perante a doutrina 
dominante como providência acertada, pois o caráter satisfa
tivo da medida liminar coíbe uma providência futura em favor 
da parte ex adversa, o que não se coaduna com os princípios 
processualísticos mais elementares. A satisfação d9 interesse 
de u-ma parte, de forma irreversível, põde cauSar graves prejuí
zos à outra e não deve ser permitida enquanto a autoridade 
judidária não tiver tido a oportunidade de fermar sólida con
vicção a respeito da lide. 

Somos, portanto, favoráveis à manutenção do art. 29-e 
seus parágrafos. 

Ao projeto foram ofei"ecídas ãs EmendaS de nç.s 1 a 3, 
todas de autoria do eminente Senador Hugo Napoleão. 

A de n\' 1 tem por objeto o art. 19 do Px:ojeto, com ~i~~-ªs 
a complementar a sua redação por acréscimo de dois novos 
parágrafos, sendo que em um deles há o explidtamento de 
disposições já existentes no CPC. Pelas razões anteriormente 
expendidas, quando propomos a supressão do art. 1~, achamos 
desnecessária tal providência. Quanto ao outro dispositiVo, 
integrava a redação -original do Projeto, suprimida por inter
médio de emenda acolhida na Câmara dos Deputados. Acha
mos acertada a providência adotada naquela Casa Legislativa, 
tendo em vista a opção pelo atual disciplinamento dado à 
matéria no art. 804 do CPC, que deixa à discricionariedade 
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do juiz ou relator a prestação de caução na ex~:cução provisó
ria, decorrente de medida ou açãocautelar. Concluímos, pois, 
pela rejeição total da emenda em exame. 

Quanto à caução fidejussória, na hipótese da concess.ão 
de liminar, o art. 804 rlo Código de Processo Civil já determina 
que o juiz poderá precaver-se, determinando que se preste 
a caução fidej'ussória no caso da execuçffi,o provisória, e me 
parece extremamente extemporânea a admissão dessa emen
da. 

Na Emenda n~ 2, propõe-se a substituição do parágrafo 
único do art. 6':>, que trata do efeitO apenas devolutivo n_os 
recursos em processo cautelar, a fim de "trasladar para as 
ações cautelares o mesmo direito já oferecido, aos entes públi
cos, pelo art. 7' da Lei n' 4.348, de 26 de junho de 1964, 
relativo ao mandado de segurança", conforme justificação 
do autor. Concordamos com a providência supra, porém, na 
forma de dispositíVo autónomo. 

A Emenda de n"' 3 pretende uniformizar o procedimento 
judicial já previsto para o mandado de segurança, permitindo 
assim a suspensão liminar nas açôes movidas contra o poder 
público ou seus agentes, com efeito suspensivo, em processo 
de ação cautelar inominada, ação popular c ação civil pública, 
enquanto não ocorrido o trânsito em julgado, mediante reque
rimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito 
público interessada, em caso-de manifesto interesse público 
ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à or
dem, à saúde e à economia pública. É a providência prevista 
no art. 49 da Lei n" 4.348/6:4 para o mandado de s_egurança, 
estendendo-se agora à ação cautelar inominada, _à ação popu
lar e à ação civil pública. 

Posicionamo-nos, pois, contrariamente à Emenda n9 1 
e favoravelmente às Emendas n\>'l 2 e 3. _ 

Achamos prudente, ainda, acrescer ao Projeto emenda 
com o intuito de _determinar que seja ouvido o representante 
judicial da pessoa jurídica de direito público, no prazo de 
setenta e duas horas, quando houver pedido de liminar em 
mandado de segurança coletivo e na ação civil pública. 

Concluímos, assim, pela apresentação do seguinte substi
tutivo e, com isso, dou por encerrada minha participação como 
relator deste projeto. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente. peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,--- O parecer 
conclui pela apresentação de substitutivo. Completa-se assim 
a instrução da matéria. 

Antes de iniciar a discussão da matéria, concedo a palavra 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães para uma questão de 
ordem. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB --, BA. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. President~_, 
esta matéria é __ pa __ fllaior lmpoftãncia e ii:i(elizmente estava 
passando praticamente despercebida. 

Solicitei aos juristas da Casa que procurassem examinar 
essa questão com maior interesse e, por isso mesmo, não 
tendo eu as condições necessária~ para o debate dessa questão 
essencialmente jurídica, gostaria de um escla~;ecimento de V. 
Ex~ sobre se vam_os obedecer ao_ art. 172, parágrafo. único, 
ou ao art. 353-, parágrafo úriico._ Caso atendamos o art. 172, 
teremos 48h para examinarmos o substitutivo· do Senador 
Maurício Corrêa, se atendermos ao art. 353, teremü"s ap-enas 
24h e já discutiremos hoje esta questão que, no meu entendi-

mente, deveria ser debatida com muito cuidado e. muito in~e
resse, porque não podemos simplesmente nos ater ao aspecto 
do Tesouro Nacional, temos que olhar o aspecto do Direíto;-
essenci"almente a questão do Direito. Mas gostaria de ter infor
ma-ções de V. Ex~ e saber qual será a tramitação da discussão, 
quando serão apresentados os pedidos de destaque e todas 
as informações a respeito de qual será o artigo a ser obedecido. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece ao nobre Senador Jutahy Magalhães que a 
discussão se fará e se exaurirá hoje mesmo. 

No que diz respeito à apresentação do pedido de desta
que, a solícitação poderá ser feita amanhã. Agora, in casu 
aplicar-se-á o disposto no art. 353 do Regimento Interno, 
uma vez que;-pCir ter o Senhor Presidente da República invo
cado em seu prol o prazo constitucional, nos obrigará, 10 
dias antes, incluir a matéria na Ordem do Dia. EXatamente 
amanhã será o lOo dia que antecede o termo de tramitação 
dessa matéria. 

Portanto, em discussão o projeto. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ para discutir. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pafa discutir. Sem revisãO do orador.) -Sr. Presidente, que
ro, primeiramente, chamar a atenção da Casa para um aspecto 
que reputo muito importante. Essa lei cria, antes _de mais 
ainda, uma exceção ao Código de Processo Civil. Não tendo 
o tràmite de matéria; consubstanciada em código, é votada, 
em um critério- inais fácil e, no éntanlo, do)?ra o Código de 
Processo Civil. Inclusive, começo o debate dessa questão exa
tamerite pClo arL 7\ para o qual chamo atenção daqueles 
que se interessam pelo Direito como técnica. 

Aplicam-se as medidas cautelares, deferidas .contra ates 
do poder público, no que não contrariarem esta lei às dispo
sições constantes do Livro III, Título único, do Código de 
Processo Civil". _ 

É, na verdade, esse art. 79 absurdo, porque, pretere o 
próprio Código por uma lei comum, e, ao preteri-lo ainda 
contém uma afirmãtiva uin tanto ou guanüYdifícil de entender. 
Aplicam-se as medidas cautelares deferidas._ Se a medida cau
telar já está deferida, já houve o piocesso, com obediência 
à lei específica, logicamente ao Judiciário Civil, então, como· 
vamos, depois do trâmite do processo, limitã-lo a essa ou 
àquela lei? Há, sem dúvida, um defeitO técnico e um abuso 
dentro da hierarquia das leis. Porque, na verdade, o Código, 
em se tratando de processo, que é a lei básica, e esta lei, 
propriamente, não altera o Código de Processo Civil, e seccio
na, para beneficiar o Estado, num projeto de um governo 
que prometeu reduzir o Estado para justifiCãi privatízações, 
mas quer ampliar as aptidões do Estado num esmagamento 
dos querelantes, num esmagamento dos que questionam con
tra o governo. Há, portanto, nisso, um grande retrocesso, 
e esse projeto tem singularidades que pretendo analisar exata
mente neste debate. 

Como bem disse o relator. Senador Maurício Corrêa, 
o art. Vreproduz o Código de Proce'sso pergunto: por que 
reproduz o código de processo? 

Para diminuir a coiu:jUista democrática dos querelantes 
nos artigos seguintes. Essa é a tón~Ca do projeto; retroceder 
dentro da sistemática do processo brasileiro as conquistas de-
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mocráticas que puderam acontecer no universo de um código. 
que é dos maís discutíveis neste País, principalmente, na parte 
das execuções. -

Um Código que_ se preocupa muito Com a p!o"teção do 
capital, mas que tiber~u. de certa forma, o cidadão para, 
com todo o império da cidadania, comparecer a juízo. 

É, portanto, um Código contraditório que tem suas_boas 
fases, suas boa::; partes, seus maus momentos e .tem contra
dições doutrinárias que se revelam à medfda em que os decê-
nios decorrerem sobre ele. . 

Sr. Presidente, ·quero chamar a atenção lnciusivc sobre 
o art. 2'' que, no meu modo de entender, é a.bsurd.o. 

O art. 2•' diz o seguinte: 

"Não_será cabível medida liminar contra atos do 
poder público no procedimento cautelar ou em quais
quer outras ações de natureza cautelar ou preventiva~ __ 
toda vez que providências semelhantes não puderem 
ser concedidas em ações de mandado de segurança, 
em virtude de vedação legaL" 

Notem, Srs. Senadores, o que de absurdo há neste art. 
~O que não se pode fazer em mandado de segurança, também 
não se pode fazer em edida cautelar. 

Ora, são dois processos absolutamente diversos: no man
dado de segurança, há o direito líquido e certo a ser protegido; 
na medida cautelar, há uma cautela que se toma, porque 
poderá existir o direito. Um é cau_t~Ja,_ u_m _é a_ possibilidade 
de existir algo e por isso se protege, porque se existir não 
se esvazia. 

O mandado de segurança parte de um realidade inquestio
nável. É o direito líquido e certo que foi ferido- e, no prazo 
de 120 dias, a lesão poderá ser reparada através da ação espe
cialíssima a que chamamos mandado de segurança. _ _ 

Não sei como se possa comparar medida cautelar com 
mandado de segurança. Só se for pelo fato da existência de 
liminar. A sua existência, no eritanto", não igUala Um instru
mento ao outro; pelo contrário, distancia. A medida liminar, 
a liminar concedida cm mandado de segurança, é porque o 
direito é tão líquido, é tão certo, tudo é tão claro que, de 
plano, o juiz pode determinar o que é pleiteado pela parte. 

A liminar numa medida cautelar tem o sentido absoluta
mente inverso. há pOsSibilidades de_que realmente esse direito 
exista, ele poderá existir, essa situação poderá ser real. Então, 
para que não se_ prejudique, concede-se a medida liminar~ 
uma para a possibilidade de existir, poderá existir - é a 
medida cautelar. No mandado de segurança existe, não há 
dúvida existe, vamos proteger! 

Então, são dois instrumentos absolutamente diferencia
dos um do outro; igualar um instrumento a outro é esvaziar 
a medida cautelar. Por quê'? Porque ela, para ser concedida 
igual ao mandado de segurança, só poderá ser concedida quan
do houver a situação de direito definida, como é no mandado 
de segurança. As liminares só são concedidas, no mandato 
de segurança, quando é inquestionável, é indiscutível, é visível 
o que se pede. 

Ora, na medida cautelar a liminar é exatamente o contrá
rio. não se tem certeza. Mas 1 se existir, é PreCiso garantir 
que não se esvazie agora, se liquide agora. Se o projeto_de 
lei iguala uma situação à outra, signfica dizer: não temos 
mais a medida cautelar, porque ela, para ser atendida numa 
urgência, numa liminar, terá os mesmos pressupostos do man
Jado de segurança, isto é, quando houver vedaç-ão no man
dado de segurança. Essa vedação servirá também para a medi
da cautelar. 

Agora, por quê, Sr. Presidente e Srs. Senadores? 
__ Por .que vamos igualar coisas tão diferentes entre si, por 

que vamos igualar uma coisa à outra'? 
É preciso compreender a evolução do babeas corpus, 

a evolução do mandado de segurança. principalmente a evolu
ção do mandado de segurança, porque, nessa evolução, surge 
o habeas corpusnas mãos hábeis de Rui Barbosa. E precisamos 
verificar, nesse contexto social confuso em que existimos, a 
necessidade das medidas cautelares. São dos melhores mo
mentos existentes na atualleí processual. 

Não sou defensor do Código de Processo Civil, exceto 
pelo fato de defender a legalidade; mas sou crítico, crítico 
e muito crítico, desse diploma legal, um dos mais confusos, 
um dos mais contraditórios da legislação brasileira. 

Quero chamar a atenção, também, para um outro aspecto 
que me parece básico, Sr. Presidente e Srs. Senadores: necessi~ 
dadc de-Cómedir a concessão de liminares nasce do seguinte 
fato: juízes, em municípios diversos, em sedes diversas, conce
deram muitas lim"inares contra o poder público,-e isso causou 
susto ao poder público. Que significa esse sUsto'? Exaúim_ente 
o fato de o Poder Judiciárío estar existindo, o Poder JudiciáriO 
funcionar, o Poder Judiciário garantir, o Poder Judiciário ope
rar e o Poder Judiciário trabalhar. 

E guarido todos nós criticamos a desídia nas varas diver
sas, quando todo mundo critica a lentidão do Poder Judiciário, 
quando todo mundo critica os processos que dormem nas 
prateleiras dos cartórios em todo o Brasil, queremos criar 
obstáculos exatamente para as funções judiciais que vinham 
sendo cumpridas e exercidas neste País. Então, o que quere
mos é o marasmo do Poder Judiciário, o que queremos é 
um Poder Judiciário apático, o que queremos é um Poder 
Judiciário lerlto, desidioso, negaceando sobre as ações; desi
dioso e negaceante nas ocasiões maís difíceis para a cidadania 
braSileira. 

Há pouco, Sr. Presidente,-Srs. SEnadores, sabatinamos, 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, um dos 
mais novos integrantes do Superior Tribunal de justiça, um 
homem do Paraná, que já fora prefeito e que tem uma visão 
política que o auxilia nas dedões; foi, por certo, um dos sabati
nados mais brilhantes naquela Comissão. Eu o pressionei, 
juntamente com outros companheiros, com perguntas que 
embaraçariam qualquer pessoa menos preparada. E, de repen
te, ouvimos daquele cidadão, que hoje integra o Superior, 
Tribunal de Justiça, uma revelação interessante sobre uma 
liminar concedida por ele numa medida cautelar, a qual quere
mos impedir. Por que impedir a Iimin:ir? Porque, neste_ gêne
ro, pode ser dada pelo relator, pelo julgador ou por um juiz 
em um processo" Cautelar. 

Vejam bem: uma senhora, com mais de 90 anos, teve 
a sua poupança atropelada pelo Plano Collor I. Significa dizer 
-como aconteceu, também, ao Presidente da Academia Bra
sileira de Letras. o velho Austregésilo de Athayde - que 
a poupança dessa senhora foi tomada pelo Governo para ser 
devolvida um ano e seis meses depois. Nada garantiria que 
ela vivesse esse tempo. Não sei nem se está viva no momento 
em que falo, aqui no Senado, e evoco a sua condição. sem 
mencionar o seu nome porque não o tenho. Baseio-me no 
depoimento de hoje do novo Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça. 

Ela _entrou com a medida cautelar, pedindo a liminar 
para liberar a sua poupança. O juiz, tendo em vista as peculia
ridades do caso, quais sejam; a idade avançadíssima, a pouca 
perspectiva de vida- oficialmente não poderíamos dizer qual 
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a taxa de sobrevida daquela cidadã que já superara todas 
as taxas previstas ao longo da vida, no BrasiL Quantos ãnos 
viveria ela, ninguém sabia. Então o juiz -competente, corajoso, 
deu a liminar;- Iriari.dõU -liberar o dinheiro daquela Cidadã de 
mais de 90 anos de idade - 92 anos_ de idade teria naquela 
data, salvo se estiver enganado; mas parece que, realmente, 
é a idade indicada pelo novo integrante do Superior Tribunal 
de Justiça, na dat_a da petição. 

Por este projeto de lei, um juiz brilhante como esse não 
poderia conceder essta liminar; estaria impedido. E as preocu
pações do Governo; qu·c- resultam neste projeto, são todas 
dessa natureza. Porque se Iib_erou o dinheiro que fora apreen
dido injustificadamen~e e ilegalmente pelo Governo, coril o 
beneplácito do Congresso Nacional; porque, de quando em 
quando, o G_oVerrio toma m-edidas abusiYa_s _como abusivas 
são quase todas as medidas_re_lativas ao Sistema Financeiro 
de Habitação. E fá riãC5 teciCfffiedidas cautelares, por essas 
novas regras, os mutuáiios esri:Yãgaâos pelo Sistema Financeiro 
de Habitação; jamais lograrão uma liminar com-- este- projeto 
de lei que -queremos aprovar. nas próximas hoias, aqui no · 
Senado Federal. 

Vejam bem: o argumento éo de que um juiz qualquer 
-qualquer juiZ --pode impedir um plano governamental. 
Mas que plano governamental deve existir co.ntr.a a J ],lStiça? 
Que plano governamental deve existir contra ·os princípios 
gerais do Direito? Que plano governamental deve Subsistir 
contra a razão, contra o sistcm~lcgal, contra a tradição cultural 
e legal do País? -Todo país tem uma ·cultura -lega:L lemos, 
também, uma cultura legal que se formou ao longO dos brilhan
tes pareceres de Conselheiro Lafayete; de ~ui_Barbosa;_ de 
brilhantes advogados; dos pareceres de _ç191,1is Bevilácqua; 
dos pareceres de Pontes de Miranda, todos pugnando pelo 
imperativo do Direito coino principal dos controles socüiis~ 

Foram os positivistas deste País, aqueles que adotaram 
a filosofia de Agusto Comtc e a transformaramem_oi'ientàção 
jurídica, os que ·mais batalharam pelos deveres contidos no 
Direito. Auguste Conlte considerava mais importante o dever, 
em contraposição ao Direito, do que -o- dii"eitó de fazer, o 
direito que posSa assistir alguém antes da fundamentação do 
dever. E o Estado, que se julga detentor de todos os direitos, 
pelo seu lema Orde_m _e _e_rogresso, está subordinado ao prin
cípiO de que é preciso primdro cumprir os seus deveres para, 
sobre os deveres, erguer os seus direüos. · 

O Brasil atravessou uma fase de extraordinário brilhan
tismo intelectual no campo das letras jurídicas a partir da 
CoilstitUiçâo da Primeira República. Os grandes debates fo
ram travados e os grandes instrumentos da cid,a,dania_ come
çaram a se desenhar_ ent<io. _E se esta República não tivesse 
tido as interrupções democráticas que experimeritou, por certo 
seríamos, hoje, um país avas-salador. Um país competente 
no campo do- Direito, no respeito à cidadania _e no_ campo 
da lógica aplicada ao Direito. 

Este projeto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é acima 
de tudo ilógico, porque procura cOmedir, deter, criar obstá
culos à ação do Poder Judiciário, á aÇãi:)ni:paiadOra do Poder 
Judiciário. O repãrb ma-is tirge"iite que existe é através da 
medida líminãf. Quando se extinguir a possibílidade de limiM 
nar, o Díreitá será um belo candidato às caducidades, às pres
crições, às decadências, aos envelhecimento_s _ero_ _ _façe dos 
acontecimentos, dos fatos que trãzeni em si o _esvaziamento 
do mérito de determinadas reivi-ndicições. 

Quero esclarecer, Sr. Presidente, que estou chamando 
a atenção da minha bancada, a Bancada do PMDB, para 

que abra bem os olhos para este projeto. Ele é uma rédea 
que-estamos preparando para o Poder JudiciáriO.-

Agora, se há juízes irresponsáveis que dão liminai:"es que 
não deveriam ser dadas, isso não se combate com lei. Isso 
c;e combate internamente no Poder Judiciário,- através dos 
conselhos que integram esse Poder; através da ética que deve 
~er observaàa; através dos processos disciplinares. Isso se re
solve nas oportunidades em que os tribunais funcionam como 
colegiados administrativos, como órgãos administrativos, deli
berando administrativamente interna corpOris. Se há juízes 
que concedem liminares que não devem ser concedidas, não 
é problema de alterarmos a lei, é problema de cobrar-se do 
Poder Judiciário o equilíbrio de seus integrantes, é termos 
concursos honrados, com provas difíceis, para que entrem 
pessoaS competenteS e honradas. 

Não podemos, em face de um deslize de um ou dç: outro 
julgador, mudar a lei, d<ismoraliza_r a regra processual. 

Por isso, sou absolutamente contra a aprovação deste 
prOjeto por fudo que nele consta, inclusive pela preterição 
que representa diante de um código. sem ser um código. sem 
ser votado como __ código, sendo apenas um instrumento de 
conveniência diante do Palácio do Planalto. 

Não vejo méritos nesta propOsitura e lamento que a Câ
mara dos Deputados tenha engolido esta pl1ula indigesta para 
a democracia. 

A democracia, Sr. Presidente, não se consubstancia ape
nas numa prática maior. A democracia começa numa prática 
dentro dos lares; democracia nas escolas; democracia nos hos
pitais; democracia nas ruas; democracia na vida; democracia 
existencial; por que não teríamos os princípios democráticos 
denrro do Pqder Judiciário? -

MuitO pelo contrário, nesta época de e_scândalos, nesta 
época em que predomina a figura hedionda do Sr. Paulo César 
Farias, numa hora em que precisamos requerer Comissão de 
Inquérito para a Petrobrás; numa hora em que se mata o 
Governador do Acre; numa hora em- que todos nós -nos senti
mos ameaçados, o que o povo preciasa-é do Judiciáiiõ. Precisa 
das medidas cautelares~ precisa das liminares; precisa confiar 
no Poder Judiciário 1 poís-já não é possível corifiar administrati
vamente, porque as decepções estão aí com os escândalos 
que rebentam. _ _ 

São as medidas cautelares que acautelam a cidadania e 
nã:o podem ser achatadas em hipótese alguma, mesmo que 
juízes tenham exagerado, mesmo que juízes tenham sido inte
lectualmente incompetentes. Não vamos mudar a lei, não Va
mos criar um estatuto que bem caberia na Constituiçã-o de 
1937, bem caberia na "Polaka," mas não cabe, evidentemente, 
para harmonizar-se com a Constituição de 1988, que ajudamos
a fazer. 

Encaminho- e, no momento, apenas discuto- absolu
tamente contra essa propositura antidemocrática e historicã
mente desatualizada. É projeto para a segunda metade da 
cécada de 30. 

O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira 
a presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Portel/a, 
Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídío Portella)- Continua em 
discussão o projeto, as emendas e o substitutivo~ em_ t!lroo 
úniéó. · ·· ·· 

. ~Sr. Amir La~do -:-_Sr. Presidente, peço a pal;n.Ta para 
d1scut1r. 
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O SR. PRESIDE!'lTE (Lucídio Portella) - Concedo a de forma a vulnerar o direito substantivo, o direito subjetivo 
palavra a V. Ex~ do cidadão. 

O SR AMIR LA O ( - O Estado que quer ser apenas o juiz das relações sociais, • NO PMDB - RO~~Para discutir. · 
Sem revisão do orador.)_ Sr. Presidente, Srs. Senadores. o Estado que, iilcli.J.sive, se fragiliza a- cada dia por uma visão 

O Projeto de Lei da Câmara n" 19, de 1992, encerra, teórica, contrária ao próprio concelto de autoridade, um Esta-
sob a singeleza de poucos artigos, matéria grave--e que recla"ina, do que_ quer despir-se de si próprio, hoje enfrenta questiona---
de pron!o, uma profunda meditação por parte desta Casa mento amplo da sociedade brasileira. Há um desrespeito gene-
d I · 0 · ralizado, há uma falta de credibilidade. Nisso, convenhamos, e e1. uv1 o parecer do Exmo Sr. Relator, que procura 

· f · todos podemos concordar. amemzar os e e1tos brutais c truculentos desta lei, que mais 
parece um édito de Dracon. Mas, no plano processual, estabelecer-se normas que dão 

ao Estado um privilégio superior, um privilégio que fulmina, 
Em verdade,_ Sr. Presidente: a leitura prelimínaf do pro- inclusive, o direito de ação, é extremamente perigoso e não 

jeto causa fundadas preocupações a um- ~dv9gado militante. condiz com a própria proposta do Estado democrático. 
Em primeiro lugar, trata-se de matéria de. Direito Pr<;~c~s- .. É um assunto, Sr. Presidente, que reclama exaustiva inda-

sual, eminentemente técnica, que, no mínimo, reclama um gação. Não poderíamos agora, de supetão, aprovar o projeto 
estudo demorado da mesma. de .lei. sem uma análise criteriosa, sem uma análise crítica, 

A idéia que se tem da leitura é que, no iritentó ·dê coihir sobretudo, que vise resguardar os princípios maiores estabele-
eventuais ãbusos de medidas li minares, o Governo ressuscita cidos na Constituição. A lei, no meu entender, fere ao menos 
uma legislação odiosa pelo priv-ilégio monstf_uqs,_Q_ que encerra.. um princfJ?io elementar de eqüidade, a lei aqui altera o Código 

Nas ações contra o poder público - assim é o art. 10 de Processo Civil, uma lei especial, que é, desta forma singela, 
-há a possibilidade do embaraço da ação com o requerimento alterada, através de uma lei ordinária. -
de cautelares, sobretudo, Sr. Presidente, o que s_e quer aqui Poderíamos, Sr. Presidente, lançar um .libelo contra o 
é que_ o_ Governo obste direito elementar, que é o direito projeto que mais se assemelha a um rançoso entulho autori-
de ação, já imposto -pelos barões em 1.215 na Magna Carta. tário do que a um instrumento que vise implementar, na práti-

d · - 'bl. ca, a democracia. Aqui se fulmina o proce imento contra os orgaos pu 1cos. 
É 

. ---Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendo que esta matéria .preciso que se diga, Sr. Presidente, que estamos v1ven- 1 . h . rec ama urgente suspensão para que esta Casa se debruce do o momento da democracia que pode até custar dm e1ro 
é sobre ela, buscando até, tanto quanto possível, preservar o contra o Erário, mas o que aí se vé, o que- se persegue . . 

á . mtento legislativo. Mas jamais pode~á ser o projeto aprovado 
a liquidez do direito, e não a doEr no. nos termos em que o foi na Câmara e mesmo nos termos 

O que estaria por tráS, ó que impele esté·-projeto é real- do relatório, porque isso seria urna negação da democracia, 
mente vulnerar o direito do cidadào, -que a Constituição cida- isso seria a negação de um direito fundamental do cidadão, 
dã, como foi chamada, democrática trouxe a lume através que é 0 direito de_ação. _ 
de g~rantias de direitos até indisponíveis. - . - ___ -- Este projeto, Sr. Presidente, da forma como está, não 

Sr. Presidente, a qucsÜio é complexa. Ê precísõ--que SC- pode ser aprovado. 
gra~e gue esta matéria não J;óde se_r_ sequer-discutid-a sem O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a 
um cotejo demorado corno o Código de Processo Civil. N"ão palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol, para discutir. 
se pode aqui inventar um código processual especial.para. o SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB _RS. Para discutir.) 
as ações propostas contra pessoa de direito pU.b!ico._ O <:!-St!:lcdo -Sr. Presidente, Srs. Senadores, os existencialistas viam o 
em juízo é chamado corri- iuguns privilégio~ J~ cOnsign~dos homem com um projeto e o avaliavam na medida em que 
no Código de Process_o_Çivil e, sobretudo, um privilégio coin era capaz de realizar esse projeto. Lequies resumiu tudo isso 
a dilatação dos prazos para as providências processuais, que numa frase: "Fazer e, em fazendo, fazer-se". 
começam da contestação dos diversos momentos de interven- 0 que eu quero dizer é que quem faz um projeto como 
ção necessária dos órgãos públicos. esse se faz a si mesmo, a sua imagem e semelhança. Não 

O poder público tem privilégios - e isso é necessário é um democrata. Não é um espírito jurídico. Não sabe profun-
- porque envolve o interesse comum. · damente o que significa cidadania~ Não tem um respeito sacra! 

O tratamento processual deve s_er ao men.os, s_enão abso-_ pelo Direito e o conSidera, torpemenfe,-como um instrumento 
lutamente, igual a _qualquer outra parte que integra os con-__ de maldade, um instrumento de ação política. É para isso 
flitos. -- --- que serv~ o Direito na visão do Presidente da República brasi-

Sr. Preside_nte, Srs. Senadores, vivemos um momento leira, ou seja, serve como instrumento de opressão, como 
de extremos e. agudos conflitos na sociedade ciyil. Vivemos instrumento de ação política, como arma, como poder com 
um momento difícil em que há um desrespeito - repito e capacidade de esmagamento e marginalização. Que o Presi-
tornarei a fazê-lo enquanto a minha voz assim o permitir dente da República não tenha a dimensão espirftual neCessária 
-um desrespeito generalizado da lei. Ninguém ma~s respeita para saber o que é democracia e o papel que o Dir"eito cumpre 
a lei e a Constituição, enfim, as normas que devcnarn talhar numa democracia, tendo em vista o nível moral da sua campa-
a conduta social. E a forma de. restauração da lesão prove- nha eleitoral, não me surpreende. Mas surpreende-me o Sena-
niente desse desrespeito à lei é a composição através da presta- dor Maurício Corrêa, um grande jurista, meu amigo, homem 
ção jurisdicional, que tem que seguir os princípios- g~taís esti- admirável, com o seu partido, o PDT, apoiar esta castração 
pulados na lei adjetiva. jurídica. 

Sr. Presidente, admito até que se poSSa pen-sar~uma sõfu- --srs. Senadores, este projeto é uma castração jurídica e, 
ção na qual os abusos sejam extirpados criando-se, inclusive, discutindo-o, precisamos saber qual é o nosso nível cultural, 
condições objetivas paf~_ con~cssão de -~edidas Jirnina_re~. a porque isso não se discute mais em país civ_ilizado. O Brasil 
satisfação de pressupostos previamente estabelecidos, mas não está regredindo na história, o feitôrneno é regressivo. O ·que 
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este projeto quer tirar do Código de Processo Civil está em 
todos os Códigos de Processo Civil do mundo civilizado. 

A defecção, o desfalque, o corte que o prOjeto quer reali~ 
zar .em cima do Código de Processo Civil_é um retorno a 
um direito de estágio superado e não é possível que se tenha 
que registrar que esse projeto passoU pela Câmara. É sur
preendente! 

Não sei o que está acontecendo na dimensão dos ValOres 
éticos, democráticos, ·sociais e humanos no Brasil. Não sei 
se é suportável ver, dia a dia, a iriVi!-rSã-0-gfOtesC-a dos valores 
fundamentais da __ existé!ncia humana. Só farei urna pergunta 
simples c di reta a cada uma das consciências dçs$eS Senadores 
da República brasileira, extraída, ex improviso, do art. 1~ 
do projeto, que reproduz o código existente. Nesse artigo, 
diz-se que haverá medida cautela_r "quando houver fundado 
receio de que, antes do julgamento da lide, a parte venha 
a sofrer lesão grave ou de difícil reparação em seu direito, 
em virtude de ato ou omissão do poder público". 

A pergunta que desejo fazer à consciência de cada um 
dos Srs. Senadores é simples: não ocorrerá rriais isso? Não 
ocorrerão eventu_alidades nas quais, estando em andamento 
uma lide, ou por ser ela ajuizada, de repente emerja, da 
circunstância fatilal~-Jii.iidado receio de que, antes que a lide 
seja julgada, a parte_ve_nha a sofrer um_a_lesão irreparável? 
Srs. Senádorcs, isso não vai mais açonteCer? Quer dizer, os 
brasileiros não .estã.o mais Sujeiras· a ver aJmpossibilidade 
da reparação de seus direitos em semelhantes hipóteses? 

Srs. Senadores, este é um projeto de castração jurídica, 
um projeto de empobrecimento do direito brasileiro, um pro
jeto de desfalque do alto n(vel de scrie_dade e produtividade 
que alcançou a processualidade brasileira; é um retrocesso. 

O Sr: Mansueto de Lavor- V. Ex~ me concede um 
aparte? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Tem V. Ex• a palavra 
para o aparte. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Eu queria apenas dizer que 
mais parece um processo de iniciativa de uma junta militar 
do _que de um Governo eleito. um Governo demót.fático. 
É sem_clhante a muitos projetas emitidos - não falo ne.m 
pelos governos dos generais- por uma junta militar. Parece 
até um projeto de iniciativa do Presidente Fujimori, · 

O SR- JOSÉ PÁULO BISOL ~ A_observação de V. 
Ex.- co-nfere com a realidade, porque inclusive a qualidade 
técnico-jurídico desse projeto é Ja"mentável. O contexto do 
projeto contém; quase que indisfarçavelmente -eles tenta
ram disfarçar mas não conseguiram - uni fogo torpe, uma 
armadilha, porque induz- e aqui está a safadeza do Projeto 
- ã identidade substancial entre mandato de_ segurança e 
medida cautelar. Essa indução é, se- por ignoráncia, sinal da 
ingnorância jurídica 9e quem elabor9u ~ proJetO; se não por 
ignorâncía:, sirial da má-fé. E não existe terceira alternativa, 
tertius non da tu r. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR- JOSÉ PAULO BISOL- Ouço V. Ex" com muito 
prazer, Senador Maurício Corrêa. -

O Sr. Maurício Corrêa- S.enador J.osé Paulo Bisol7 que
ria dizer, em primeiro lugar, que, ao externar minha posição 
ainda há pouco, relatando esta matéria,_ não o fíz_em nome 
do Partido, mas como advogado. Não me sinto com a espinha 
dorsal curvada pelo fato de_ o projeto ser de iniciativa do 

Presidente da República e parecer, ao primeiro lance de \'.ista, 
atrabiliário, autoritário. Eu o fil, Senador José Paulo Bisol, 
com a consciência de advogado, com a consciência tranqüila. 
Pode ser que eu esteja ~quivocado, posso me convencer de 
que deva voltar atrás no relatório que fiz, embora tenha apre
sentado um substitl!-tivo. Elaboreí-o na certeza subjetiva, lni:.o 
nha, de estar contribuindo para ultrapassar uma fase instüu~ 
cional problemática que e"stainOs vivendO, com a concessão 
exagerada de liminares pOr" jufies de todo o Brasil. Talvez 
V. Ex~ esteja um pouco equivocado em seus conlentários. 
Não endosso o projeto cOmo veio da Câniarã. O meu .substi
tutivo tem uma série de modificações. Gostaria de-dizer a 
V. Ex~ que continuarei acompanhariaO os debates. Estou con
vencido de que fiz a· melhor possível para evitar a dificuldade 
que o Estado vive com a concessão exagerada de liminares 
que os Jufzes do Brasil, às vezes, sem nehum escrúpulo, estão 
dando, causando lesões ao património público brasileiro. A 
minha preocupação é exatamente essa. Não sou Fujimorí; 
tenho ~m passado de luta democrática. Eu dizia ainda _há 
pouco, Senador- José Paulo Biso!, que um dÕs maiores re_ceios 
que tenho deste_ momento que estamos viVendo no Brasíl 
é exatamente a incerteza, a insegurança com o amanhã. Não 
sabemos o que o Brasil vai ter que enfrentar amanhã, com 
essa série de acusações, com essa corrupção que grassa por 
este País afora._ Seria a pior desgraça da minha vida se eu 
tivesse que vOltar a coriviver cõin- o regrme autOritário, Côm 
o regirrie. ditatorial. Farei ó que tiver· ao ineti alcance para 
evitar que haja qualquer golpe institUcional no Brasil. Dou 
a minha contribuição honesta; não é a posição de um homem 
que esteja vinculado a esse tipo de idéias. Elaborei o substi
tutivo na condição de advogado, com absoluta independência, 
exercitando uma posição subjetiva do que_eu penso em matéria 
de Direito. Observei que muitos confuridir-am íssQ COm a vaca: 
tória - creio q!J.e V. Ex~ não chegou a tanto. Nada tem 
a ver a avocatória com esse projeto, que procura estabelecer 
alguns parâmetros, algumas regras para concessão de limiiia· 
reS. V. Ex~ tem acompanhado que os juízes dão liminares 
em Brasília- e no Rio de Janeiro, de modo diferente: Há pes
soas que impetrarn mandado de segurança aqui e vão se _valer 
do-mandado de segurança coletivo em oUtro lugar. É preCiso 
que haja pelo menos um parâmetro. É essa_a minha preocu
pação, Senador Biso!; não a de contribuir para um regime 
fascista. Não quero dar um contributo que não seja honesto 
e de acordo com a minha consciência; que não seja a partici
pação, sem dúvida. limpa, de uma pessoa que quer construir 
uma ordem institucional autêntica, pura, sem qualquer preo
cupação de estar servindo a a, b ou c. E-Ssa é a minha posição. 
Posso ter errado. Vou fazer esforços para demonstrar que 
minha preocupação não- é a de alguns Senadores. Mas se 
me convencer de que estou errado, serei o primeiro a voltar 
atrás e quem sabe até perfilhar a tese que V. Ex~ e outros 
sustentam aqui. Era essa explicação que queria dar. Não estou 
servindo à ditadura, ao Presidente Collor; estou servindo a 
minha consciência. Acho que devia dar essa contribuição, 
.e o fiz com absoluta correção. 

O SR- JOSÉ PÁULO BISOL- Mas na medida em que 
V. Ex~ quiser diminuir a conquista--democrátiCa da medida 
cautelar, que é uma conquista de todos os povos civiliZados, 
está inconscientemente agirido em favor de uma defecção da 
democracia brasileira, da Cidadania e dós direitos. E se V. 
Ex' me garantir que não vai haver mais casos eJl! que fundado 
receio recomende, antes do julgamento da lide, a concessão 
de ca~telar, apoiarei o seu projeto. 
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O Sr. Maurício Corrêa - Quero dizer a V. Ex~ que 
o meu substitutivo não é o projeto que veio da Câmara dos 
Deputados. 

O SR- JOSÉ PAULO BISOL - Infelizmente como o 
projeto está em regime de u_rgência, não se pode conhect!~lo 
como se deveria. E uma reforma de Código Civil por um 
projetinho de lei ordinária levado ainda em termos de galope, 
de urgêncía. V. Exa o está apoiando, tem que assumir esta 
responsabilidade. Assil!l como V:~_-EX" é admirável quando 
merece admiração, V. Ex~ há de merecera censura quando 
merecê-la. E estou achando que, nesta parte, merece a censura 
porque está apoiando um projeto que é uma defecção demo
crática para -o BrasiL --

O Sr. Maurício Corrêa- Mas V. Ex~ está preciPi~ti:t-do. 
V. Ex• não conhece o substitutivo? Em nenhum momento, 
Senador José Paulo Biso!, coonesta querer subtrair à parte 
o direito à cidadania do recurso. Não quero tirar de ninguém 
o direito de merecer o deferimento de uma cautelar. A cautelar 
preenche uma necessidade, porque, na verdade, é o instru~ 
menta do qual a pessoa tem de se valer, em determinados 
momentos, para a obtenção de uma reparação que não pode 
tardar. E não vejo, em nenhum momento, no substitutivo, 
alguma coisa que venha anular esse direito. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- V. Ex• haverá de concor- -
dar comigo. Se os Juízes estão errando na Concessão de _caute~ 
lares, não há que se mudar a lei; há que se mudar 9 Judiciário. 
V. Ex• é advogado. V. Ex~ está a par de que 90% das decisões, 
por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, são concessões 
de liminares ou cautelares. E eles não chegam, sequer, à 
decisão do mérito, porque não têm condições para atender, 
materialmente, à demanda. 

O Sr. Maurício Corrêa- Mas issO--é Outra coisa. 

O SR. JOSÉ PAUt.O BISOL- O problema é do Judi-
ciáriO: - - ---- --

0 Sr. Maurício Corrêa- Nada tem a ver com cautelar. 

O SR- JOSÉ PAULO BISOL- V. Ex• tem consciência 
de que, no caso do Poder Judiciário, a justiça __ ~e-~_n~!_l_!!a 
em cada juiz em sua totalidade. Na medida- em qu_e V. Ex~ 
castra a competência de um juiz, reduz a possibilidade de 
atendimento à deman-da popular em matéria de Direito. V. 
Ex~ está exigindo que o pobre diabo, que _nã() t~rTI-_cõlidições 
sequer para atingir o foro de sUa cidade, Vá ao tribunal. Está, 
portanto, dificultando, tornando a justiça mais cara, mais_ di~ 
fícil. 

te? 

Ex~ 

O Sr. Maurício Corrêa- Isso não existe no substitutivo! 

O Sr. Mansueto de LãV(n.;-::_·pcftnite-me V. Ex~ um apar~ 

O SR- JOSÉ PA:u:c-0 BISO L - Ouço o apa~te de V. 

O SR. MANSUETU DE l:A VOR - Senador, eu gostaria 
de ressaltar que as palavras que usei no aparte que- V. Ex'! 
me condedcu anteriormente _s_e referiam ao projeto O!igi!Jal. 
DisSe- eU que o projeto mais parece da "lavra e iriiª"ãtiva J:le 
uma junta militar do que de um -piesidente democrático, p_ei_C? 
cerceamento que faz d()_direito do emiriente sen.a~or Ma1;1iício 
Corl'êa. -

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Não conhecemos osubsti
tl!tivo. Ele sequer passou pela ComissãO. 

O Sr. Mansueto de Lavor - É verdade, não tivemos 
acesso ao· substitutivo; mas pãrec_e-me que _ele foi um remendo 
bom numa roupa estragada. Nem a roupa, nem o remendo 
vão dar certo. Quero ressaltar que riiíiillã:S expressões refe~ 
riam~se ao rrojeto original e não ao substitutivo dC' emfuente 
Senador Maurício Corrêa. 

O Sr. Maurício Corrêa --Creio que essa questão deve 
ser decidida à luz da reflexão, â luz da maturidade, e não 
sob o impacto da emoção, sob o impacto ... 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Sob o impacte da urgên
cia. O impacto da emoção é saudável, mas o impacto da 
urgênCia- destrói, desvirtua, di_storce o sentido da nossa ativi
dade. 

O Sr. Maurício Corrêa- Concordo conl V. Ex~ 
O SR. JOSÉ PAUL,O BISOL - Qual é o tempo que 

temos? Está se encerrando a discussão. Cheguei aqui, e encon
trei o projeto entre milhares de coisas. Não o tinha visto 
an_tes. Percebi que é um escândalo! Emocionei-me. porque 
é escandaloso! 

O Sr. Maurício Corrêa - Concordo com V. Ex~ que 
matéria como essa não deveria ser submetida ao plenário 
em regime de urgência. Entendo que é uma questão que deve
riá1rierecer uma reflexãO -e Uin debate mais amplo por parte 
dos Srs. Senadores. Estou de pleno acordo, porém, procurei 
cumprir iniriha obrigação. 

O SR- JOSÉ PAULO BISOL - Mas o problema não 
é pessoal! Temos que aprender, aqui nesta Casa, a renovar 
idéias. 

O Sr. Maurício Corrêa - Essa é uma questão que temos 
que solucionar à ·luz de certa calmaria, de certa reflexão, 
e não sob emoção. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Mas que emoção, Sr. 
Senador, se estou expondo as idéias aqui. Com força, é claro. 
e com emoção! 

O Sr. Maurício Corrêa - Tenho o maior respeito por 
V. Er, mas V. Ex", com essa grande capacidade de orador, 
e seu-conhecimento, às vezes fala com uma enloção tão grande 
que Ilão reflete a ponderação que o juiz tem dentro de si. · 

O SR. ,lOSÉ PAULO BISOL- V. Ex• está fazendo um 
discurso maior que o meu! 

O Sr. Maurício Corrêa- Desculpe-me, eu ia ponderar 
apenas isso. ., 

---o SR. JOSÉ PAULO BISO L- Só quero dizer que mesmo 
que fosse válido o raciocínio baseado na observação factual 
de que alguns juízes se equivocam freqüentemente na conces
são de cautelares, isso é uma observação, registre-se, factual, 
coiitingente. É u-ma observação do que se passa concretamente 
na realidade social. Não é com um fato que vou negar, em 
tese, a qualidade e o valor democrático dessa institUiÇã-o jurídi~ 
co~processual que é a medida cautelar, rigorosamente neces~ 
sária para manter a integridade da cidadania do brasileiro. 
É isso que quero dizer. E este detalhe __ que me impressiona: 
a pretexto da observação de que alguns juízes erram, muda-se 
a- lei, que é certa. Qual é a lógica? Esse é o raciocínio do 
Presidente da _Repúbli~a! Mas nós, aq1,1i, vamos fazer _ess_e 

- -raciocíilio? O Presidente está interessado em ampllar o seu 
poder, em ampliar a margem de intangibilidade de seus atos 
Então, está cerceando a medida cautelar em relação ao Pod~x 
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Público, quer dizer, está ampliando a sua discricionariedade 
e reduzindo a defesa da cidania de cada um de nós, de cada 
brasileiro. E não se quer ver isto? O que' é absolutamente 
visível e gritante nesse projeto não vai ser discutido, não vai 
ser colocado aqui c não tenho que me emocionar? A emoção 
é o __ que cabe aqui tal é a natureza antidemocrática desse 
projeto. 

Ex~ 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Concedo o aparte a V. 

O Sr. Jutahy Magalhães - SenadorJO$é Paulo Biso!, 
como sempre estou admirando o pronunciamento de V. Ex~. 
pelo seu conteúdo e também pela sua emoção. Como V. Er 
bem disse, em casos como esse a emoção é muito válida, 
porque é uma emoção de_ repulsa a um ato_que-vem contra 
todas as conquistas feitas, no decorrer dos tempos, pelos diver
sos países do mundo, principalmente os mais desenvolvidos. 
Quando li, ontem, a pauta dos nossos trabalhos, fiquei preocu
pado ao me deparar com esse projeto. Por coinCidência, con
tactei imediatamente com o Senador Maurício Corrêa, que 
me confirmou que seriã "O Relator da matéria e daria parecer 
favorável a ela._ Vi logo que não teria condições de uma argu
mentação jurídica com S. Ex\ mas que teria as preocupações 
que V. Ex~ está demonstrando, principalmente nessa parte 
final do pronunciamento de V, Ex~, porque não considerei 
válida a idéia de que, em razão de possíveis erros de juízes, 
devêssemos modificar uma lei que tinha sido alcançada pelo 
País depois de tantos anos. Não aceitava essa idéia e, por 
isso, procurei vários juristas, dentre eles V. Ex~, pedindo aten
ção para esse projeto. Pessoalmente, eu já havia me posiciO
nado contra, iria dar urna declaração de voto que seria contra. 
Lamento que aqui estejamos discutindo, como V. Ex~ e outros 
já afirmaram, um projeto desse quilate cm regime de urgência. 
E nãO~ temos como .evit,áAa, porque amanhã ele passará a 
tramitar em regime de urgência b, que é aquela em que cada 
Senador terá dois minutos e meio para discuti~ lá. Como iremos 
discutir o substitutivo, que, felizmente, tenho uma idéia do 
que representa!? No meu entendimento, ele tem alguns avan
ços mas, em outros pontos, os avanços não foram alcançados, 
pelo contrário,_P-º-r isso, fiquei c6m essa grande preocupação 
e vejo com alegria que o Plenário tomou a si a responsa
bilidade, através de V. Ex•, dos Senadores Amir Lando, Cid 
Sabóia de Carvalho, Mansueto de Lavor e outros, que estão 
atentos agora a essa questão, para discutirmos e tentarmos 
derrubar essa excrescência que está sendo colocada em vota
ção. 

O SR. JOS_É PAULO BISOL - Agradeço a V. Ex' o 
generoso e inteligente aparte, rigorosamente necesSário para 
dar um sentido mais sólido ao meu_ pronunciamento. 

O aparte de V. Ex~ me lembra alguns detalhes curiosos, 
um dos quais vou mencionar. Fala-se que os juízes erram 
na concessão de medidas cautelares. Sabem V. Ex~~ que eles 
erram, também, não as concedendo? Vou dar um exemplo 
aqui, não de qualquer juiz, mas de um muito especial, do 
Supremo Tribunal Federal, hoje Ministro da Justiça, o Senhor 
Ministro Célia Borja. Quando o Senhor Presidente da Repú
blica exonerou dois governadores de Territórios em princípio 
agindo contra uma disposição transitória da Constituição~ es
ses governadores e_ntraram com mandado de segurança e pedi
ram a liminar. O Ministro Célio Borja a negou. 

Se o Presidente da República me exonera do Governo 
do Estado e não consigo urna liminar judicial para permanecer 

no Governo até a decisão final, serve para alguma coisa a 
decisão final? No caso, adiantou'?_ Até hoje esses mandadOs 
de segurança não foram julgados, e nem- Vão Sei. QUandO 
voltarem a ser apreciados, o Supremo Tribunal vai ter que 
dizer que estão prejudicados, porque já terá vencido o período 
de governo dos exonerados. 

Era o tipo da liminar que tinha que ser dada, por Justiça, 
não porque eles tivessem o direito líquido e certo, mas porque, 
se eles o tivessem, sem a liminar, não teriam mais como dele 
usufruir. Logo, a medida cautelar, no caso, a liminar do man
dado de segurança, tinha que ser concedida pelo Ministro 
Célia Borja e não o foi. S. Ex~ errou. Estou testemunhando 
que se erra negando uma liminar, ou uma caUtelar, sendo 
compreensível que também se erre concedendo-a .. E não vai 
ser por esses tfpicos erros, porque errar é do Direito, de 
sua prática faz parte, que se destruirá uma lei boa. Tanto 
é que o Direito tem um princípio chamado de Princípio de 
Consolidação do Fático. o que significa que uma sentença, 
mesmo quando juridicamente errada, ao transitar em julgado, 
transforma-se em lei, apesar de ser discordante e contraditória 
em relação a todo sistema jurfdico em que essa sentença está 
inserida. O erro está, isto sim, em usar oS erros com-o "argu
mentos" para urna defecção democrática como a_ viz:ada por 
este projeto de lei. 

No seu aparte, V. Ex~ rnancioilOU, nobre Senador Jutahy 
Magalhães que o substitutivo poderia aperfeiçoar. .. o que 
é viável, mas não a partir do espírito do projeto, porque 
o espírito do projeto é de redução da cidadania, o espírito 
do projeto é de aumento da discricionalidade do Poder Públi
co, o espírito do projeto é de redução do exercício, da exercibi-
lidade dos direitos fundamentais do homem. . 

Ademais, posso acrescentar que o Capítulo do Código 
de Proce_sso Civil, que trata das medidas cautelares, é uma 
das jóias mais extraordinariamente bem acabadas da legislação 
brasileira. É um trabalho que honra o legislador brasileiro, 
o que desonra o legislador brasileiro é este projeto que joga 
fora urna pérola. 

Quero ler aqui o texto para que minha emoção dcU_ugar 
a el_e_ próprio em matéria de argumento. Trata~Se do art. 2'! 
do projeto, que diz assim: "Não será cabível medida liminar 
contra atos do poder público no procedimento cautelar ou 
em quaisquer outras ações de natureza cautelar e preventi
va ... '', quer dizer, o espaço é abrangido totalitariamente-. Refi
ro-me ao espaço da concessibilidade de li minares e cautelares. 

E continua o texto: " ... toda vez .. ,"- agora prestem 
bem atenção, pelo menos os que entendem alguma coisa de 
técnica legislativa- ..... que providência semelhante ... " -
observem essa palavra, vejam o que ela o tem de valor ativo 
e o que ela abre de espaço discricional - " ... toda vez que 
providência semelhante''- qualquer providência que se pare
ça, vou logo discutir isso - " ... não puder ser c-oncedida 
em mandato de segurança, em virtude de vedação legal." .. ,.,-

Nenhuma cautelar ou liminar pode ser concedida em man
dato de segurança se não estiver embasada em um direito 
líquido e certo, que é da substância definícíonal do mandado 
de segurança, enquanto que não é da substância definicional 
da medida cautelar. Além disso, é da essência da medida 
cautelar, exatamente o contrário, como aliás o brilhante Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho deixou claro no seu pronuncia
mento; quer dizer, na medida cautelar, o juiZ nãO tem que 
apreciar se· o direito do cidadão - Q que está pedindo a 
medida -é líquido e certo, esse aspecto está fora de aprecia
bilidade jurídica naquele rnoment•J processual. O juiz só tem 
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que apreciar, para conceder ou negar uma cautelar, se há 
fundado receio ·de que aquela parte, vencendo a lide, não 
possa, não tenha ,mais condições, O_IJ dificilmente consiga exer
cer o direito, isto é, quando a sentença que vai decidir a 
lide não tiver mais eficácia concreta e s6 tiver a abstrata eficácia 
jurídica. _ -

Vejam V. EX!", então, que a substância, a essência da 
liminar no mandato de segurança é uma coisa e a substância 
e a essência da medida cautelar desta liminar no processo 
civil, ou em qualquer outro, é outra totalmente diferente. 
O texto do art. 29 fala em semelhança e isso mé lembra muito 
um estudo que os franceses fizeram sobre o conceito de simili~ 
tude e verossimilhança. Quer dizer, quando algo é verossímil, 
não é verdadeiro, porque, se ela é verdadeiro, não precisa 
ser verossímil. É a mentira que precisa ser verossúrtil para 
parecer verdadeira. Este é o caso. Para que exista a medida 
cautelar, é preciso que exista o mandato de segurança. Mas 
se existe o mandato de segurança, para que é preciso a medida 
_cautelar? Essa é fantástica! Essa_é a mentalidade! Este projeto 
faz de todos nós idiotas! 

Diga~me, nobre Senador Jutahy Magalhães, para que é 
preciso· medida cautelar se existe a medida de segurança? 
Pode-se aboli-la. 

O Sr. Amir Lando- Permite-me um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Concedo o aparte a V. 
Ex~ 

O Sr. Amir Lando - É como eu me referi antes. É 
evidente que todos estamos falando numa improvisação, por
que essa matéria reclama análise e indagação profunda; mas 
da forma que está aqui fulmina o direito de ação em medida 
cautelar. Se ela não se presta mais para essa. C<?n_c~ssão da 
liminar, que é da sua essência, para evitar <?_dªno irreparável, 
teremos aqui apenas um mandado de segurança, que é outro 
instituto- s-ão outras as condições e pressupostos, como bem 
disse V. Ex~ Há, neste caso 1 uma tentativa de reduz_ir-s_e a _ 
concessão da liminar e da cautelar, quando ocorr~rem 9s pres
supostos da medida liminar e mandadQ_de segura.t;~ça, que_ 
são coisas diversas. Isso é uma destruição, fulmina o direito 
de ação, sobretudo da cautelar, contra o Poder Público. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Agradeço a V. Ex• o 
aparte, que veio dar o conteúdo que faltava às minhas pala
vras. Lembro um aspecto jurídico a que até agor~ não havia 
referido. É que o Estado tem dupla personalidade, tem a 
personalidade de centro de imputação da ordem jurídica, cir
cunstância em que o Presidente da República exerce a adminis~ 
tração, nós legislamos e os jufzes julgam. Mas o Estado, a 
par dessa personalidade de centro de imputação da ordem 
jurídica, é uma parte como qualquer outra; o Estado é 11:~a 
pessoa jurídica como qualquer outra, o que significa que, 
sendo o Estado parte numa ação, ele não é o centro de impu
tação da ordem jurídica; ali, ele é uma parte como qualquer 
sociedade, qualquer associação e qualquer pessoa. 

E isso está em qualquer alfarrábio de Direito que tenha 
sido escrito pelo menos do século passado para cá. Qualquer 
alfarrábio tem essa lição. -

E o que se deduz desse princípio jurídico de que o Estado, 
enquanto parte num processo, é pessoa jurídica como qua1-
.quer outra? Deduz-se que ele tem que ser isonomicamente 
igualado à parte com quem está em conflito. O que significa 
que os deveres jurídicos têm que incidir sobre ele como incide 
c;obre as outras pessoas jurídicas, e que não se pode fazer 

tratamento legal diferenciado ou que se deve reduzir esse 
tra~amento legal diferenciado ao mínimo possível. 

EÕ.tão, este projeto contém mais este defeito: privilegia 
o Estado contra o cidadão. 

Não sei como projetes semelhantes percorremos trâmites 
como se não significassem nada! Não sei como se pode tocar 
em um Código de Processo Civil por uma leizinha de urgência, 
feita em cima da perna, com más intenções, com intenções 
antidemocráticas, visando reduzir a cidadania de todo_s nós! 
Não sei o que se está passando no Brasil em matéria de valori
zação, inclusive de valorizaç-do jurídica!? 

Como nós, brasileiros, estamos avaliando os nossos direi
tos e os nossos deveres jurídicos? O que sentimos enquanto 
necessidade, pelo menos, de viver em um estado de direito? 
Esses projetes são as nossas respoStas'? A facilidade com que 
projetas semelhantes tramitam no Congresso Nacional corres-
ponde à resposta que estamos dando a respeito da valorização 
que fazemos do Direito? 

Realmente, nosso futuro está previamente destruído! Per
demos o sentido jurídico da nossa existência, a palavra demo
cracia é para demagogo; a palavra justiça é para mentifOsos 
interessados na perenidade de um sistema corrosivo e opres
sor! Fazer leis é um engodo, realmente, estamos aqui para 
lograr a brasilidade; realmente, estamos aqui para enganar~ -
realmente, as instituições são frágeiS, e, realmente, ~omos 
a fragilidade das instituições. 

Encerro essas minhas palavras com um testemunho muito 
triste: Esses.que estão dizendo para não limparmos nada, 
esses, que estão difundindo a idéia de que não devemos mexer 
em nada, esses, que eu ouço todos os dias afirmar que devemos 
permanecer quietos para que a água não entre goela abaixo, 
esses, que estão recomendando silêncio; cala-te, legislador! 
cala-te, juiz! esses, lamentavelmente, estão com a razão. Po_r
que se nós fizermos alguma coisa que exPresse O sentido que 
temos enquanto agentes da política nacional, então produzi
remos um descarrilhamento do trem, produziremos um movi-

__ mento, um golpe de estado, produziremos a pane, o desastre, 
a tragédia, produziremos o fechamento da Casa. Se é para 
votar projetes semelhantes a este, qual a importância da Casa 
aberta? se é para calar, qual a importâncii da palavra'? 

Considero este projeto bem mais importante do que estão 
tentando dar a entender, pois representa um corte safado 
e vigoroso num dos aspectos fundamentais da democracia 
brasileira: O nosso corlceito constitucional de cidadania. (Mui
to bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. José Paulo Biso! o Sr. 
Lucídio Portela, Suplente de Secretário~ deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Rene
vides, Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Paulo Biso/ o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Lucldio Porte/la, Su
plente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)-Tem a palavra 
o nobre Senador Chagas Rodrigues. (Palmas.) 

S. Er não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa.) 
S. Ex~ não- está presente. · 
Encerrada a discussão, a matéria sai da Ordem do Dia, 

nos termos do parágrafo único, do art. 172, do Regimento 
Interno, devendo voltará Ordem do Dia da sessão de amanhã 
em regime de urgência - b. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 4: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N' 123, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno). 

Díscussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 123, de 1991 (NO 3.278189, na Casa de ori
gem), que institucionaliza o Programa de Crédito Edu
cativo para estudantes carentes. (Dependendo de Pare
cer.) 

Nos termos--do art. 140, letra a, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Espiiidíão Amin para emitir parecer. 
(Pausa.) 

Tendo em vista que o nobre Senador Esperidião Amin 
não se encontra em plenário, designo o nobre Senador Ronan 
Tito pata ser o" relato-r ·ad hoc. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para emitir pare
cer. Sem revisão .Po oradQr.) - Sr. _Presidente, antes de iniciar 
o parecer oral, desejo fazer uma pergunta à Mesa. O relatório 
será apresentado hoje. Isso quer dizer que o iremos votar 
também hoje? 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Ele será vota
do hoje. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, peço, então, 
todo o processado deste projeto. Em mfnhas mãos está o 
relatório, pronto e assinado. O problema é apenas esclarecer 
aos Srs. Senadores sobre o que acontece freqüentemente: 
a tramitação da lei oriunda do Executivo. QuerO Iriostrar as 
datas, no projeto não há, temos _somente o processado. De 
fato não está aqui. Gostaria que a Mesa me fornecesse. 

À guisa de informação ao Plenário, este é um projeto 
de magna importância, de colaboração da Alemanha com 
áreas deprimidas. (Pausa.) 

Sr. Presidente, eu entendi que relataria o item -5, para 
o qual fui nomeado relator na Comissão e, agora, seria o 
relator de plenário. No entanto, estou sendo designado relator 
ad hoc do projeto cujo Relator é o Senador Esperidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Exato. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, como relator 
ad hoc, acompanhei pari passo, na Coinissãó de Economia, 
o relatório que é favorável. Um dos aspectos que tem seccio~ 
nado o processo da educação nas universidades, principal~ 
mente nas universidades particulares, que é onde estudam 
mais de 90% dos estudantes de famílias pobres, é justamente 
o crédito educativo. Havia anteriormente, uma bolsa forne~ 
cida pelo MEC para os estudantes carentes, pobres, e isso 
foi supriinido. E isso aconteceu no momento correto, porque, 
na verdade, a bolsa era mínima e as universidades cobravam 
a sobretaxa. 

Depois, com o encarecimento do custo de vida. só tivemos 
uma maneira de contentar os estudantes pobres, principal~ 
mente os que trabalham, porque, dada a carga escolar das 
universidades federais, é impossível eles estudarem, pois te~ 
riam que freqüentar as aulas de manhã, à tarde e à noite. 

O Senador Esperidião Amin e eu estudamos bastante 
este projeto e fizemos, na Comissão, um ponto e um contra~ . 

ponto. Neste instante; estou querendo apenas ver se não foi 
retirado de organismos da Saúde algum recurso para o Crédito 
Educativo. No mais, estaria de pleno acordo com toda criação 
de.recursos para o Crédito Educativo. 

Vamos ler para que todos tomemos conhecimento do 
projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 123, DE 1991 

(N• 3.278/89, na Casa de origem) 

lnstitucionaUza o Programa de Crédito Educativo 
para estudantes carentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fica instituído o Programa de Crédito 

Educativo para estudantes do curso universitário de 
graduação com recursos insuficientes, próprios ou fami
liares, para o custeio de seus estudos. 

Art. 2" Poderá ser titular do benefícios de que 
trata a presente lei o estudante comprovadamente ca~ 
rente e com bom desempenho acadêmico, desde que 
atenda à regulamentação do programa. 

Parágrafo único. A seleção dos inscritos ao bene~ 
fício de que trata esta lei será feita pela direção da 
instituição de ensino superior, juntamente cOm a entí~ 
dade máxima de representação estudantil da entidade. 

"O financiamento dos encargqs educacionais po~ 
derá variar de 30 a 150% do valor das mensalidades." 

Até aí, está correto. Alguns poderão estranhar os 150% 
- é a bolsa alimentar de que têm necessidade os absoluta~ 
mente Carentes: 

"O Ministério da Educação fixará um prazo de 
90 dias para as diretrizes gerais do programa e será 
o responsável pela sua supervisão. - --

A Caüca Econômica Federal será a exeCutora da 
presente lei", consoante regulamentação do Banco Cen~ 
trai, no que tange às normas operacionais creditícias, 
podendo partilhar o seu programa de crédito educativo 
com outros bancos ou entidades, mediante convênio. 

O Banco CentraLdo Brasil baixará, no prazo de 
90 dias, regulamentação desta lei e poderá fixar normas 
complementares que se fizerem necessárias à íinple
mentação do programa. 

Os recursos a serem alocados pela executora do 
programa terão a seguinte origem." 

Aqui estava a minha dúvida. 
"No orçamento do Ministério da Educação" - 100% 

aprovada. 
"Na destinação de partes dos depósitos compulsórios, 

segundo política monetária do Banco Central"- Perfeito. 
"Em recursos do Conselho de Desenvolvimento Social 

correspondentes a até 30% do resultado líquido da extração 
ordinária- das loterias". Aqui' há uma pequena modificação 
que no nossO entendimento não prejudica o Programa de 
Saúde; então está tudo bem. 

''Na totalidade do resultado líquido de três edições extras 
da loteria." 

Sr. Presidente, o relatório do Senador Esperidião Amin 
é favorável, e eu, não só como Relator ad hoc, já antecipo 
o meu voto favorável ao projeto de lei, nos termos do seguinte 
substitutivo·. 
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SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 123, DE I991 

Institucionaliza o Programa de Crédito Educativo 
para estudantes carentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica instituído o Programa de Crédito Educa

tivo para estudantes do curso universitário de graduação com 
recursos insuficientes, próprios· ou familiares, para o custeio 
de seus estudos. 

Art. za Poderá ser titular do benefício de que trata a 
presente lei o estudante cornprovadamente carente e com bom 
desempenho acadCmico, desde que atenda à regulamentação 
do programa. 

§ !<:> A seleção dOs inscritos ao ~en_efício d~ que trata 
esta lei será feita pela direção da instituição de ensino superior, 
juntamente com a entidade máxima de representação estu
dantil da entidade. 

§ 2" o fmanciáliiCllfo dos encargos edUCaciona_~s p9derá 
variar de 30% (trinta por ce-nto) a 150% (cento- c-cinqüenta 
por cento) do valor da mensalidade. 

Art. 39 O Ministérío da Educação fixará, num prazo 
de 90 dias, as diretri.Zés geraiS do Programa e~ será o respon
sável pela sua supervisão. 

Art. 4? A Caixa Económica Federal será a executora 
da presente lei, consoante regulamentação do Banco Central, 
no que tange às normas operacionais e credit~cia~, podendo 
partilhar seu Programa de Crédito Educativo co~ outro~ ban
cos ou entidades, mediante convênios. 

. · PaJágrafo único. _ _O Banco Central do Brasil baixará, 
num prazo de 90 dias, a regulamentação desta lei e poderá 
fixar as normas complementares que se fizerem necessárias 
à irltplementação do Programa. 

Art. 5" Os recursos a serem alocados pela executora 
do programa e bancos conveniados terão origem: _ 

I- no orçamento do Ministério da Edtl~ação; _____ _ 
. II- na destinação de parte dos depósitos CõriijJulsórios, 

segundo polífica monefáriá. -do Banco Central; 
III- em recursos do Conselho de Desenvolvimento So

cial correspondente a até 30% do resultado líquido das extra
ções ordinárias das loterias administradas pela Caixa Econó
mica Federal; 

IV- na totalidade do resultado líquido de três edições 
extras de loterias administradas pela Cãixa Económica Fe
deral; 

V- reversão dos financiamentos concedidos e· outras ori
gens. 

Parágrafo único~ Nos próximos dez anos, os recursos 
orçamentários destinados ao Progr_ama de Crédito Edu~_tivo 
não poderão ser inferiores aos aplicados em 1991, corng1dos 
na mesma proporção do índice de crescimento do Orçamento 
da União. 

Art. 6' O caput do art. 26 da Lei n' 8.212, de 24 de 
julho de 1991, passa a vigorar corri a seguinte redação~ · 

"Art. 26. Constitui receita da Seguridade Social 
a renda líquida dos concursos de prognóstiC-os, exce.: 
tuando-se os valores destinados ao Programa de Cré
dito Educativo, enquanto este existir." 

. Art. 7" Os juros sobre o Crédito Educativo não ultra
passarão anualmente a 6% (seis por cento). 

Art. 8? A concessão dos empréstimos de que trata esta 
lei não dependerá de garantias pessoais ou reais, exceto as 

d~ seguro de crédito estipuladas pelo Banco Ce:ritral com u_m 
fundo de risco de 3% (três por cento) sobre o_ valor dos empres
timos. 

Art. 9~ O contrato de que trata esta lei estabelecerá 
as condições de transferência dos recursos por parte da Caixa 
Económica Federal e as garantias relativas em caso de atraso 
dos repasses, ficando, em função deste último aspecto, as 
instituíções de ensínu impedidas de: 

I-suspender a matrícula do estudante; 
II- cobrar mensalidades do estudante, mesmo como 

adiantamento.- -
Parágrafo único, Havendo atrasos superiores a trinta 

dias nos repasses dos valores devidos pela CEF ou qualquer 
instituição conveniada, os pagamentos serão efetuados com 
c6rreção nos mesmos índices cobrados dos beneficiados pelo 
Programa. _ _ . 

Art. 10. Enqua-nto nãO forem fixadas as novas- diTe
trizes do Programa e regulamen_tada esta lei, continuarão em 
vigor os critérios e resoluções já definiJos pelo Poder Exe
cutivo. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - O parecer 
conclui favoravelmente ao pi'ojeto, nos termos do substitutivo 
que apresenta. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto e do substitutivo, em turno único. --

0 Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

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

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, temos uma emen
da. e, no turno suplementar, teremos que apreciá-la. Gostaria 
de advertir o Plenário para o estudo desta emenda, p_~iUcip_al
mente porque seu autor, o Senador Almir Gabríel, é zeloso, 
e pela massa de recurso que pode ser subtraída do setor de 
Saúde: ,-,- -.- __ _ - . 

"Suprima-se o inciso III do art. 5" do Substitutivo do 
Projeto de Lei da Câmara." 

Advirto os Srs. Senadores para ficarem bem atentos à 
questão da _emenda no turno suplementar. Quanto ao relató
rio, o projeto está correto, no meu entender. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Esta emenda 
será apreciada no momento oportuno~ 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)-Tem a palavra 
o Senador Esperidião Amin para discutir a matéria. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Gostaria de rememorar alguns aspectos concernentes a 
este projeto, ind~pendentemente do parecer _q_ue apresentei 
ã Comissão de Assuntos Económicos. _ 

O projeto data de 1989 e foi aprovado na Câmara dos 
Deputados em 10 de dezembro de 1991. Ele já contém, na 
busca de recursos, essa questão polémica -mas, na minha 
opinião, indispensável - a que se referiu o nobre Senador 
Ronan Tito em relação à emenda supressiva do Senador Almir 
Gabriel. 

O que procuramos foi dar a este substitutiVo uma redaç~o 
de sorte a facultar e não oBrigar o uso de 30% da receJta 
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líquida dos sorteio::; i:idministrados pela Caixa Económica Fe
deral. 

Senão, vejamos: O IncisO III do art. 4'', caput, dizia: 

"Os recursos alocados pela executora do programa 
e bancos conv_eniados terão origem: 

III- em recursos do Conselho de Desenvolvi
mento Social - F AS - qüe contará para isso com 
30% da renda líquida das loterias administradas pela 
Caixa Econômica Federal." -

A alteração que promovemos, sem contrariar esta hipó
tese ou esta possibilidade, é do seguinte teor: 

"Art. 5" Os_ recursos a serem alocados pc la exe
cutora do programa e bancos oonveniados terão ori
gem: 

Inciso III - em recursos--do Consclhá de Desen
volvimento Social correspondentes a até 30% do resul
tado líquido das extrações ordinárias das loterias admi
nistradas pela Caixa Econômica Federal.'.' 

Portanto,-era-30%; agorã.-é afê 30%. 
Do programa, Senador Ronan Tito, todos conhecemos 

os seus méritos e seus defeitos. Ele alcança o mínimo do 
1,2 milhão de estudantes univcrsitáríos bi3sileiros que pagam 
para estudar. Não vamos comentar se isso é jUSto ou injusto 
- 300 mil não pagam, estudam nas universidades públicas. 
Não gostaria de me remeter ao assunto, que é fascinante, 
do mérito_ do ensino público gratuito-, que alcança a todos 
ou não alcança. Gostaria apenas de observar que, diante da 
nossa realidade -o número de estudantes que paga, a grande 
maioria, é quãtro vezes aquela que tem acesso à universidade 
pública; é de 4 para 1, essa relação. Desse_1,2 milhão, imagi
na-se ou 'deseja-se que sejain atendidos, este ano, 70 mil, 
que é o número de contratos que se poderá contar corno 
certo no primeiro semestre, se aprovado este projeto. No 
segundo semestre, 63 mil, urna ve'? que está pre-vista uma 
perda de aproximadamente 10%. E para chegai" a isso, não 
temos. a mesma fonte que havia quando o Crédito Educativo 
foi Criãdo: o Finsoeial, que não é mais destinado a esse fim. 
Não quero discutír o mérito, pois cie"iô que foi corretarnente 
direcion-ado para outro uso, igualmente necessário ou mais 
essencial. 

O Sr. Ronan Tito - Mas que tem questionada a sua 
legalidade _e sua çonstituciollalidade. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Hoje se questiona e não 
se paga. 

O Sr.-·Ronan Tito - É .. verdade. Os que pagam estão 
depositando em ju(zo. ~.• 

I O SR. ESPERIDIÃO Al\ÜN -Mas. Sr. Presidente. o 
estudante universitário brasileiro tem~ hoje, uma resolução 
do Banco Ceiltral que institui o Crédito Educativo. Não há 
lei, mas uma resolução do Banco Central, de 1974, tempo 
do "milagre brasileiro". _ _ ,-

Portanto, o Projeto de Lei do Deputado ViCtor Faccioni 
1 pretendeu- e a Câmara o aprovou- instituir este programa, 
muito menos do que questioná-lo; muito menos do que dimen
sioná~Io compativelmente, até porque isso Dão está ao alcance 
do legislador. Devemos institucionalizar o programa e ofere
cêr~lo ao ExecutivO, seni arranhar as suas prerrogativas, as 
suas alternativas de financiamento. Por isso, quero dizer, Se~ 
nadar Ronan Tito, que te-nho tratado esse assunto com a 
lealdade com que sempre trato de questões polêrr:icas; e ao 

Senador AI mi r Gabriel fiz questão de pessoalmente fazer che
gar este substitutivo e o ariterior, porque Sabia da sua oposição. 
S._ Ex• tem uma posição de cruzado, falei com ele há pouco 
antes que se ausentasse do plenário. Ele é um cruzado no 
assunto. 

O Sr. Ronan Tito - Cruzado da saúde. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Cruzado da seguridade 
social, eu diria, ou da previdência, um especialista no assunto. 
A Câmara dos Deputados aprovou, Senador Ronan Tito, iro
positivamente os 30%-. Propusemos o seguüite: primeiro, cumw 
prindo uma técnica legislativa, que o art. 26 da Lei n~ 8.212, 
de julho de 1991, seja ressalvado até 30%, enquanto existir 
este programa, o do crédito educativo, por um prazo fixo, 
ou até cinco, ou dez anos. Ele está aprovado para vigorar 
por cinco anos no projeto que veio da Câmara dos Deputados; 
no nosso substitutivo, até dez anos. Criamos o inCisO- IV do 
art. 59, que reza: "Na totalidade do resultado líquido de três 
edições extras de loterias administradas pela Caixa Económica 
Federal". Não é u~a alternativa, é uma oferta supletiva. 

O Sr. Ronan Tito -Supletiva, aditíVa. 

OSR. ESPERIDIÃO AMIN- Já que o Poder Executivo 
vai poder restringir - só vamos usar 5%, das três edições 
-há uma tentativa de facultar ao Executivo a proibição desses 
estudantes, de seus pais, de seus familiares à situação depri
mente que V. E~· e a imprensa conhecem; a televisão mostrou 
isso no an? passado, de maneira mais viva e contund_ente; 
V. Ex•, assim como eu tem casos para narrar. 

O Sr. Ronan Tito-Já debatemos o assunto na Comissão 
de Economia. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Estou querendo fugir do 
mérilõ da questão porque o assunto é palpitante, fascinante, 
e cada um de_ nós pode acrescentar a ele desde críticas à 
existência do crédito educativo- por que não se universaliza? 
-até esta, que V. Ex~ menCiona com toda pertinência, porque 
o crédito é muito modesto e pequeno. Nem 70 mil cruzeiros 
temos assegurado, ~enador Ronan TitO. 

O Sr. Ronan Tito- É verdade! Nobre Senador Esperiw 
dião Amin, não posso conter o ímpeto de aparteáwlo. V. EX' 
está encaminhando muito bem a matéria. Tem um grande 
mérito esse projeto, porque possibilita, a nós, parlamentares, 
colocar os recursos à disposição na Comissão de Orçamento. 
Este País que se jacta de dar mais de 2 bilhões de dólares 
de subvenção às suas estatais, por ano, todo ano, e entendo 
que devemos preservar isso, não tem recursos para bolsas 
de estudos de estudantes carentes. É um País psicodélico, 
convenhamo~! Jac:ta-se de gastar mais de 2 bilhões de dólares 
suplementando as suas estatais! Se fosse eritregue à iniciativa 
privada, se desse lucro ou prejuízo, seria problema delas. 
Diz-se, enfão: "Isso vamos falar e defender com fervort No 
entanto, quando se trata _do crédito educativo para os estuw 
dantes pobres, não temos sequer um projeto de lei. Por isso 
a urgência de aprovar esse. A Comissão de Orçamento deve 
ser instalada agora. Assim, todos nós, que sabemos da necessi~ 
dade, da_ urgência da abertura qe possibilidade de acesso do 
estudante carente à universidade, nesse momento, talvez te
nhamos não só a oportunidade de enviar algum recurso do 
orçamento para a manutenção das estatais, mas talvez possa
mos também tirar uma parcela para os estudantes carentes. 
V. Ex" não só emendou o projeto, não só fez substitutivo, 
mas sublimou-o, e isso tem a maior significação e importância. 
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Diria que esse é daqueles projetes qUe devem ser aprovados 
com a maior urgência possíVd. justamente para que, no orça~ 
mente, haja recursos,-parã o estudante carente poder estudar. 

Muito obrigado a V. E~ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador Ronan Tito, V. 
Ex• feriu agora o aspecto que considero o cume tlo projeto. 
Por isso vou dircto a ele. Por que temos ·que aprová~lo ou 
para- quê? Para que possamos mudar a realidade. Constam 
do Orçamento para este ano, 149.8 bilh_ões de cruzeiros -não 
corrigíveis. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) .__Senador Espe· 
ridião Amin, interrompo V. Ex~ para propor ao Plenário a 
prorrogação da sessão por mais 30 minutOs.- (Pausa.) --- -

Não havendo objeção do Plenário, a ·sessão fica prorro
gada por mais 30 minutos. 

O nobre Senador continua com a pal<"vra. 

O SR. ESPERIDIÃú AMIN -- 1'rossigo, aproveitando 
o aparte do nobre Senador Ronan Tito, -para-Cl1zer que é 
necessário aprovartnmn!sté proJeto para que, com as altera
ções propostas no substitutivo ou não; esse· recurso de 149.8 
bilhões de cruzeiros, não "reajustáveis -· ertquanto isso, as 
mensalidades ou semestralidades, enfim, a anuidade das esco
las, são reajustadas - para que esse recurso, repito, tei:Jha 
conseqüência e, em assírri sendo, possa ItJ.CSn1Q ser suplemen
tado ainda neste ano. Talvez, como V. Ex~ bem lembra, tenha
mos, no trabalh~ __ da C~mis_~~o Mista do OrçamentO, algo 
efctivamente- últil a cobrar do Governo e, eventualmente,_ 
s,uplementar. Quem de nós não recebe solicitaçQes_e pedidos? 
A medida que pudermos suplementar, poderemos aliviar a 
carga da seguridade soçial_, aquilo que é a razão da insurreição 
legítima do Senador Almir Gabriel, mas com altema~ivas. 
O qUe itão podemos é deixar ç; útudarite serTI o crédito educa
tivo instituído, sem crédito orçamentário e sem -poder usar 
essa fatia: Não é que o déficit da Previdência Seja desprezível, 
nãot Ele é muitas veZes tnãior do que esse _dinheirinho do 
sorteio. E não sei se seria' para esse· ã.SSullto que-deveríamos 
desviar nossa energia. Mas não quero dizer que a carne está 
podre e, por isso, devemos terminar de apodrecer a produção 
do rebanho. Não é isso. Quero dizer que a compensação 
pode ser estabelecida a· partir da existência -da lei. Sem a 
existência da lei, ilão tenlos o que cobrar do-Executivo." 

O Si-:Jtlf~ihy M3galhães- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Peço desculpas i '17~ ~Ex'~l'or 
não ter acompanhado a discussão desse projeto cujo substi
tutivo foi- agora lido. Sobre ele praticamente nada sei, não 
conheço o seu texto. Vejo que existe uma emenda, de autoria 
do Senador Almir Gabriel. Pela discussão que está ocorrendo 
agora em plenário, percebo também que a intenção é não 
aceitar a emenda do Senador Almir Gabriel. Preocupo-me, 
porque vejo que o propósitO de S. Ex• é no sentido de manter 
recursos para a Seguridade Social. Conforme declarou o Sena~ 
dor Ronan-Tito, o nobre Senador Almir Gabriel luta pelos 
recursos ·em prol dessa área da Seguridade Social. Vejo que 
se l'ermite a retir-ada de __ até 30%, quase "sefi1pi"e efetivad_a. 
O que me preocupa é qUê, se- já -édSfe"ni pOú.cos· rCCúfSos·· 
para a Seguridade Social - todos estamos __ vendo as dificul
dades pelas quais ela passa, a sua falta de recursos-:- yamos 
ainda retirar mais uma parte? Há uma incoerência nesse Senti
do. Se reconhecermos a necessidade de mantermos recursos 
para a seguridade Social, cujo programa é- aieridef a urna 

grande massa da população brasileira, retiramos meios de 
uma área que já não tem o suficiente para isso. Fico na dúvídã
se o caminho acertado é recusar essa proposta de emenda, 
de autoria do Senador Almir Gabriel. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN ~ À-eme~nda suprcssiva do 
Senador Almir Gabriel tem méritos. Até sua ausência momen
tânea me força a enaltecer, corno enalteci até aqui, a coerência 
da sua posição. 

O que me leva a não 3dotar a posição do Senador Almir 
Gabríel é o conjunto de fatos que temos posto~ diante de 
nós para, em torno ou s.obre eles, deliberar. a ~:.~ •. .a. a Câmara 
dos Deputados aprovou uma disposição prescritiv3 dentro da 
autorização de lançar-se mão de 30% dos resultados dos sor
teios que, em decorrência da Lei n" 8.212, de\lem ser integral
mente utilizados em benefício da seguridade sociaL 

Nos debates que mantivemos, Senador Jutahy Maga
lhães, com a Caixa Eco-qómica Federal, cujo presidente_ esteve 
na Comissão de Assuntos Económicos; com a Secretária E uni~ 
ce Durhan, do Ensino SuperiOr; com o Miriistro da_ Edue<:!ção; 
com o então Ministro da Justiça, Senador )arbas Passarinho, 
para procurar dar a este projeto viabilidade, fontes de recur
sos, procuramos várias soluções para oferece_r à Câmara, que 
havia decidido, dentre outras, por· esta fonte. Questionamos 

_a possibilidade de utilizar parte de recursos do depósito com
pulsório dos bancos para, com a sua remuneração, financiar 
parcela do crédito educativo, mas nada conseguimos, exceto 
recursos do orçamento. 

Por isso, para atenuar ou possibilitar a atenuação do que 
o texto do projeto aprovado pela Câmara pretende, para possi
bilitar a atenuação, colocamos a expressão "até 30% da renda 
líquida desses sorteios". 

O Sr. _jutahy Magalh_ães- Permit~-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Com muito prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães -:-Infelizmente_, _mantenho o 
méU pü"nto de viSta, contrário à retirada âe reCursos, de -urria 
área _carente de -investimentoS, como a seg~ridaQc social, em
bora, como V. Ex~ declarou, o Governo não tenha encontrado 
outra fonte de recursos. Eis a_ incoerência: buscar fontes de 
recUrsos para um programa, reconheço, da maior importância, 
embora com muitos problemas. Mas não é por admitir a sua 
importância que não deva reconhecer também estar-se buscan
do recursos na fonte errada, isto é, naquela sem condições 
suficientes para a sua própria sobrevivência, que é a seguridade 
social. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sena~r Jutahy Maga· 
lhães, eu poderia, desde já, buscar defender a preservação 
desse inciso, procurando exaurir o debate em torno dessa 
questão. Como sobre esta existe uma emenda já conhecida, 
eu me permitiria mencionàr a V. Ex~ uma ordem de delibe
ração, ou de futura deliberação: institucionalizamos o Progra
ma do Crédito Educativo ou não? Penso que nos cabe respon
der esta pergunta, já analisada, repito, pela Câmara. Em um 
segundo momento, se a resposta for afirmativa, este -Plenário, 
- com o brilho da sua colocação e de_ outros Senadores que 
pensa-m diferentemente do que eu penso - poderá decidir 
sobre a manutenção ou não da forma origirial, da forma do 
substitutivo ou de forma alguma que permita lançar mão des
ses recursos. 

Entretanto, discutir essa questão antes "dé se Pensar na 
institucionalização do projeto e de outros aspectos que ele 
contém, julgo contraproducente, porque o substitutivo tem, 
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por exemplo, com a anuência do Ministério da Educação, 
urna cautela para impedir que o uso do crédito educativo 
ocorra sem que as prioridades, em termos educacionais, sejam 
consideradas. Também isso foi levado em conta no substi
tutivo. 

Por essa razão, gostaria de defender, neste estágio, a 
adoção do substitutivo como ponto de partida para a nossa 
decisão de respaldar a iniciativa da Câmara dos Deputados 
de institucionalizar o Programa do Crédito Educativo, e, no 
momento seguinte, discutirmos se es-se- sacrifício, constante 
do inciso III do art. 4"' do texto orig-in-al, e do inciso III do 
art. 59 ná texto do substitutivo, deve ser homologádo oú não 
por nós. 

Essa a sugestão que eu gostaria de ~eixar registrada, 
até para que o assunto possa prosperar e, eventualmente, 
receber uma deliberação da Casa. -

Com essaS palavras, Sr. Presidente, julgo-me quitado da 
tarefa de complementar o trabalho feito pelo Senador Ronan 
Tit6, s·ecundado pelo Senador Pedro Simon, de tratarmos 
da institucionalização do projeto. E, conforme muitO bein 
lembra o Senador Pedro Simon, registramOS nos:sós·aplausos 
também ao Deputado Victor Faccioni, de Caxias do Sul, autor 
do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) -Continua em 
discussão a matéria. 

tal. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. -
Em votação o substitutivo, que tem preferéOcia regimen-

O Sr-. JUf3hY--Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) __::-Concedo a 
. palavra a V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de 
saber se vamos votar agora o projeto e se,_ depois, teremos 
um turno suplementar a respeito das _emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Haverá turno 
suplementar se o substitutivo for aprovado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, Sr. Presidente, 
pergunto se seria conveniente V. Exa, do alto da Presidência, 
vendo o plenário, declarar que não há quorum evidente para 
se votar. 

O SR. PRESIDENTE (Luddio Portella) _c_ Existem-65 
Srs. Senadores presentes na Casa. -

V. EX' poderá pedir verificação- de quorum. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu precisaria do apoia
menta de mais três Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Os Srs. Sena
dores que aprovam o substitutivo queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. ~------· __ , 
Aprovado o substitutivo~ fica prejudicado o projeto. 
A matéria ·vaí à Comlssão Diretoi"a, a -fim de redigire 

vencido para o turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Sobre a mesa, 
parecer da ComiSSão Diretora: oferecendo a redação do venci
do, que será lida pelo Sr. 1' Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 139, DE 1992 
ba ComiSsão Diretora 

Redaçã.o. ~o vencido para o turno suplementar do 
Substitutivo' do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n' 123, del991 (n' 3.278, de 1989, na Casa de~ origem). 

A Comissão- Diretora apresenta a redação do vencido 
para o turno suplementar do Substitutivo do S_enado ao Pro
jeto de Lei da Câmara n' 123. de 1991 (n' 3.278, de 1989, 
na Casa de origem), que institucionaliza o Programa de Cré
dito Educativo para ~studantes carentes .. 

Sala de Reuniões da Comissão. 19 de maio de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator -
Meira Filho - Iram Saraiva. 

ANEXO AO PARECER N• 139, DE !992 

Redação do vencido para o turno suplementar do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n~ 123, de 1991 (n~ 3.278, de 1989, na Casa de origem), 
que institucionaliza o Programa de Crédito Educativo 
para estudantes carentes. 

O CongressO Nacional decreta: _ __ 
Art. 19 É inStituído o Programa de Crédito Educativo 

para estudantes do curso universitário de graduação com re
cursos insuficient~S. --próprios oti fainiliares, para o custeio 
de seus estudos. 

Art. 2~' Poderá ser titular do benefício de que trata a -
presente lei o estudante comprovada mente carente e com bom 
d_eseropenho acadêmíco, desde que atenda à regulamentação 
do Programa. __ 
-- § 1" A seleção dos inscritos ao benefício de que trata 
esta lei será feita pela direção da instituição de ensino superíor, 
junt'amente com à entidade máxima de representação estu
dantil da entidade. 

- § 2<? O financiamento dos encargos educacionais poderá 
variar de trinta a cento e cinqüenta ror cento do valor da 
mensalidade. 

Art. 3'? O Ministério da Educação· fixará, num prazo 
de noventa dias, as -diretrizes gerais c-do Programa e será C? 
responsável pela sua supervisão. 

Art. 4" A Caixa Económica Federal será a executora 
da presente lei, consoante regulamentação do Banco Central, 
no que tange às normas operacionais e creditícias, podendo 
partilhar seu Programa de Crédito Educativo com outros ban
cos ou entidades, mediante convênios-. 

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil baixará, 
Ii.ó prazo de noventa dias, a regulamentação desta lei e poderá 
fixar as normas complementares que se fizerem necessárias 
à implementação do Prugrama. 

Art. 5" Os recursos a serem alocados pela executora 
do Programa e ~?ancas conveniados terão origem: 

I- no orçamento do Ministério da Educação; 
II-na destinação de parte dos depósitos compulsórios, 

segundo política monetária do Banco Central; 
III ......:..em recursos do Conselho de Desenvolvimento So

cial correspondente a até trinta por cento do resultado líquido 
das extrações ordinárias das loterias administradas pela Caixa 
Económica Federal; 

IV -na totalidade do resultado líquido de três edições 
extras de loterias administradas_ pela Caixa Económicã Fe
deral; 

-~-----~~ --------------------
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V- reversão dos fi~anciamentos concedÍd-os c"outfas ori-
gens. _ _ _ _ 

Parágraf9 únicQ. Nos próximos dez anos, os recursos 
orçamentários destinados ao Progra_!D:a_ de_ Çrédito Educativo_ 
não poderão ser inferiores aos aplicados; em 1991, corrigidos 
na mesma proporção do índice de crescimento do Orçamento 
da União. 

Art~ 6• O caput do art. 26 da Lei n• 8~212, de 24 de 
julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte reda~ão~ 

''ArL 26.. Constitui reêelta da Seguridade Social 
a renda líquida dos concursos de prognósticos, exce
tuando-se os valores destinados ao Programa de Cré
dito Educativo, enquanto este_ existir." 

Art. 7"' Os juros sobre o Crédito Educativo· não ultra
passarão anualmente a seis por cento. 

Art. 89 A concessão dos empréstimos de que trata esta 
lei 11ão dependerá de garantias pessoais ou reais, exceto as 
de seguro de crédito estipuladas pelo Banco Central cor,n um 
fundo de risco de_ três oor cento sobre o valor ?os_emp!~S~~mos. 

Art. 99 O contraio de que- tfata ésta ,lei estabel'?c~rá 
as condições de transferênCia dos _re~~:~~sos_ p_or parte da, Cai?(a 
Económica Federal e aS garantias relativas ~IJl caso de atraso 
dos repasses, estando,_ em função deste último aspecto, as 
instituições de ensino impedidas de: 

I- suspender a matrícula do estudante; 
II- cobrar mensalidades do estudan~e, mesmo como 

adiantamento. 
Parágrafo únicor Havendo atrasos superiores a· trinta 

dias nos repasses dos_ vahres devidos pela Çaixa Ecoilômica 
Federal ou qualquer institúição conven_iáda, os pagame,ntos 
serão efetuados com correção nos mesmos í~dices cobr~~os . 
dos beneficiados pelo Programa. -- . , 

Art. 10. Enquanto não forem fixadas as novas dtre
trizes do Programa e regulamentada esta _lei,_ con~~nuarão em 
vigor os Critérios -e-iesoluções já definidos pelo Poder E~~-
cutivo. -

Art. 11. Esta -lei entra em vigOr Da daia de Sua publi
cação~ 

Art. 12. Revogam..:se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Completada 
a inStrução da matéria, passa-se à discussão' do substitutivo, 
em turno suplementar. 

Sobre a mesa, emenda que_s_erá lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

EMENDAN•l 

Suprima-se o incisó,Illdá ari~ 59 do sUbstiiutiVO_aó'Pfo: 
jeto de Lei da Câmar~ n' 123, de 1991. 

Justificação 

A emenda visa à manutenção dos recursos destinados 
à seguridade sociaL A Constituição Federal e'stabelece em 
seu art. 195 que a seguridade social será custeada com recursos 
provenientes de diversaS fontes, ~ntre e~as ?S oriundo~ de 
loterias. Por mais relevantes que seJam as fmahdades previstas 
no Substitutivo, entendemos que os recursos da seguridade 
social devem ser preservados. _ _ 

Sala das Comissões, em 15-4-1992.- Senador Almir Ga
briel. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte!la) - Concedo a 
palavra ao· nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem, sem revisão do orador) -Sr. Presidente, há urna dúvida. 
Eu estava certo de que a votação da emenda seria agora-, 
mas os Srs. Senadores estão dizendo que só será amanhã. 
Eu gostaria que V. EX" me infõrrnasse, com segurança, se 
a vot~ção d_essa eme.!_l~a será fe}~.~ agora ou. ~man~ã. _ 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Depois do 
parecer do relator, a Presidência colocará a ~menda em vota-
ção. imediatamente. . 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento-Interno, designo 
o Senador Ronan Tito, para proferir parecer sobre a emenda 
de plenário. -

O SR. RONAN TITO (PMDB -MG~ Para proferir pare
cer. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente esteve, há pou
cOs dias, na Comissão de Infra-Estrutura do Congresso Nacio
nal, o Ministro da Saúde, o grande cirurgião Adib Jatene. 
S. Ex• fez um apelo dramático para que nós descobríssemos 
fontes de financiamentos para a saúde. O Brasil encontra-se 
todo enfermo, com os hospitais fechando;. e ainda a braços 
com a epidemia de cólera e outras. 

No dia em que esteve o Presidente da Caixa Econômica 
Federal na Comissão de Economia, aventamos a possibilidade 
de subtrair qualquer percentagem, ainda que pequena, como 
fez o Senador Esperidião Amin, até 30%. Ora:, se se subtrair 
meio por cento, está dentro de até 30%. No entanto, recebi 
um telefonema do Ministro Adib Jatene, pedindo que não 
se retire nem dez centavos dessa área. E eu me comprometi 
com S. Ex~ De maneira que sou a favor da emenda do Senador 
Almir Gabriel. 

Isso, no meu entendimento, não tira o mérito do substi
tutivo do Senador Esperidião Amin, já tive _oportunidade de_ 
ressaltar, num aparte que fiz a S. Ex~, de que o enorme mérito 
do projeto é abrir a possibilidade para que possamos alocar 
na ·comissão de Orçamento do Congresso Nacional recursos 
para o crédito educativo. _ _ - _ -. · 

Encaminho faVO"rávelmente à emenda do Senador Almir 
G3briel, para que não se subtraia nenhum centavo dessa párea 
já tão car~nte de recursos que é o Ministério da Saúde. _ 

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Com a palavra 
o nobre _Senador Esperidião Amin para discutir. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PDS-SC- Para discutir~ 
Sem revisão do orador.) -Sr. ~residente, SrS. _SenadS~res, 
gostaria de, neste momento em que o substitutiVo se encontra 
aprovado, deixar ~ons_ignad~~ duas ob~ervaçóes. _ . . 

Em primeiro lugar, retrrar do proJeto ~sta questa~ __ stgn_t_- _ 
fica nos omitirmos na busca do maior volume e diversidade 
possível de recursos para o crédito educativo. 

Também recebi um telefonema do Ministro Adib Jatene. 
E é exatamente por causa do telefonema de-5. Ex~ que propo
nho a manutenção do inciso III. Competirá ao Ministério 
do Sr. Adib Jatene e a outros que dispõem dos recursos das. 
loterias procurar esgotar a arrecadação __ d~sse tipo de receitá. 
Qtiaiito ·e arrecãdado com os concursos de. prognósticos _e 
afins que foram criados ultimamente no Brasil? Por exemplo, 
quanto é que o Ministério procUrou arrecadar da Tele-Sena? 
S. Ex~ me respondeu que nada arrecadava. Portanto, há recur
sos para explorar. 
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O Sr. Jutahy Magãlbáes- V. Ex" me permite um pa-rte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Apenas concluirei o méu 
pensamento. Considero importante que, no seio do Governo, 
se estabeleça uma discussão que aqui, na prática é inconse
qüente,-- Suponhamos que aprovemos a supressão do inciso 
III. Que conseqüência prática restará? Vaf resfãf que o Go
verno não estará obrigado a perquirir se esse recursos deve 
ou não vir ao Crédito Educativo. Entretanto, se aprovarmos, 
pelo menos antes da sanção ou do veto, o Executivo para 
sancionar vai ter que compensar a seguridade; e, para vetar, 
terá que compensar o projeto. Por esta razão prática, de natu
reza política, é que proponho a manutenção do inciso III 
do art. 59 

Seandor Jutahy Magalhães, ouço V. Ex~ com prazer. 

O SR. Jutahy Magalhães- V. Ex' falou qUe O Ministério 
da Saúde não retira recursos da Tele-Sena. Não sei o que 
é, mas admito que deva ser alguma coisa que dê recursos. 
Se V. Ex• considera que esta é uma fonte de receitas provável, 
por que em vez de se retirar da seguridade social, não se 
vai buscar recursos então lá fora? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Porque entra na regra 
da Lei n• 8.212: 

O Sr. Jutahy Magalhães- A Tele-Sena é um dos jogos 
do Governo Federal? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ela entra na Constituiçãp 
e no art. 26 da Lei n'' 8.212. Não é administrada pela Caixa 
Económica Federal. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Realmente eu não a con~eço. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- A Lei n• 8.212 e a Consti
tuição Federal, que o art. 26 regulamenta, dispõem que os 
concursos de prognósticos em geral devem resultar em aplica
ções afins; compõem recursos para a Seguridade social, não 
integralmente. 

Quando existe um concurso estadual, compete à lei esta
dual que o criou dispor, em consonância com a CofiStituição, 
do uso da sua receita líquida. Quando há qualquer concurso 
de prognóstico nacional, administrado pela Caixa ou· não, 
a Constituição e a Lei n" 8.212 fazem imposições-. Foi isso 
que eu coloquei e torno a colocar agora no sentido de se 
preservar o inciso III, Senador Jutahy Magalhães, na forma 
do substitutivo -até 30%-; não a- forma impositiva ou prescri
tiva da Câmara dos Deputados de 30%. 

Atenuamos, do ponto de vista estrito âo saque a recursos 
da seguridade,aquilo que a Câmara dos DeputadOs aprovou, 
sem, contudo, destruir a idéia da busca de recursos adicionais 
ao orçamento. 

E a justificativa que gostaria de apresentar no sentido 
de defender a rejeição da emenda, cujo mérito - repito -
já enalteci. Desejo, neste momento, mais umã vez ap-ontar 
que tem o mérito da coerência. -

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Continuam 
em discussão o substitutivo e a emenda. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Para encami
nhar votação.)- Sr. Presidente, apenas quero dizer que nosso 
voto será pela emenda do Senador Almir Gabriel, por algumas 
razões. Em primeiro lugar, pelo próprio autor da emenda. 

Como observou muito pertinente o Senador Ronan Tito, 
o Senador Almir Gabriel é, indiscutivelmente, nesta Casa, 
o Senador que mais entende de seguridade social e um dos 
mais preocupadoS Cóm·a questão dos recursos que são neces
sários para custear a seguridade social. 

A Emenda supressiva do Senador Almir Gabriel diz clara
mente: 

"A Constituição Federal estabelece, em seu art. 
-i95, que a segui-idade social será custeada com recursos 
provenientes de diversas fontes, eritre elas os oriundos 
de loteriaS." 

O iilciso III, quando fala no uso de 30~rda renda líquida 
das I6t~rias adminstradas pela Caixa Econômica Federal, pre
cisa a quantia. Ainda que se diga até_ 30%, a minha suposição 
é de que o Governo vai usar inteiramente ós 30%, no limite 
que é autorizado por esse inciso III. Mas observem que nO 
inciso II. entre os recursos a serem alocados para a execução 
do programa, está a destinação de parte dos depósitos compul
sórios_, _ _segundo política monetária do Banco Central. Aí fica 
em aberto. Quando se trata de recursos das loterias adminis
tradas pela Caixa-Económica Federal, é de 30%, ou até 30%. 
Quando se fala destinação de parte dos depósitos compul
sórios~ ilão se precis.a sequer o percentual, dando a entender, 
claramente, que se o Governo destinar, digamos, 0,00~ des,ses 
depósitos compulsórios, a lei eStará atendida como fonte de 
recursos. 

No mínimo, a minha idéia é que se deveria precisar um 
percentual, nesse- inciso II - sei que isso não é mais possível 
-. que compensasse a eventual perda desses _recursos, que, 
indiscutivelmente, precisam ser destinados à seguridade social, 
uma área que não é uma área com problemas financc'ito~s 
e económicos, mas cujos problemas São' dramáticos. E se del:>
viarmos, ainda que poucos recursos, .eles certamente farão 
falta ao"s milhões de beneficiários dos programas da seguridade 
sociaL 

Por essa razão, encaminhamos a favor do substitutivo, 
mas também a favor da emenda do SeoaOor Almir Gabriel. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Em votação 
o substitutivo, em turno suplementar, sem prejuízo da emen
da. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perman~.:cer-
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à ComiSSãO Diretora para redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final da 
matéria, que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lída a seguinte 
Redação Final 
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PARECER N• 140, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Substitutivo do Senado Federal 
ao Projeto de Lei da Câmara n" 123, de 1991 (n~ 3.278, 
de 1989, na Casa de origem). · 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do SubstiR 
tutivo do Senado ·ao Projeto de Lei da Câmara _n" 123, de 
1991 (n" 3.278, de 1989, na Casa de origem), que institucio
naliza o Programa de Crédito Educativo para estudantes ca
rentes. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de maio de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator -
Meira Filho - Iram Saraiva. 

ANEXO AO PARECER 1'1'140, DE 1992 

Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 123, de 1991 (n• 3,278,de 1989, 
na Casa de origem), que institucionaliza o- Pi:-ograma 
de Crédito Educativo para estudantes carentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'' É instituído o Programa de Crédito Educativo 

para estudantes _do. curso universitário de graduação com re
cursos insuficientes, próprios ou familiareS, para o custeio 
de seus estudos. 

Art. 2" Poderá ser titular do benefício de que trata a 
presente lei o estudante comprovadamente carente e com bom 
desempenho acadêmTCó; desde que atenda à regulamentação 
do Programa. 

§ lo A seleção dos inscritos ao benefício de que trata 
esta lei será feita pela direção da instituição de ensino superior, 
juntamente com a entidade_ máxima de representação estu
dantil da entidade. 

§ 29 O financiamento dos encargos educacionais poderá 
variar de trinta a cento c cinqüenta por cento do valOr da 
mensalidade. 

Art. 3" O Ministério da Educação fixará, num prazo 
de noventa dias, as diretrizes gerais do Programa e será o 
responsável pela sua supervisão. _ 

Art. 4o A Caixa -Econômica Federal será ·a executora 
da presente lei, consoante regulamentação do Banco Central, 
no que tange às n9rmas operacionais e creditícias, podendo 
partilhar seu Programa de Crédito Educativo com outros ban
cos ou entidades, mediante convênios. 

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil baixará, _ 
no prazo de noventa dias, a regulamentação desta lei e poderá 
fixar as normas complementares que se fizerem- necessárias 
à implementação do Progtama. 

Art. 59 Os recursos a serem alocados pela executora 
do Programa e bancos conveniados terão origem: 

I- no orçamento do Ministério da Educação; 
II -na destinação de parte dos depósitos compulsórios, 

segundo política monetária do Banco Central; 
III- na totalidade do resultado líquido de três edições 

extras de loterias administradas ·pela Caixa Econômica Fe
deral; 

IV- reversão dos financíameiltOs concedidos e outras 
origens. 

Parágrafo único. Nos próximos dez anos, os recursos 
orçamentários destinados ao Programa de Crédito Educativo 
não poderão ser inferiores aos aplicados em 1991, corrigidos 
na mesma proporção do índice de crescimento do Orçamento 
da União. 

Art. 6~ O caput do art. 26 da Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 26. Constitui reCeita da Seguridade Social 
a renda líquida dos concursos de prognósticos, exce
tuando~se os valores destinados ao Programa de Cré
dito Educativo." 

Art. 7'! Os juros sobre o Crédito Educativo não ultra
passarão anualmente a seis por cento. 

Art. go A concessão dos empréstimos de que trata esta 
lei não dependerá de garantias pessoais ou reais, exceto·as· 
de s_eguro de crédito estipuladas pelo Banco Central com um 
fundo de risco de três por cento sobre o valor dos empréstimos. 

Art. 9'" O contrato de que trata esta lei estabelecerá 
as condições de transferência dos recursos por parte da Caixa 
Económica Federal e as garantias relativas em caso de atraso 
dos repasses, estando, em função deste último aspecto, as 
instituições de ensino impedidas de: -

I- suspender a matrícula do estudante; 
II- cobrar mensalidades do estudante, mesmo como 

adiantamento. ··-·-
Parágrafo único. Havendo atrasos superior a trinta dias 

nos repasses dos valores devidos pela Caixa Econômica Fede
ral ou qualquer instituição conveniada, os pagamentos serão 
efetuados com correção nos mesmos -rndices cobrados dos 
benefiCiados pelo Programa. 

Art. 10. Enquanto não forem fixadas as novas dite
trizes do Programa e regulamentada esta lei, continuarão em 
vigor os critérios e resoluções já definidos pelo Poder Exe
cutivo. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 12. ~vogam.-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -Item 5: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVÓ 
N' 46, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336. 
c, do Regimento Interno.) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 46, de 1992 (n' 168/92, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do acordo entre Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha sobre Cooperaç-ão- -
Financeira no montante de DM 304.858.202.00 (trezen
tos e quatro milhões, oitocentos e cinqüenta e oito 
mil, duzentos e dois marcos alemães), ceie brado em 
Brasilia, a 24 de outubro de 1991. (Dependendo do 
Parecer.) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Ronan Tito .P<;tra prOferir parecer sobre a 
matéria. 
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O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para emitir pare
cer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o meu parecer 
já está escrito, é favorável. Esse empréstimo é um misto de 
cooperação fmanceira e colaboração, porque a fundo perdido, 
lost fund. 

Sr. Presidente, pedi o processado justamente para mos
trá-lo aos companheiros, Senadores, mais uma vez, para que 
vejam como é que se encaminham os projetas no Congresso 
Nacional. 

Esse projeto foi reinetido à Câmara dos Deputados efn 
1991. Trata de colaboração e de cooperação --53%.do projeto 
refere-se a cooperação, porque é, verdadeiramente, a fundo 
perdido- e tem como objetivo a educação e, principalmente, 
os bolsões de pobreza do Piauí, de Pernambuco, do Vale 
do Jequifirihonba, no meu Estado, de Sergipe, na questão 
da infra-estrutura, esgotamento sanit~rio e água tratada. 

No entanto, esse projeto ficou na Câmara dos Deputados 
desde 24 de outubro de 1991. Ele foi remetido para o Senado 
Federal no dia 28 de abril e foi distribuído à Comissão de 
Assuntos Económicos para que eu pudesse relatá-lo. Recebi 
o projeto na quinta-feira: -próxima-·passada e, à tarde, recebi 
um telefonema do Sr. Ministro da Educação, que muito me 
honrou, pedindo que relatasse com urgência. 

Estudei o projeto e considerei que deveria re_latá-lo favo
ravelmente, porque, inclusive, o Vale do Jequitinhonha é um 
dos maiores bolsões de miséria do mundo, e está situado 
no meu Estado. Portanto, mesmo que essa região seja aqui
nhoada com 10 centavos---no projeto não está mertcionac}o 
quanto será destinado ao Vale do Jequitinhonha -está ótimo. 

O projeto é meritório, é extraordinário. O que estou 
querendo novamente relatar a esta Casa é o fato de o projeto 
ter dormitado na Câmara dos Deputados de 24 de outubro 
de 91 até 28 de abril de 92. Ao chegar aqui, foi distribuído. 
Três horas depois de eu tê-lo recebido, houve o pedido de 
urgência do MiniStro da Educação. Não existia urgência antes. 
Hoje, quando cheguei para encaminhar à Com.issão de Eç:ono
mia o relatório favorável, fui surpreendido com a notícia de 
que _o projeto viria ão plenário em regime de urgência urgen
tíssima. 

O Senador_Jutahy Magalhães e ou.tros têl)l_acompanhado 
essa nossa luta no sentido de que possamos distribuir os tem
pos. O Senado Federal, Sr. Presidente, quer d~ixar de ser 
casa homologatória. QUeremos discutir, queremos debater 
os projetas e as qu.estões nesta Casa. Trata-se de uma preten
são exagerada para os tempos que vivemos, mas, se a Casa 
é revisora, devemos ter oportunidade de examinar. 

O relatório é favorável, o projeto é meritóriO. O que 
é desfavorável é a diviSão de tempo. Enquanto uma Casa 
tem 6 meses para analisar o projeto, temos apenas 3 dias 
para relatá-lo. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O parecer 
é favorável. . . 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão .. 
Em votação o prójeto. 
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para 

encaminhar a votação. 

O SR. PRESIJ>ENTE (Lucídio Portel!a) - ConcedQ a 
palavra ao nobre Senador Ronan Tito para encaminhar. 

O SR- RONAN TITO (PMDB - MG. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

o atento Senador por Minas GeraiS Alfredo Campos - no 
processado está difícil, mas no avulso do Senado está bem 
mais explicitado -chamou-me a atenção pa-ra algo. A letra 
verdadeiramente é pequena, mas quero fazer uma retificação, 
porque para o programa de eletrificação para o Vale do Jequi
tinhonha há vinte milhões de marcos, e essa não é uma quantia 
pequena. nem miúda. Por isso mesmo, quero dizer que há 
distribuição de recursos, para que todos ouçam. É a seguinte 
a distribuição: 

1. Programa de Ações B-ásicas de Saúde no Piauí 
(DM 15,0 milhões) 

2. Programa de Ações Básicasde Saúde no Ceará 
(DM 24,5 milhões) 

3. Melhoria do Saneamento Básico em Pernam
buco (DM 13,0 milhões) 

4. Programa de Eletrificação no Interior de Ser
gipe (DM 15,0 milhões) 

5. Programa de Eletrificação para o Vale do Je
quitinhonha (DM 20,0 milhões) 

6. Programa de Eleirificilção no Interior de Per
nambuco (DM 15,0 mHhões) 

7. Melhoria do Abastecimento de Água no Esta
do de Santa Catarina (DM 10,0 milhões) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Interrompo 
V. Ex~ para consultar o plenário sobre a prorrogação da sessão 
por mais meia hora. (Pausa.) 

Não havendo objeção, está piorrogada a sessão. 

O SR. RONAN TITO- Vou continuar lendo, para qu~ 
todos tenham consciência do que há aqui. 

8. Programa de Emergência para o Saneamento 
Básico no Nordeste (DM 21,7 milhões) 

9. Controle Ambiental na Indústria (DM 10,0 
milhões) 

10. Programa de Açoes Básicas de Saúde no 
Piauí/Assessoramento e Apoio (bM 1,5 milhões) 

11. Programa de Ações Básicas de Saúde no Cea
rá!AsseSsoramento e Apoio- (DM 2,5 milhões) 

12. SaneamentQ Básico no Ceará/ Assessoramen
to e Apoio (DM I,7 milhões) 

13. Melhoria do Saneamento Básico em Pernam
buco/Assessora_mento e Apoio (DM 2,0 milhões) 

14. Pool de Peritos I (DM 3,0 milhões) 
15. Implementação e Manejo de Unidade _de 

Conservação (DM 30,0 milhões) 
16. _!'roteção da Mata Atlântica (DM 30,0 mi-

lhões) · · 
17. Apoio ao Manejo Sustentado e Ecologica

mente Compatível de Florestas Nacionais e Reservas 
Extrativistas na Amazónia (DM 30,0 milhões) 

18. Programa de Desenvolvimento Agroflorestal 
na Amazônia (DM IO,O milhões) 

19. Capacitação de uma Estrutura Eficaz de Fis
calização e Vigilância do Ibama na Amazónia (D M 
20,0 milhões) 

20. Implementação e Manejo de Unidade de 
Conservação ao Trópico Úmido -Fase II (DM 20,0 
milhões) 

Apoio à Pesquisa Aplicada em matéria de florestas tropi
cais (DM 10 milhões). 

E este o relatório, especificando as quantias para cada 
departamento e região. 

Era o que tinha ~ dizer. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Em votação 
o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam qu-eiram· permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão biÍ'etora, para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- Sobre a mesa, 
parecer da Comissão DirCiora, oferecendo redaçáo final da 
matéria, que será lida pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 141, DE 1992 

(Da Comissão Dirctora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 467, de 1992 (no 168, de 1992, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redaçãofinal do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 46, de 1992 (no 168, de 1992, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha sobre Cooperação FinanR 
ceira no montante de DM304.858.202,00 (trezentos_ e quatro 
milhões, oitocentos e cinqüenti:t e oito mil, duzentos e dois 
marcos alemães), celebrado em Brasl1ia, a 24 de outubro de 
1991. 

Sala de Reuniões da Comissão, 19 de maio--cié 1992. -
Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator -
Meira Filho - Iram Saraiva. 

ANEXO AO PARECER W 141, DE ]992 

Faço- saber que o Congresso Nacional aprovou, nos ter-
mos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, , Presi-
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte -

DECRETO LEGISLATIVO 
W , DE 1992 

Aprova o texto do Acordo entre o G~:wemo da Repú-· 
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha sobre Cooperação Financeira no 
montante de DM304.858.202,00 (trezentos e quatro mi
lhões, oitocentos e cinqüenta e oito mil, duzentos e dois 
marcos alemães), celebrado em Brasília, a 24 de outubro 
de 1991. 

Art. 19 É aprovado o texto do Acordo entre o GOverno 
da República Federativa do Brasil e o GovernQ da República 
Federal da Alemanha sobre Cooperação Financeira no mon
tante de DM304.858.202,00 (trezentos e quatro milhões, oito
centos e cinqüenta e oitó mil, duzentos e dois marcos-alemães), 
celebrado em Brasília, a 24 de outubro de 1991. _ _ 

Parágrafo único. São sUjeitos à aprovação do CQngresso 
Nacional quaisquer atos que possam resi.l~tar em revisão ou 
modificação do presente Acordo, e à apreciação privativa 
do Senado Federal, nos termos do disposto no inciso V do 
art. 52 da Constituição Federal, as condições gerais para cada 
operação de empréstimo realizada com base no referid.o_Acor
do de Cooperação Financeira. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Em discussão . 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprOvam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

o-sr . .)ut3hY Magalhães- sr. PreSidente, peço a piiavfa 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem a palavra 
V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero fazer 
referé.ncia ao projeto de crédito educativo o qual votamos 
há )JOUcos instantes. O Plenário, aprovando a emenda do 
Senador Almir Gabriel, retirou a referência ao inciso III do 
art. 5? que diz: 

"Recurso do Conselho de Desenvolvimento Social 
correspondente até.30% do resultado líquido das extra
ções ordinárias das Io~erias adJ!linistradas pela Caixa 
Econômíca Federal." 

Mais adiante no art. 6? há uma referência ao art. 26 do 
projeto que mencioria essa questão do programa do crédito 
educativo e que diz: 

__ '_'Excetuando-se os valores destinados ao progra
ma do crédito educativo quando se refere à renda líqui
da dos concursos de-prognósticos." 

É necessário que haja uma compatibilização entre o que. 
foi votado pelo Plenário e o que consta do outro artigo do 
mesmo projeto. 

Acredito que o Plenário se manifestou pela unanimidade 
dos presentes e das Lideranças que votaram, pela retirada 
desses recursos que estavam sendo destinados ao crédito edu
cativo e que faziam parte da seguridade "social. __ 

Peço a V. Ex\ Sr. Presidente7 e à Mesa, que levem em 
consideração esse fato, fazendo a compatibilização nos textos 
da redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -A Presidência 
irá tomar as medidas regimentais_ cabíveis para atender a V. 
Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -
Item 6: -

REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIV~ N• 26, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
353, parágrafo único, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, da Redação Final ( ofe
recida pela Comissão Diretora em -seu Parecer n~ 128, 
de 1992) do Projeto de Decreto Legislativo n• 26, de 
1992 (n? ~:./91, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Rio 
Claro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora na Cidade de Iporá, Estado de Goiás. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) -
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerr~da a discussão, sem apresentação de emendas, 

a redação f1~al é considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
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É a seguinte a redação final aprovad~_: 

ANEXO AO PARECER N• 128, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 26, de 1992 (n~ 32, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos ter
mos do art. 49,- inCiso XII, da Constituição, e eu, Presidente 
do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1992 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Rio Claro Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora na Cidade de lporá, Estado de Goiás. 

Art. lo É aprovado o ato constante do Decreto no 
99.132, de 9 de março de 1990. que renova por dez anos 
a concessão-outorgada à Rádio Rio Claro Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda niédia na Cidade 
de !porá, Estado de Goiás. 

Art. 29 Este decreto legislativo entre em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -

Item 7: 

Discussão em turno único, da redação final ( ofere
cida pela ComisSão- Diretora em seu Parecer n9 109,. 
de 1992) do Projeto de Lei do Senado n' 105, de 1991, 
de autoria da Senadora Ma_rluce Pinto, que dispõe so
bre o custeio de transporte escolar c construção e manu
tenção de_ casas do estud_ante do ensino fu_n4.ar:nental 
com recursos do salário-educação e dá outras provi-
dências. -

Em discussão- a redação final. (P;:tusa,)_ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 

a redação final é considerada definitivamente aprovada, nós 
termos do disposto no art. 324 do Regimento li)Jerl)Q, 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a.-redaçãoJin_al apro_vada: 

ANEXO AO PARECER N9 109, DE 1992 

Redação final do Projeto de Lei ,._;,o Senado n~ 105, 
de 1991, que dispõe sobre o custeio i'~ transporte escolar 
e construção e manutenção de c .1sas de estudante do 
ensino fundamental com recursos do salário-educação, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ __ _ _ _ 
Art. 19 A cota federal do salário-educação, de que trata 

o art. 2°, § 29, do Decreto-Lei n~ 1.422, de 23 __ .. de outubro 
de 1975, será aplicada também em programas intermunicipaís 
de transporte escolar e ca_sas do estudante do ensino funda
mental. 

Art. 29 Na celebração de convênio para a concessão 
de recursos, de que trata o artigo anterior, o Ministério da 
Educação levará em conta: ·· 

a) o défíCit de escolarização e a infra-estrutura dos_ servi
ços, sobretudo das populações rurais nas regiões nia"ís carentes 
do_País; - · 

b) os_ planos de educação dos Estados e Mu_n_i_çípios que 
tenham como priOridade efetiVa a Uilivc!rsalíz~Ção :e a roélhoria· 
da qualidade do ensinO fundamental. -

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portela)-

Item 16: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n• 126, de 1991 (n" 2165/91, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a CoOrdenação do_ programa ilãciónal 
destinado às comemorações do centenário de nasci
mento do escritor Graeiliano Ramos, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 104, de 1992, da Co· 
missão 

- de Educação 
Em discussão o projeto, em turno único._(Pausa.) 
Não_ havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) . _ _ 
Aprovado._ 
O projeto vai __ ~_ sanção. 

É o_ s.eguinte o pro feto ap_ro_vado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 126, DE 1991 
(N• 2.165/91, na casa de origem) . 

O Congress"o Nacional decreta: 
Art. 19 O ano de 1992 será considerado "Ano Graci~ 

liano Ramos de Cultura", com programa nacional a ser coor
denado pela Secretaria de Cultura da }>residência_ da Repú· 
blica, no âmbito federal, e Secretarias de Cultura dos Estados, 
no âinbito _regional. 

Parágrafo único. · O programa a que se refere o capUt 
deste artigo terá como objetivo o incentivo ao conhecimento 
da vida e ao valor cultural das obras de Gradliano Ramos. 

Art. 29 É declarada data nacional, destinada às come
morações do Centenário de Nascimento dq escritor Graciliano 
Ramos, o dia 27 de outubro de 1992. 

Parágrafo único. As programações e eventos culturais, 
a serem programados para essa data. não excluem quaisquer 
outros a serem realizados durante o transcorrer do ano. 

Art. 39 As: despesas decorrentes desta lei serão compu
tadas nos orçamentos das instituições mencionadas no art. 
1' desta lei. 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

__Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

. óSR.. PRESIDENTE (Lucídio Portella)
Item 17: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 24, de 1992 (n' 82/92, na Câmara dos 

Deputados). que aprova o texto do tratado para o esta
belecimento de um estatuto das Empresas Binacionais 
Brasileiro-Argentinas~ Concluído em Buenos Aires em 
6 de julho de 1990, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 118, de 1992, 
da comissão_._--··- _ ·----- _____ __ .... ·---= ~~-·---.... _ . --,..,_. -... ·~~-.~:.:.~~-:~~ •. ~. 

- -~- d~ Relações E_xte~ior~s e De~es_a __ ~3;clo~I. 
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Em discussão o projeto·,-etn turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, ence_rro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto qUeiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretõfã-para-â'redação finaL 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 24, DE I992 

(N• 82192, na Câmara dos Deputádos) 

Aprova o texto do Tratado para o Estabelecimento 
de um Estatuto das Empresas Binacionais Brasileiro
Argentinas, concluído em Buenos Aires em 6 de julho 
de I990. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Tratado para o Estabe

lecimento de um Estatuto das Empresas Binadonais Brasilei
ro-Argentinas, concluído em_ Buenos Aires em _6 de julho 
de 1990. 

Parágrafo único. FiCam sujeitos à aprOvação do, Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 
do presente tratado, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromíssm;- gravosos ao 
património nacional. 

Art. 2"' Este Decreto Legíslativo entr~ em Viior rla data 
de sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -
Item 13: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 173 DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
172, I, do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetes de Leí 
do Senado n~ 56 e 145, de 1991.) 

Continuação da díScussáo, em turno único;_do Pro
jeto de Lei do Senado n" 173, de 199I, de autoria 
do Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liber
dade de imprensa, de opinião e de informação, discí
plina a responsabilidade dos meios de comunicação 
e dá outras providências, tendo pareceres: 

- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, sob n""' 10 e 116, de 1992: 1" pronunciamento: favo
rável ao Projeto, nos termos do Substitutivo que ofere
ce; 2"' pronunciamento (sobre as emendasde_=Pienário): 
favorável às emendas de n~s 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 
25, 26; parcialmente à de n~ 11 (quanto aos-pã.r-fgrãfos 
4"' e 5-;.); favorável, nos termos de Subemendas às de 
n~s 2, 4 e 16; contrário âs de n""' 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
12, 17, 21 a 24, 27. 

-Proferido em Plenário: 1 \'pronunciamento: Re
lator Senador José Paulo Biso!, em virtude da apro
vação do Requerimento n~ 746, de 1991, que Solicitoú. 
fosse ouvida, também, a Comissão de Assuntos Sociais; 
29 prOnunciamento (sobre as Emendas de Plenário): 
Relator, Senador Wilson Martins, favorável, nos ter
mos do Parecer n' 116192-CCJ. 

A diScussão da maté-ria foi iniciada em sessão ordinária 
ant~rior,. não tendo sido concluída, em vir~ude do término 
regimental da sessão. - _ 

Para discutir, usaram da palavra os Senadores: Cid Sabóia 
de ·carvalho, José Paulo Biso! e Josaphat Marinho. 

Continua em discussão a matéria. 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) -Tem a palavra 
o nobre Senador Josaphat Marinho, que foi interrompido na 
sua fala durante o período da sessão. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para discu
tir. Sem revisão do orador) -Si. Presidente, esta matéria 
teve a sua posição invertida várias vezes. O nobre relator 
não está presente. 

De maneira que não sei como o Regimento resolverá 
esta questão. Pare.ce-me, então, que a matéria deveria ficar 
para a sessão de amanhã. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Com a palavra 
V. Ex~. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer um apelo 
no sentido de não_ encerrarmos a discussão. 

O Senador José Fogaça, que estudou bastante essa maté
ria, illclusive viajou -pelo País fazendo conferências e palestras, 
t!!m um _di$Curso escrito que deseja apresentar em plenário. 
Neste momento S. Ex~ s_e encontra em uma reunião de muita 
importância e não pôde estar presente. 

Por isso, peço a V. Ex~ que não encerre a discussão do 
projeto para dar oportunidade ao nosso relator de apresentar 
o seu discurso e o seu relatório. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, p'eço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra a V. Ex". 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de dizer a 
V. Ex~ que já prorrogamos a sessão-e agora SãO 19h18min. 

Como já votamos um significativo número de matérias 
e ultrapassamos o horário normal da sessão, V. Ex• poderia 
adiar o restante _dos itens da pauta para a sessão de amanhã 
porque, reconheço, estamos entrando numa série de matéria~ 
-polémicas~ 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Tendo em 
vista que não há, em plenário, número regimental para_o 
prosseguimento da sessão, as matérias constantes da Ordem 
do Dia ficam adiadas. 

São os seguintes os itens ctüa apreciação é adiada: 

-8-
REQUERIMENTO No 94, DE 1992 

_ Vçtaçáo, em turno único, do __ Requerimento n~ 94, ·dê 
1992, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Seriado 
Federal, do editorial publicado no Jornal do Brasil, edição 
de 22 de março de 1992, intitulado "Um golpe no analfabe
tismo". 
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-9-

REQUERIMENTO N'' 102, PE 1992 

Votação, em turno único-, do Requerimento n" 102, de 
1992, de autoria do Senador Ozicl Carneiro, solicitaildo, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Fede
ral, do artigo ''Penosa _InterpretaçãO", ·ao Ministro Jarbas 
Passarinho, publicado no Jornal O Estado de S. Paulo, edição 
de 26 de março de 1992. 

-lO
REQUERIMENTO N•' 219, PE 1992 

. Votação, em turno único do Requerimento n., 219, de 
1992, do Senador Maurício Corrêa, solicitando, nos termos 
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em 
Ordem do Dia, do Projeto de Resolução n~ 94, de 1991, de 
sua autoria, que altera, no Regimento· interno do Senado 
Federal, a tramitação de requerimento de remessa a determi
nada comissão de matéria despachada a outra. 

-II-~ 

REQUERIMENTO N" 252, PE 1992 

Votação, em turno único, do_ Requerimento n~ 252, de 
1992, do Senador Maurício Corrêa, solicitando, nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem 
do Pia do Projeto de Lei do Senado n' 174, de 1991, de 
sua autoria, que cOns-idera contravenção penal a exigência 
de exame relativo_ a estado de gravidez para contratação de 
emprego. 

-12-

PROJETO PE LEl DO SENADO N" 107, PE 1991 

Discussão, em turnó _Suplementar, do Projeto de Lei do 
Senado no 107, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, 
que disciplina a publicidade dos _a tos, programas, obras, servi
ços e campanhas dos órgãos públicos. tendo 

PARECER, sob n" !10, de 1992, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a Redação do Vencido. 

-14-

PROJETO PE LEI PO SENADO N" 145, PE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia,·-nos termos-do art. 172, 

I, do Regimento Interno.) 

(1 ramitação _em.conjunto com os Pro fetos de Lei do Sena
don"' 56 e 173, de 1991.) 

ContinuaÇão da dio.sçussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n~ 145, de 1991, de autoria do Seriador 
Márcio Lacerda, que- regula o direito de resposta para os 
efeitos do incisO V, do art. 5'", da Constituição Federal, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n9-' 10 e 116, de 1992: 1"' pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 29 pronunciame-nto 
(sobre as·· emendas _de Plenário): favorável às emendas de 
n"' 9, 13, 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialamente à de n' 11 
(quanto aos parágrafos 49 c 59); favorável, nos termos de Sube~ 
menda às de __ n"'~ 2, 4 e: 16; contrário às de_ n"' 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 17,21 a 24, 27. 

-Proferido em Plenário: 1" pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Bisol, em virtud~ da aprovação do Reque
rimento n"' 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; zo pronciamento (sobre as 

Elhefidas de Plenário): Relator, Senador Wislon Martins, fa
vorável, nos termos do Parecer n" 116/92-CCJ. 

-IS-

PROJETO PELEI PO SENADO N• 56, PE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172~ 
I, do regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do 
Senado n"" 145 e 173, de 1991.) 

Continuação da discussão, em tunro único, do Projeto 
de Lei do Senado n~ 56, de 1991~ de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que revoga o § 39 do art. 20 da Lei n'-' 
5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de 
manifestação do pensamento e de informações, e o inciso 
II do§ 3• do art. !38, do Decreto-Lei n9 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940, que institui o Código Penal, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, e Justiça e Cidadania, 

sob no 10 e 116, de 1992; 19 pronunciamento: favorável ao 
Proejto, nos termos do ~_!.!bstitutivo que oferece; 2~-pió-iúiii.cla
mento (sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas 
de n" 9

, 13 a 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n" 11 
(quanto aos prágrafos 4" e So); favorável, nos termos de Sube
mendas às de n'-'-~ 2, 4 e 16; contrário às de npS 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 17, 21 a 24, 27. 

-Proeferido em Pl~n~_rio: }v pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Bisol, em virtude da aprovação do Reque
rimento n" 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão de Assut!"J.OS Sociais; -2~ pronuitciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n'-' 116/92-CCJ. 

~IS-

PROJETO PELEI PO SENADO N'' 243, PE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I. 

do Regimento Interno) 
De autoria da Senadora Marluce Pinto, que altera dispo

sitivos da Lei n'-' 5.682, de 21 de junho de 1971- Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos. (Dependendo de Parecer.) 

- 19-

PROJETO PE LEI PO SENADO N" 272, PE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art._ 172, I,_ 

do Regimento Interno.) _ _ 
De autoria da Senadora Marluce Pinto, que autoriza as 

pessoas fíSicas á abaterem em -suas declarações de renda os 
gastos com empregados domésticos e dá outras prov_idências. 
(Dependendo de Parecer.) 

-20-

PROJETO PELEI DO SENADO N' 273, PE 1991 ~ 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I. 

dO Regimento Interno.) 
De autoria da Senadora Marluce Pinto, que transfere 

ao domínio do Estado de Roraima terras pertencentes à União 
e dá outras providências. (Depen.dendo de Parecer.) 

-3-
PROJETO PELEI DA CÂMARA 

N" 125-COMPLEMENT AR 
(Regime de urgência, nos lermos do a~t. ?~6. c, do Regimento 

Interno) 
Votação, em tunro único~ do Projeto de Lei da Câmara 

n• 125, de 1991,Comp1ementar (n' 60/89, na Casa de origem), 
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que disciplina os limite:; das despc~as com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constitui_Ç[o FederaL _ 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senado'r 
Meira Filho. 

-1\' pronunciamento_: favorável ao Projeto; 
--2'?- pronunciamento: favorável à Emen·da de Plenário. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante à ComiSSã6de Assuntos Económicos.) 
(Dependendo da votação do Requerimento n'-' 245, de 

1992, de extinção da urgência.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se, hoje, às 19h20min, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 250, de 
1992, de __ au_toria -do_ Senador Rachid Saldanha Derzi, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado. Federal, da oração proferida pelo acadêmico Mauro 
Benevides por ocasião de sua posse na Academia Cearense 
de L~tras, no dia 8 de maio de 19_92. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 hora_se 18 minutos.) 

Ata da za Reunião, em 19 de maio de 1992 
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência do Sr. Lucídio Portella 

ÀS /9 lTORt\8 R 20 MINIT/'OS, t\C'llt\M,Çri PRri
SfiN'/1•'!; OS .SI/S. SENt\/JORI!S: 

Alexandre Costa- Alfredo C.ampos- Anta7onino Men
des- Amir l.ando --Antonio Mt~riz- -Áureo Mcllo- Ct~rlos 
De'C"arli - Chagas Rodrigues - Cid Sab6ia de Carvalho -
Coutinho Jorge - l'duardo Suplicy - Hlcio Álvares- Hnéas 
Faria - Espl"ridiâo Amin - Epitácio Cafeteira - Fernando 
Henrique Cardoso - Francisco Rollembcrg - Claribaldi Al
ves Filho - Gerson C".amata - Guilherme Palmeira - Henri
que Almeida - llugo Napoleao -llumhcrto Lucena - Ilyde
kel Freitas- Iram Saraiva - Irapuan \.osta Júnior - Jarbas 
l'as.<;arinho - Jollo Calmon - Joao França - Jollo Rocha -
Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Eduardo - José 
Fogaça -José Paulo Biso! - José Richa - Júlio Campos -
Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- I.evy Dias- I .ourival 
Baptista - Luridio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de 
1 .avor - Márcio Iacerda - Marco Maciel - Marlucc Pinto -
Maurfcio Corrêa - Mauro Benc.vides- Mcira Filho - Nahor 
Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Mara
nhao- Od~wir Soares- Onofre Quinan- Pedro SiTnón - Ra
chid Saldanha Derzi - Raimundo I ira - Ronaldo Aragão -
Ronan Tito- Ruy Bacelar- Tcotonio Vilela Filho- Valmir 
Campelo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) = A lista de 
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. En
tretanto, não há cm plenário o quorum regim6rit<;~.l para a 
abertura da sessão. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, desig
nando para a sessão ordinária de amanhã a Seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 18, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará
grafo único, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do ProJeto de Lei da câma.ra 
n~ 18, de 1992 (no 2.251191, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que extingue taxas, emolumen
tos, contribuições, parcela da União das Custas e Emolu~ 
mentes da Justiça do Distrito Federal, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, 
-1'' pronunciamento (sobre o Projeto): Relator Senador 

Maurício Corrêa, favorável; 
- 2\' pronunciamento (sobre as Emendas): Relator Sena

dor Amir Lando, favorável às três Emendas. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 19, DE 1992 

(Incluído _em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará~ 
grafo único, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n" 19, de 1992 (n'·' 2.154/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a concessão 
de medidas cautelares contra atos do Poder Público, e dá 
outras providências, tendo 

_PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Maurício Corrêa, favorável ao Projeto, às Emendas n"s 2 e 
3; e-contrário a de n" 1, nos termos de substitutivos que oferece. 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 125-COMPLEMEN-
- ~ TAR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 125, de 1991-Complementar (n'60/89, na Casa de origem), 
que discipliua os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal. 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. 

----,-_1•) pronunciamento: favorável ao Projeto; 
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- 2~' pronunciamento: fiVoi'ávcl à Emenda de Plenário. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante à Comissão de Assuntos Económicos.) 
(Dependendo da votação do Requerimento) no 245, de 

1992, de extinção da urgência.) 

-4-

REQUERIMENTO N' 94, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 94, de 
1992, de autoria do Senador Carlos PatrocíniO, SOlicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos-An<iíS~do Senado 
Federal, do editorial publicado no Jornal do Brasil, edição 
de 22 de março de 1992, intitulado "Um golpe no analfabe
tismo". 

-5-

REQUERIMENTO N' 102, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 102, de 
1992, de autoria do Senador Oziel Carneiro, solicitando, nos 
termos regimentaís, a transcrição, nos Anais do _Senado Fede
ral, do artigo '•Penosa Interpretação", do Ministro Jarbas 
Passarinho, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição 
de 26 de março de 1992. ~ 

-6-
REQUERIMENTO N' 219, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 219, de 
1992, do Senador Maurício Corrêa, solicitando, nos termos 
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em· 
Ordem do Dia, do Projeto de Resolução n9 94, de 1991, de 
sua autoria, que altera, no Regimento Interno do Senado 
Feder'!l, a tramitação de requerimento de remessa a determi
nada comissão de matéria despachada a outra. 

-7-
REQUERIMENTO N' 252, DE 1992 

VOtação, em turno único, do Requerimento n"' 252, _de 
1992, do Senador Maurício Corrêa, solicitando, nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno; a inclusão em Ordem 
do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 174, de 1991, de 
sua autoria, que considera contra,·enção penal a exigência 
de exame relativo a estado de gravidez para contratação de 
emprego. 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 107, DE 1991 

Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei do 
Senado n" 107, de 1991, de autoria da Senadora Marluce_Pinto, 
que disciplina a publicidade dos atos, programas, obras, servi
ços e campanhas dos órgãos públicos, tendo 

PARECER, sob n' 110, de 1992, da Comissão 
Diretora, oferecendo a Redação do Vencido. 

-9-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 173, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) -

(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do 
Senado n'' 56 e 145, de 1991.) 

Continuação da discussão;· em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n9 173, de 1991, de autoria do_ Senador 
Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade de imprensa, 

de opinião e de informação, disciplina a responsabilidade dos 
meios de comunicação e dá outras providências, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n~"' 10 e 116~ de 1992:_1"' pronunciamento: favorável ~o Projeto, 
nos· termos do SubStitutivo que oferece; 2~> pronunciamento 
(sobre. as emendas de Plenário): favorável às emendas de_ 
n~~ 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n" 11 
(quanto aos parágrafos 49 e 59); favorável, nos termos de Sube
mendas às de nos 2, 4 e 16; contrário às de n""~ 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 17, 21 a 24, 27.-

-Proferido em Plenário: P pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Biso!, em virtude da aprovação do Reque
rimento n" 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 2~ pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n~ 116/92-CCJ. 

-lO-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 145, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, 
I, do Regimento Interno.) 

(Tramitação em conjunto com os Projetes de Lei do Sena
.do n'' 56 e 173,de 1991.) 

Continuação da discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n"' 145, de 1991, de autoria do Senador 
Márcio Lacerda, que regula o direito de resposta para os 
efeitos do inciso V, do art. 5"?,'da Constituição Federal, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n~ 10 e 116, de 1992: }9 pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferec·e, 2~' pronunciamento· 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n~~ 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de no 11 
(quanto aos parágrafos 49 e 5~>), favorável, nos termos de Sube
menda às de n~~ 2, 4 e 16; contrário às de no:>S 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 17,21 a 24, 27. 

-Proferido em Plenário: 1"' :Pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Biso!, em virtude da aprovação do Reque~· 
rimento n~ 746, de 1991, que solicitou fosse oUvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; ·2~> ptonuhCiatriento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator. Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n"' 116/92-CCJ. 

-11-

PROJETO DE LEI DO SENADO. N' 56, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, 
I. do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do 
Senado n'' 145 e 173, de 1991.) 

Continuação da discussão, em turno único, do ProjetO 
de Lei do Senado n9 56, de 1991, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que revoga o § 3» do art. 20 da Lei n9 
5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de 
manifestação do pensamento e de informações, e o inciso 
II do§ 3' do art. 138, do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940, que institui o Código Penal, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de ConstituiçãQ .. Tustiçg e C'idatlania. sof... 

n9s 10 e 116, de 1992: 1 o pronunc;am ~·ill): fa\·vrávt.:L.tv fü:J ... ,.._. _ 

nos termos do Substitutivo que o1erece; 2" pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário); favorável às emendas de 
n<?S 9, 13 a 15, 18, 19, 20, .25, 26; parcialmente à de n9 11 
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(quanto aos parágrafos 4{1 e 5°), faVorável~ itos termos de Sube
mendas às de n~~ 2, 4 e 16; contrário ás de n~'' 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 17,21 a 24, 27. 

-Proferido em Plenário: l9 pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Biso I, em virtude da aprovação do Reque
rimento no 746, de 1991, que solicitou fosse--OU:Vtda;- também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 29 pronuncíaffiento (iobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n9 116i92-CCJ. -

-12-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 22, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n"' 22, de 1992 (n9 4.564/89, na Casa de origem), de inicüitiva 
do Presidente da República, que dispõe sobre a criação de 
cargos nas novas Unidades de Ensino Técnico e Agrotécnko, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 114, de 1992, da Co
missão 

- de Educação 

-13-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 108, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 108, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que 
dispõe sobre a composição da merenda e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. Re
lator: Senador Beni V eras. 

-14-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 241, DE 1991 

Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei do Senado 
n'? 241, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que 
estabelece prazo para a elaboração do Plano Nacional de De
senvolvimento Económico e Social e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, pràferido em Plenário, Re-. 
lator: Senador Ronaldo Aragão. 

-IS-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 243·, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. _ln, I, 
do Regimento Interno.) · 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que altera dispo
sitivos da Lei n9 5.682, de 21 de junho de 1971- Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos. (Dependendo do Parec~r.) 

-16-

PROJETO DE LEI DO SENADO l'Í' 272, DE f991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que autoriza as 
pessoas físicas a abaterem em suas declarações de renda os 
gastos com empregados domésticos e dá outras providências. 
(Dependendo de Parecer.) 

-17-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 273, DE 1991. 

(Incluído em Ordem do Dia nos termoS do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que transfere 
ao domínio do Estado de Roraima terras pertencentes à União 

·e dá outras providências. (Dependendo de Parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encer
rada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 19h20min) 
PORTARIA N' 11, DE 1992 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atri
buições regimentais, resolve designar ALA YLSON RIBEI
RO PEREIRA, Assessor Legislativo, GRA VILLE GARCIA 
DE OUVEIRA, Assessor Legislativo, e MARCO AURÉ
LIO DE OLIVEIRA, Analista Legislativo, para, sob a presi
dência do primeiro, integrarem Comissão de Sindicância in
cumbida de apurar os fatos constantes de denúncia apresen
tada em 4 de maio do corrente ano, pelo Excelentíssímo Se-
nhor Senador MAGNO BACELAR. .· 

Senado Federal, 15 de maio de 1992. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 
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SEÇÃO 11 

ANO XLVII- N•71 QUINTA-FEffiA, 21 DE MAIO DE 1992 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I- ATA DA 84• SESSÃO, EM 20 DE MAIO DE 

1992 

Sessão Especial destinada a homenagear o escritor 
e jmi"sconslllto brasileiro Francisco Cavalcanti Pontes de 
Miranda, por ocasião do transcu_tsQ do centenário de ~eu 
nascimento, nos termos do Requerimento n" 10, de 1992, 
de autoria do Senador Maurício Corrêa e .outros Srs. Se_na
dores. 

1992 
2- ATA DA 85• SESSÃO, EM 20 DE MAIO DE 

2.1 - ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2-1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N' 208/92 (n' 172/92, na origem), re-stituindo autó-
grafos de projeto de lei sancióitado. --

Submetendo à deliberação do Senado a _escolha de 
nomes indicados para função e cargo cujo prOvimentO_de
pende de sua prévia aquiescência. 

- N' 202/92 (n• 166/92, na origem), referente a escolha 
do nome do Sr. Carlos Augusto Rego Santos Neves, Minis
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasi~ juntp ao Ooverno 
dos Estados Unidos Mexicanos. 

- N~' 203/92, referente a esColha do nome do Sr. L€:o
naldo Silva, para compor o Tribunal Superior do Trabalho 
no cargo de Mivistro Classista Teli!poiário, repres-entantes 
dos trabalhadores, no triênio de 1992a 1995, na vaga decor
rente do término da investidura de HéU_o c;le Souza Re_gato 
de Andrade. 

- N'204i92 (n' 168/92, na origem), referente a escolha 
do nome do Sr. Miguel Abrão Neto, para ser reconduzido 

ao cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, 
representante dos trabalhadores junto ao Tribunal Supe
rior do Trabalho, no Triênio de 1992 a 1995, na vaga decor
rente do término de sua investidura. 

-N' 205/92 (n' 169/92, na origem), referente a escolha 
do nome do Sr. Walter Vettore, para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho no cargo de Suplente de Ministro 
Classista Temporário, representante dos trabalhadores, -no 
triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término 
da investidura de Gercino Evaristo. 

- N; 206/92 ( n' 170/92, na origem), referente a escolha 
do nome do.Sr. Antônio Maria Thaumaturgo Cortizo, para 
compor o Tribunal Superior do Trabalho no cargo de Minis
tro Classista Temporário, representantes dos trabalhado
res, no triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do térmi
no da investidura de Norberto Silveira de Souza. 

~N' 207/92 (n' 171/92, na origem), referente a escolhá 
do nome do Sr. Ivan Oliveira Cannab'raVa, Ministro de 
Primeira Classe, .da Carreira de Diplomata, para, cumulati
vamente com ·o cargo de Embaixador do Brasil junto ao 
Estado de Israel, exercer o ~rgode Embaixador do Brasil 
ju~t'? à República de Chipre. 

2.2.2 -- Ofício do Sr. 1~ Secretário da Câmara dos 
Deputados 

- N~' 117/92, cÓmunicarido a apfovação da emenda 
do_ Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 10/89 (n~' 
132/86, na origem), que aprova o texto da Convenção Ame
ricana sobre Direitos Humanos (Pacto São José) celebrado 
em São José da CoSta Rica, em 22 de novembrO de 1969, 
por ocasião da Conferência Especializada Intêramericana 
sobre Direitos Humanos. 
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EXPEDIENTE 
CllNTRO GRÁFIOO DO SBNADO FEDERAL 

MANOEL VILE!.A DE MAGALHÃES 
Diretor.Qcral elo Scu.do Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor BDcutivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
D!retcr Adabústrativo 

DIÁRIO DO OONGRESSO NACIONAL 
Imprct&a sob reaPouabiUdade da Mesa do Scudo Federal 

ASSINATURAS 

LU!Z CARLOS.,BAS'IDS 
D!retor ladust&i 

Semestral ··------·---------·-----Cr$ 70.000,00 

FLORIAN AUOUSIO COUTINHO MADRUGA 
Dirctor Adjuto 

2.2.3 - Parecer 

Referente à seguinte matéria: _______ _ 
-Ofício "S" n'68/91 (OF. PRES/SUPAR/91n974/91, 

na origem), do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, 
que submete ao Senado Federal pedido formulado pela 
Prefeitura Municipal de Palhoça -Se, IiO _se:DtiãO -de que 
seja autorizada a elevação dos limites estabelecidos pelo 
item I do art. 3' da Resolução do Senado Federal n' 58/90. 
(Projeto de Resolução n' 21192.) 

2.2.4 - Ofício 

- N' 691192, do Presidente da Câmara dos Deptuados, 
encaminhando ao Senado Federal, para os fins constitu

, clonais, o Projeto de Decreto Legislativo n»132-E, de 1986, 
que aprova o texto da Convenção Americana sobre Direi
tos Humanos (Pacto São José_) celebrado em São José da 
Costa Rica, em 22 de nóvembro de i969; pOr" ocaSiãO d·a 
Cóiiferência Especializada Interamericana sobre Direitos 
Humanos. · 

2.2.5- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n' 66, de 1992, de autoria 
do Senador Iram Saraiva, que regulamenta o incis_o V do 
~rtigo 203 da Constituição Federal e dá outiãs pfoVídências~ 

2.2.6 - ReQuerimentos 

- N' 287/92, de autoria do Senador Albano Franco, 
solicitando que sejam considerados como licença autori
zada, os dias 18 e "19 de maio do corrente mêS. Aprovado. 

-- N9 288/92, de autoria do Senador Almir- Gabriel, 
solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa 
no dia 20 de maio do corrente mês. Aprovado. 

2.2. 7 - Comunicações 

-Do Senador José Eduardo, referente a sua partici
pação no Seminário -de Articulação das Ações do Governo 
Federai, orgã.niZ3.do pelo Poder ExecutiVo. - -- ·-- ----

- Do Senador Nelson Wedekin, que se ausentará 
do País, no período de 20 a 24 de maio do corente mês. 

2.2.8 - Apreciação de matéria 

Requerimento n9 281/92, de autoria do Senador José 
Sarney, lido em sessão anterior. Aprovado, após parecer, 

Tiragem 1.200 eXemplares 

concluindo favoravelmente, com retifitação da data de 21 
para 20 de maio do corrente ano. 

2.2.9 - Ofício 

N916/92, do Presidente da Comissão Temporária, cria
da através do Ato n9 16/92, destinada a proce.der amplo 
estudo do sistema previdenciário brasileiro, solicitando a 
prorrogação por mais 45 dias. do prazo concedido àquela 
Comissão. ~provado. 

2.2.10- Comunicações da Presidência 

Recebimento do Ofício n' sn, de 1992 (n' 810/92, 
na origem), do Governador do Es_tado do' Rio Grande 
do Sul, solicitarido autorização- Para- elnitli~e "COloCar- no 
mercado Letras FinanCeiras do Tesouro do Estado do Rio 
Gi"3nde do Sul, vencíveis no 29 semestre de 1992. 

Abertura de prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Resolução n' 21/92. 

2.2.11- Discursos do Expediente 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Ra
zões de_ sua oposição ao projeto de regulamentação dos_ 
ca~sinos, em fase de votação na Câmara dõs Deputados 

SENADOR WILSON MARTINS -Irreversibilidade 
das conseqüências da política sócio-econômica do Goverllo 
Collor para o desenvolvimento científico-tecnológicO brasi-
leiro. __ _ _____ _ 

SENADOR ALBANO FRANCO - Premênda do 
aJUste fiScal. 

SENADOR HUMBERTULUCENA...:... Crise social 
em que se encontra- o País como- conseqüência da política
econôrnica recessiva- do Governo Federal. 

SENADOR DARCY RIBEIRO - Problemática da 
ç.çl_!l~ção_ pac;ionaLJustificando proJeto de lei, que -enca
minha à Mesa, estabelecendo diretrizes e bases da educação 
nacional. 

SENADOR EDUARDO SUPUCY -Procedimento 
responsável da Prefeita Luiza Erundina, por ocasião do 
movimento grevista dos condutores rodoviários na _cidade 
de São Paulo. Manifestação de solidariedade ao reitor do 
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Colégio São Luís, de São Paulo, por possibilitar a matrícula 
da menina Sheila de Oliveira. 

2.2.12- Requerimento 

- N~' 289/92, do Senador Dario Pereira, solicitando 
a tramitação- conjunta do Projeto de Lei d9 Senado_ n9 

36192, com os Projetas de Lei do Senado n~ 146, 188 e 
319191. 

2.2.13 - Comunicações 

-Do_ Senador Esperidião Amin, de que se ausentará 
dos trabalhos da Casa nos dias 21 e 22 do corrente mês. 

Do-Senador José Sarney, de que se ausentará dos 
trabalhos da Casa, no período de 21 a 31 de maio do 
corrente. 

2.2.14- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n' 67192, de autoria do 
Senador Darcy Ribeiro e outros Senadores, que estabelece 
as diretrizes e fixa as bases da educação nacional. 

- Projeto de Lei do Senado n9 68/92. de autori~ do 
Senador Márcio Lacerda, que dispõe sobre o adicional 
de remuneração às atividades penosas, e dá outras provi-
dências. , 

- Projeto de Lei do Senado o? 69/92, 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 acor
dos com as redes de rádio e televisão para a divulgação 
do horário eleitoral gratuito. 

2.2.15 - Apreciação de matéria 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 24/92 (n<> 82192, ria Câmara dos Deputados). Aprovada, 
nos termos do Requerimento n" 290/92. À promulgação. 

2.2.16- Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, 

às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 

2.2.17- Discursos do Expediente (continuação} 

SENADOR MARCO MACIEL- Reunião, em Bra
sília, do Pacto pela Infância. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Habeas _ 
corpus impetrado em favor da Deputada Maria José Rocha. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Lance publici
tário do Governo Collor com o anúncio de acordo com 
a indústria metalúrgica e o Siridicato dos_ Metalúrgicos de 
São Bernardo do Campo e Diadema. 

SENADOR NELSON CARNEIRO -Crise que atin
ge o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e, em parti
cular, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada- IMPA, 
pela falta de recursos. 

SENADOR NEY MARANHÁO- Situação de difi
culdade cm que se encontram a indústria nacional e os 
cultivadores da juta no País, ocasionada pela política de 
dumping praticada por parte de pafses e empresas estran
geiras. 

SENADOR GUILHERME PALMEIRA- Home
nagem à memória do jurisconsulto e escritor Francisco 
Cavalcanti Pontes de Miranda. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Conside
rações a respeito do Programa da Terra, implementado 
pelo atual GoVenlo. Aspectos _que afetam O Setor agrfcõla. 

SENADO'R ODACIR SOARES - Lisura no com
portamento da-Caixa Económica" Federal, na liberação- de 
recursos para a construção das obras do Canal da Materni
dade, no Estado do Acre. _ 

SENADOR JÚLIO CAMPOS '-Aprovação consen-
sual, pela comissão composta de servidores e técnicOs do 
Governo, do texto que regula a isonomia salarial. 

2.2.18 - Cómunlcações daPresidência 

- Recebimento da Mensagem n' 200192 (n' 164192, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República, 
solicita autorização para que a União possa contratar ope
ração de crédito externo no valor de CL$ HUNG 
55,000,000.00 -(cfnqüenta e cinco milhões de dólares clea
ring Hungria), junto à Metrimpex Trade, Service-And In
vestment Company Limited, destinada ao finandamenlo 
integral da aquisição de peças de reposição, materiais e 
equipamentos para diversas instituições federaís de ensino. 

- Recebimento da Mensagem n' 201192 (n' 165192, 
na origem), p~la qual o Senhor Presidente da República, 
solicita autorização para que a União possa contratar Ope
ração de crédito externo no valor de US$ 22,000,000.00 
(vinte e dois milhões de dólares ne>rtC:-americanos), junto 
ao Banco Interame"ricano de Desenvolviineto--=- BID, des
tinada ao financiamento parcial . do Programa de A paio 
ao Fundo Nacional do Meio Ambiente da Presidência da 
República - SEMAN. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Cãmara n' _18192 (n' 2.251191, 
na Casa de oiigem), que extingue taxas, emolumentos, 
con~ribuições,_parcela da União das CUstas e Emolumentos 
da Justiça do Distrito Federal, e dá outras providências. 
Votação adiada por falta de_ quorum. 

- Proíeto de Lei da Cãmara n' 19192 (n' 2.154191, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a concessão de medi
das_ cautelares contratos do Poder Público, e dá outras 
ptdViâências. Apreciação sobrestada em virtude do término 
.do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Lei da Cãmara n' 125191-Complementar 
(n~> 60/89, na Casa de origem), que disciplina os limites 
das despesas com o funciOnalismo público na forma do 
art. 169 da Constituição Federal. Apreciação sobrestada 
em-virtude do término do prazo regimental da sessão. 
· =-Requerimento n9 94/92, de autoria do Senador Car
los Patrocínio, solicitarido a transcrição, nos Anais do Sena
do Federal, do editorial publicado no Jornal do Brasil, 
edição de 22 de março de 1992, intitulado "Um golpe no 
analfabetismo". Apreciação sõbi:-estada em virtude do tér
mino do prazo regimental da sessão. 

- Requerimento n~' 102/92, de autoria do Senador 
Oziel Carneiro, sólicitãndo, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo "Penosa Interpretação", do Mi
nistro Jarbas Passarinho, publicado no Jornal O Estado 
de S. Paulo, edição de 26 de março de 1992. Apreciação 
sobrestada em viturde do término do prazo regimental da 
sessão. 
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- Requqimento n' 219/92, de autoria do Senador 
Maurício CoiTêa, solicitando a inclus-ãO,. _ein Ofct~ln do 
Dia, do Projeto de Resolução n9 94/91, de sua autoria, 
que altera, no Regimetno Interno do Se}lado Federal, a 
tramitação de requerimento de remessa a ~d,eterminada co
missão de matéria despachada a outra. Apreciação sobres
tada em virtude do término do prazo regimetnal da sessão. 

-Requerimento n9 252/92, do Senador Maurício Cof
rêa, solicitando, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei (in c;:..,.n.,.-1.-. ... ~ 1 "7AcÍn1L ..J."". sua autoria, que considera 
contrav ---:r----=~roJ:_t~.l de exame relativo a estado 
de gravidez para cOntratação de emprego. Apreciação so
brestada em vitude do término do prazo regimental da 
sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n' 107/91 ~que di~ci.[>lina 
a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e cimpã~ 
nhas dos órgãos públicos. Apreciação sobrestada em virtude 
do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n' 173/91, que dispõe 
sobre a liberdade de imprensa, de opinião e de informação, 
disciplina a responsabilidade dos meios de comunicação 
e dá outras providências. (Tramitando em conjunto com 
os Projetes de Lei do Seando n• 56 e 145/91.) Apreciação 
sobrestada em virtude do término do prazo regimental da 
.sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n' 145191, que regula 
o direito de resposta para os efeitos do in_ci~o V do ar~. 
5~' da Constituição Fedei"al. (Tramitando em conjunto com 
os Projetes de Lei do Senado n'' 56 e 145791.) Apreciação 
sobrestada em virtude do término do prazo regim~ntal da 
sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n' 56/91, que revoga 
o § 3• do art. 20 da Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro de 
1967, que regula a liberdade de manifestação do pensa
mento e de informações, dezembro de 1940, que institui 
o Código Penal. (Tramitando em conjunto com os Projetas 
de Lei do Seando n~ 145 e 173/91.) Apreciação sobrestada 
em virtude do términO-do prazo regimental da sessão. 

~ -Projeto de Lei da Câmara n' 22/92 (n' 4.564/89, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre a criaçâo de cargos nas novas Unida
des de Ensino Técnico e Agrotécnico. ApreclaÇãõ sobres
tada em virtude do término do prazo regimetnal da sessão. 

-Projeto de Lei do Seando n9 108/91, de autoria 
d~ Senadora Mªrluce_Pinto, que dispõe sobre a composição 
da merenda escolar e dá outras providências. Apreciação 
sobrestada em virtude do término do prazo regimental da 
sessão. 

- Projeto de Lei do Seando n~ 241/91, de autoria 
da Senadora Marluce Pinto, que estabelece praro para 
a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento Eco
nômioo e- Sócial e dá outras providências. Apred&çao so
brestada em virtude do término do prazO regimentai da 
sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n9 243/91, de autoria 
da Senadora Marluce PintO, qtie altera dispositivos da Lei 
n' 5.682, de 21 de junho de 1971 - Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos. Apreciação sobrestada em virtude do 
término do prazo regimental da sessão. 

- Projeto de Lei" do Senado n~ 272/91, de ãUtoria 
da Senadora Marluce Pinto, que autoriza as pessoas físicas 
a abaterem em suas declarações de renda gastos com em
pregados domésticos e dá outras providênciaS: Apreciação 
sobrestada em virtude sobrestada em virtude do término 
do prazo regimental da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n" 273/91, de autoria . 
da Senadora Marluce Pinto, que transfere ao domínio do 
Estado de Roraima terras pertencentes à União e dá_ outras 
providências. Apreciaçãosobrestada em virtude d()_tt!_rmino 
do prazo regimental da sessão. 

2.3~~ - Designação da Ordem do Di~ da próxima ses
são 

2.4 -ENCERRAMENTO 
3 - MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VICE-LlDERES 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PÉRMA

~ NENTES 

Ata da 84a Sessão, em 20 de maio de 1992 
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legi~latura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presídéncía do Sr. Mauro Benevídes 

ÀS 10 HORA.Ç R 30 MINlTfO.Ç, ACllAM,ÇR PRR
SRNn;s OS SRS. ST?NADORI'S: 

Alexandre C.o•ta - Amazonino Mendes - Amir I .ando 
- C.ésar Dias - Chagas Rodrigues - Eloio Álvares - lispcri
diao Amin - Epitácio C.afeteira - Francisco Rollemberg -
Garibaldi Alves Filho- Gerson C.amata- Guilherme Palmei
ra - Henrique Almeida- I Iugo Napoleão - llumberto l.uce
na- Hydekel Freitas- Iram Saraiva - Trapuan Co."a Júnior 

Jart;>as Passarinho - João Calmon - Joao França - J oao 

Rocha- Jnsaphat Marinho- Jos~ l'duardo- José l'aulo lli
sol- José Rit•ha- Julio Campos- l.avoisier Maia- l.evy 
·Dias- I.ouremherg Nunes Rocha- l.ourival Baptista- I.ucf
dio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de l.avor- Mar
co Madel - Mário <~ovas- Maurfcio Corrêa- Mauro Bcne
vides - Meira Filho .., Moisés Abrao- Nahor Júnior- Nel
son_ Carneiro - Nelson Wedek.in - ünofrc Ouinan - Pedro 
Simon - Rachid Saldanha Dcrzi- Ronaldo Aragao- Ronan 
Tno- Ruy Bacelar- Teotonio Vilela l·itho- Valmir Campo
lo - Wilscm Martins. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sob a prole-. 
ção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Declaro aberta a sessão especial do Senado Federal que, 
em atendini.cnto a requerimento do Nobre Senador Maurício 
Corrêa e outros Srs. Senadores, destina-se a homenagear o 
escritor e juriSconsulto brasileiro Francisco Cavalcanti Pontes 
de Miranda, por ocasião do transcurso do centenário de seu 
nascimento. -

EXJ:n<)S Srs. Senadores; Exm~ Srs. Membros do Senado 
Federal; Srs. Embaixadores; Exm~ Sr. Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho, Ministro Francisco Leocádio; Exm" 
Sr. Conselheiro Joel Ferreira, que representa o Tribunal de 
Contas-de Brasília nesta solenidade; Exm~ S~ Arnnéris Pontes 
de Miranda e demais convidados da família Pontes de Miranda 
para esta solenidade; Exma~ Senhoras e meus ScQhores: 

Não é fácil definir, numa apreciação de conjunto, a perso
nalidade de Pontes de Miranda, nem resumir em poucas pala
vras as invulgares qualidades do cientista do_ Direito._ Tantos 
já falaram do seu talento de publicista, de historiador das 
idéias e da universalidade de sua mensagem. Os ·adjetivos, 
entretanto, não refletem a magnitude da obra e_ a dimensão 
humana do homenageado, 

Aluno da tradicional Faculdade de Direito de Pernam
buco, uma das grandes formadoras de nossa cultura jurídica, 
bacharelou-se em 1911, e já aí demonstrava o espírito da 
pesquisa e da investigação, das induções daS deduções, dos 
confrontos e dos aferimentos, da observação e da análise, 
que revelavam o despontar de uma inteligência predestinada 
aos estudos jurídico-filosóficos. 

Assim, não tardou a fluir a sabedoria criãdora, espelhada 
em obras-primas como o -"Sistema de Ciência Positiva do 
DireitO", que lhe deu o título de fundador dessa corrente 
doutrinária entre n-ós, consoante proclamou Clóvis Bevilac
qua: 

"Constituístes a ciência do Direito ... S_e tivestes precur
sores, não tivestes modelos; ... Realizastes o que antes de 
ti era apenas imaginado." 

Daí por diante as suas reconhecidas produções jurídicas 
assumiram tamanha proporção que se projetaram fora de nos
sas fronteiras c renderam ao país urna posição destacada no 
concerto das Nações. Em mais de 60_anos, escreve Alcides 
de Mendonça Lima: "o_Dir_eit_o, em sua acepção ampla, viveu 
em torno de Pontes.de Miranda, dentro do Brasil. Aqui ele 
criava, importava e exportava lições, idéias, pensamento e 
teorias. O mundo jurídico estrangeiro chegava até nós por 
via de seus trabalhos; e seus trabalhos, para honra nossa, 
chegavam ao Exterior, extasiando todos que os conheciam, 
inclusive os maiores centros. Nenhum brasileiro, neste setor, 
realizou este prodígio de granjear tão justa fallJa em terras 
estranhas na variedade de "ciência e arte". Sylvio de Macedo 
chama a atenção para o fato de um só h_omem produzir com 
tão alta qualidade, em tantas especializações simultaneamen
te, conservando o mesmO estilo de primor intelectual, de inti
midade com as idéias mais profunda<;. Assim eni Pontes de 
Miranda. 

Suas numerosas obras, portanto, ricis nà precisão dos 
conceitos e na erudita exposição, além de lhe conferirem uma 
posição singular como jurisconsulto, filósofo e sociólogo, dão 
a impressão de que ele perdera o sentido material da __ '!"ida 
para se entregar às pesquisas do espírito, numa devoção de 
apóstolo, de quem renuncia a sí mesmo paTa Viver pela ciência. 
São reveladoras nesse sentido, as palavras proferidas pelo 
pensador, certa vez: 

"A minha pessoa pouco me importa e isso na verdade, 
sempre me aconteceU desde os primeiros tempos; o que me 
alegra, o que meço, o que aprecio é o que consigo fazer 
e não o que sou ... ". "O que fica é -o que se faz. E o_ que_ 
se faz é de todos." 

Para a realizaçãO de tal objetivo, incursionou, pratica
mente, em todos os ramos da ciênci::i jUrídica, do direito consti
tucional ao civil, do processual ao comercial. Difícil é aferir-se 
qual a área em que ele foi maior. Poder-se-ia Citar--õ-Seu 
"Tratado de Direito Privado", em 60 volumes, "obra, aliás, 
representativa de um incoinum poder de trabalho, talvez sem 
igual no mundo", e considerada como "o maior monumento 
do nosso pensamento jurídico" por Frederico Marques. No 
entanto, a contribuição máxima do emérito jurista à vida insti
tucional do País refulge nos comentários às Constituições bra
sileiras, a partir da Lei Maior de 1934. Os seus livros, nessa 
área, ao mesmo tempo em que encerram a profundidade do 
conhecimento da matéria e de seus domínios normativos, reve:.. 
Iam a formação liberal-democrata do autor, o_seu humanismo, 
a preocupação com a justiça social, o amor à liberdade, expres
so na repulsa veemente a qualquer regime de exceção. 

Pontes de Miranda - diz Pinto Ferreira - •·é um dos 
pioneiros do socialismo democrático, que corresponde ao Es
tado social de Direito, ao Estado de Direito compreendido 
na sua visão humanista, como um Estado de participação 
e de justiça social, de liberdade política e segurança econô
~c~:. 

Fiel a essas diretr'izes, opôs-se às leis editadas pela Revo
lução de 64, sentenciando em entrevistas concedida à Folha 
de S. Paulo, de 14 de março de 1978: "os atos institucionais 
constituem uma grave violação das tradições luso-brasileiras 
e das tradições brasileiras, pOis nem Getúlio Vargas concebeu 
tanto arbítrio". Por isso, a sua exclamação patética: "Co
mentei todas as Constituições, O que, por vezes, me fez sofrer 
muito, por meu amor ao Brasil".- -

No culto à liberdade e à democracia, exaltou o Poder 
Legislativo, o Congresso Nacional - "A Assembléia fez o 
homem", assinalou, numa oportunidade, e talvez, em função 
disso, tenha escolhido o recinto de_ uma das Casas do Parla
mento, para proclamar a fidelidade à sua obra, às suas idéias 
e sentimentos, defiriiildo-se como ser humano: .. Posso dizer
vos, como se estivesse de joelhos, que nunca traí as minhas 
convicções. que nunca fiz para mim o que podia fazer para 
o homem e para o Brasil, e que assim continuarei, estudando, 
corrigindo-me, trabalhando, construindo, até morrer". 

Eis, Sfs. ParlamentareS·. o perfil de um homem dignO 
cuja imortalidade foi construída a partir da soma, e, em parti-
cular, do mérito de seus trabalhos. -

O Senado Federal tem a honra de reverenciar a memória 
de Pontes de Miranda, num preito de admiração pelo seu 
passado, e, principalmente, de gratidão face ao precioso lega
do que o homem e o intele_ctual oferecem aos desafios dos 
nossos tempos. 

(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Maurício Corréa, autor do requeri
mento de que decorreu a realização desta sessão solene, que 
falará em nome do Senado Federal. 

O SR. MAURÍCIO CORRÉA (PDT - DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. SeQ.adores; St4 
Embaixatriz Amnéris Pontes de Miranda, lembrança viva. 



3674 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Màio de 1992 

divulgadora fidelíssima e zelosa guardiã da m~mórla e da obra 
de Pontes de Miranda; ilustres familiares, aqui presentes, do 
~estre Pontes de Miranda; autoridades que nos honram com 
as suas presenças; minhas Senhoras e meus Senhores: 

O Senado Federal se levanta e se inspira pal-a reVerenciar 
o maior dos nossos juristas, o -màis fértil e produtivo, o mais 
importante pensador do Direito deste século. Precisamente 
há ceQJ. anos, uma criança, após sete nieses de gestação, ilu)l1i
nava o solar do Engenho de Mutange, em Maceió, e recebia 
o nome de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. Das Ala
goas de Deodoro e Floriano, de Graciliano, de Tavares Bastos 
e de Jorge de Lima, surgia um gênio e -um sábio que assom
braria o mundo, que perturbaria as ciências jurídicas e sociais 
de todo o Ocidente, com a· sua prõfundidade crítica, a sua 
originalidade enunciativa, -a_ sua consistêhda Teórica, enfim, 
com o vigor científico e a vangU:aidá ·_d9 conhecimento- de 
uma obra ciclópica e universal. 

Filósofo, sociólOgo, matemátfco, lit~rato, físico, jurista: 
diplomata, magistrado, Pontes de Miranda desdobrou:-se em 
mtí.ltiplos fazimentos científicos e artístícos em c3da lúll desses 
ofícios. E em todos eles desempenhando-se com inexcedível 
brilho e mestria, criando pensamento e fazendo escola, subver
tendo dogmas e tendências cristalizadas. Gerou cqnceitos e _ 
os reformulou, anunciou descobertas e ofereceu ao mundo 
construções arrojadas e permanentes, sólidas e monumentais. 
As suas criações não estiveram apriSiOiladas a um ou a outro 
território do conhecimento, mas percorreram, com fundamen
tação indestrutível e efeito arrasador, muitas ciências, seridas 
consolidadas e sombrias, galáxias impenetráveis,_ para, aPnal, 
propor, com precisão e segurança, novas inteligêndas, luzes" 
e salários vitais, bússolas e instrumentos para um conheci
mento mais real, mais verdadeiro, da nossa vida social e jurí
dica. 

Mas como, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizer de um 
homem único, de tanto brilho e tantas obras, plural e primeiro 
em tudo que criou e desenvolveu? Que roteiro percorrer para 
falar da vida e da obra monumental de um gênio brasileiro, 
de um sábio universal que esgotava temas e ultrapassava os 
balizamentos do cientificamente estabelecido, analisando com 
lucidez e inteligência percuciente, criticando com autoridade 
culminante, e oferecendo ao mundo e- ao futurO conhecimento, 
humanismo e verdade? 

Não se tem notícia, ·na recente história das idéias do 
Homem, de alguém que, no território do Direito, tenha amado 
mais o conhecimento e se doasse mais à pesquisa, ao estudo, 
ao trabalho de pensar e construir na direção da verdade, da 
paz, da felicidade humana, do que Francisco Cavalcanti Pontes 
de Miranda; de alguém que tenha planejado obra tão vasta 
e universal, contemplando todos os ramos do Direito. Pensou 
o mundo _através do Direito, que, para ele. "está contido 
nos fenómenos do mundo; a cultura transforma-o, não o cria: 
"como a vida, é propriedade da natureza e da natureza com 
suas leis eternas". -

Nenhum outro sábio, no último século,-produziu intelec
tualmente mais qüe ele, se entregou à investigação, ã reflexão 
honesta, à tarefa de enunciar com maior prudência e profun
didade. Tudo feito com uma paciência e humildade monás
ticas-,- um labor sem descanso, uma doação plena ao seu Tempo 
e aos seus contemporâneos. Escreveu mais de duzentos volu
mes de ciência e arte: Um cálculo modesto poderá informar 
que esse trabalho somou mais de 35 mil páginas de livros 
editados- o -dobro de folhas manuscritas no seu estilo altivo, 

castiço. desassemelhado. erudito, denso, onde a vema:culidade 
estava inteira, na riqueza léxica, na si~taxe originalíssima, 
solitária e solidária, única-, própria a cada função da linguagem. 
Sep1_ dúvida. um recorde de_ homem de cultura vastíssima e 
inigualáVel, que dominava várias áreas do saber humaD.o, que 
lia, compreendia e se expressava primorosamente, oralmente 
e por es_crito, em seis idiomas, incluindo o latim e o grego. 
Enciclopédico no conhecimento, era radical no pensar e no 
construir. Radical, Sr. Presidente, no sentido clássico e correto 
do termo, prostituído pela crítica pseudocientífica e dissimu
ladora, pela Il!fdia superficial e jrresponsável: radical, do latim 
radice, raiz; de ir às raízes das coisas, mergulhar nos funda
mentos das questões; erradicar os elementos, conheCer as cau
sas; erradicar as razões e os fins dos fenômenos, em oposição 
à-superfici~l~da~e, às aparências e aos sintomas dos levianos, 
afeitos e medíocres. 

Pontes edificou, com altitude admirável e dimensão uni
versal, nos campos da Filosofia, do Direito, da Sociologia, 
da Psicologia, da 1.:-iteratura, da História, da Matemática, da 
Física, da Lingüística, da Química, da Biologia, da Estética. 
Suas obras correram mundo, multiplicaram-se edições em vá
rias línguas. Escreveu em po-rtuguês, alemão, francês, inglês 
e espanhol. 

Necessitaríamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de várias 
sessões como esta para anunciar somente -os títulos da extensa 
obra pontiana e localizá-los na cultura brasileira e unive~;sal. 
Não se podendo falar em essência na obra de Pontes de Miran
da, pois ele foi raiz e essência em tudo que produziu, faremos 
um paSseio pelas obras de maior destaque, de maior comple
tude, aquelas que mereceram maior número de edições aqui 
e no exterior.e que, portanto, são·as·mais conhecidas. 

Cremos que o melhor perfil que poderíamos traçar de 
Pontes, ou a melhor viagem que faríamos ao seu universo 
ideológico e humanístico, ser-nos-ia dada ao visitar as su.as 
obras mais expressivas. Amava os livros. "Passo lá (na biblio
teca) a maior parte dos dias de minha vida e a maior parte 
das horas da noite", dissera Montaigne certa vez. E como 
Montaigne, Pontes de Miranda estudava e escrevia, no mínimo 
doze horas pgr dia, até que o relâmpago cardíaco o arrebatou, 
numa manhã de dezembro em Ipanema, no Rio de Janeiro, 
quando saia da mesa do café em direção à biblioteca com 
mais de 100 mil volumes. Nela, uma outra biblioteca que 
saíra do seu próprio corpo, do seu espírito elevado e irrendido, 
do seu vigor indomável: as duas centenas de livros que escre
veu, que eram seus filhos, frutos da sua inteligência superior, 
da sua sapiência e genialidade. E para conhecer o mestre 
nada melhor que conhecer seus filhos legítimos, as obras que 
perpetrou, na doação de toda a sua energia e capacidade 
criadora. 

Aos 12 anos, um jornal de Maceió já publicara poemas 
daquele menino precoce com fortes pendores e fascínio pela 
Matemática, ciência do avó e do pai. E antes mesmo de com
pletar 17 anos, em 1909, ano em que escreveu A Margem 
do Direito, ensaio de_ psícologia jurídica, com o qual Clóvis 
Bevilacqua se admira, um artigo seu sobre Descartes circulava 
na cidade. Clóvis assinalava que o rapaz lhe permitia ver 
'"com clareza, o que a muitos se aJigura:va obSCuro: a unidade 
fundamental dos fenómenos, servindo de base à unidade da 
ciência". 

Antes de completar dezenove anos, Pontes de Miranda 
havia se diplomado bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela legendária Faculdade de Direito do Recife, onde ingres-



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Quinta-feira 21 3675 

sou com apenas 14 anos, e à qual estaria ligado, e conseqüen
temente à Escola do Recife, como um dos seus filhos mais 
ilustres, ao lado de Tobias· Barreto e Sílvio Romero. 

Em 1913, escreveu e publicou A Moral do Futuro, obra 
filosófico-científiCa prefaciada por José Veríssim_o e que levou 
Rui Barbosa a dizer sobre o autor: "Um espírito capaz de 
se elevar ao nível dos graves e desinteressados estudos, cuja 
cultura não atrai senão as inteligências de escol". Nesse mesmo 
ano, escreve A Sabedoria dos Instintos, que, lançado em 1921, 
lhe ·valeria o lç. Prêmio da Academia Brasileira de Letras. 
Dessa mesma época é A Sabedoria da Inteligência, obra tam
bém literária. Já consistente na busca das essências~ das causas 
e dos fins, Pont's de Miranda percorria, ainda rapaz, com 
segurança, nos terrenos da Filosofia, do Direito_.., da Psicologia, 
e perpetrava criações literárias. 

Antes, porém, desses primeiros sucessos como pensador 
vigoroso, revolucionário, e escritor laureado, Pontes anotara 
A Doutrina das Ações, de Correa Telles, e tomou 95 por 
cento do volume, sintoma que denunciava a sua disposição 
para construir a sua obra-prima, o Tratado das Ações, que 
ele julgava a mais importante, e que ele nos deixou inacabada 
em sete volumes surgidos em f971, e que ele constituiu em 
mais de cinqüenta anos de estudos. 

Em 1916, com ·apenas vinte e quatro anós, Pontes nos 
oferece duas monumentais obras: O Direito de Família e Dou
trina e Prática do _Habeas Corpus, esta para -muitos, a sua 
maior obra, "a primeira no mundo a tratar do instituto no 
campo do direito comparado". Com esta obra, Pontes de 
Miranda já se anunCia como o jurista da liberdade e da demo
cracia, mestre da Sociologia e da Ciência Política. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 1922 é üril_ano_a_tJ.spicíoso 
para a bibliografia jurídica mundial: vem a lume o Sistema 
da Ciência Positiva do Direito, de Pontes de Miranda, conside
rado um "monumento da cultura filosófico-jUrídica", onde 
o jurista desenvolve o princípio da determinação única, do 
matemático Petz_ol_dt, precursor de Einstein. O mestre contava 
com apenas 30 anos. Trata-se de uma obra clássica de reconhe
cimento internacional no campo da Filosofia do Direito. Nesse 
livro, Pontes desenvolve a sua teoria dos drculQS sociais, "!. 
concepção do positivismo sob um prisma novo: 

De 1922 a 1934, Pontes de Miranda dá cursos em Haia, 
Berlim e Viena, mas não cessa de produzir obras notáveis 
nos campos da Sociologia, da Filosofia Científica, da Psico
logia e do Direito, escrevendo em português, alemão, francês, 
inglês e em espanhoL 

No campo da Filosofia, lança, em 1937, O Problema Fun
damental do Conhecimento. Mesmo não sendo sectário de 
qualquer escolha ou doutrina. Pontes de Miranda está identi
ficado com o empírico-criticismo de Mach e Avenariu. Depois, 
pelos filósofos do Círculo de Viena, teóriCos -do NeoposiR 
tivismo Lógico. No Problema Fundamental do Conhecimento, 
Pontes analisa o universal e a chamada coisa em si, através 
da teoria dos jetos. Desenvolveu a relatividade geral ampla, 
a relatividade espaço-tempo-energia, mais avanç~da que a 
de Einstefn. -

Publicou em 1953, Garra, Mão e Dedo, onde estuda o 
início da consciência humana. Na Filosofia do Direito, já havia 
nos brindado com o Sistema da Ciência_ Positiva do Direito 
em 1922, quando escreveu: " ... O que até hoje se fez foi 
empirfsmo e racionalismo: de agora cm diante, precisamos 
fazer ciência, e só ciência. A humanidade reclama a serena 
co-atividade dos sábios''. Pontes de Miranda produziu muitos 
trabalhos em língua alemã, nos campos da Filosofia, do Direito 

e da Sociologia, entre eles a tese Representação do espaço, 
aprovada no Congresso rle Fílosofia de Nápoles, em 1925, 
um estudo sobre" a _relatividade geral, onde corrige a teoria 
de Einstein, que assimilou a tese do seu amigO brasileiro: 

_ "Onde há energia sociológica aí surge modificação no homem 
( ... ) Assim, não há concepção objetiva do espaço real, se 
não se levarem em_ co_nta os processos sociais de adaptação, 
conformadOres dos indivíduos e dos círculos sociais" - ensi
nava Pontes. Para ele, a Filosofia serviría ao homem como 
"caminho da libertação" e para a felicidade, através da cons
cientização e do autodomínio, que afasta a opiniãO e conquista 
o conhecimento verdadeiro, Foi o _grande representante da 
Filosofia Analítica no Brasil. -

Pontes de Miranda levou o exercício epistemológico aos 
seus limites, desafiandO princípios e conceitos, discutirido 
idéias, provando métodos e processos, pois interessava-o o 
real, a verdade. Toda a sua obra filosófica é perpassada por 
amplo conhecimento da Matemática. da Física, e da Biologia 
e da Psicologia Humana. Como o primeiro pensador no mundo_ 
a praticar o método indutivo-experimental ao Direito, procu-
rou o conhecimento c_om mais segurança e as leis mais gerais 
da natureza, que o conduziram a uma in-teligência nova das 
sociedades bumanas e à _enunciação da descoberta dOs sete 
principais procesSOs sociais 'da adaptação: Religião, Moral, 
Arte, Ciência.- Direito, Política e Economia, descobertas fun
dadas na Lógica Matemática, em princípios físicos e geométri
co-sociais, e na análise e crítica dos pensamentos de Ari~tóteles 
a Kant. Pessoalmente, em sua relação com os outros e com 
o mundo, Pontes foi um estóico e um epicurista, simultaneaR 

--mente: "Viver em conforiri_iaade Com a natureza, segundo 
a Natureza, como queriam os estóicos. E viver conforme õ 
sentido do nosso destino estético, conforme o indefinido ideal, 
sedutor, incognoscível, que nos atrai~ ~uia no próprio Infini
to" - escrevia Pontes aos 21 an·os. 

Introdução à Sociologia Geral, estudo de 1926, é a sua 
obra mais importante no campo da Sociologia, e que teve 
uma repercussão internacional significativa. Com ela, recebeu 
o Premio de Erudição da Academia Brasileira de Letras, em 
1924. Nela, Pontes, apresenta a descoberta dos processos so
ciais de adaptação. Constrói, assim, toda uma doutrina de 
compreensão das relações sociais, traçando a sua rota de tantas 
façanhas no caminho da Filosofia Científica e da Socjologia 
Científica. Nesta, o Direito se localiza como uma "'Sociologia 
especializada", matéria que mais explorou. Na sua Introdu
ção, afirmou a universalização do conceito de sociedade, 
apreendeu o fato social como uma relação, e rejeitou a idéia 
que via o ser social como uma abstração, libertando-se de 
princfpíos oritológicos. Nesse particular, a sua aproximação 
com os pensadores do Círculo de Viena, e o seu_ profundo 
conhecimento dos filósofos que ousavam no início do século, 
como Husserl, Heidegger, Einstein e Wittgenstein entre ou
tros, estão constatados em outra obra sua, de_ 1925, rara, 
dada como totalmente desaparecida, da qual. segundo os bió
grafos, nem o próprio Pontes possuía um único exemplar: 
o Método de Análise Sociopsicológica. Os estudiosos afirmam 
que ''nenhum exemplar se conhece mais''. apenas fragmentos 
em alemão e em inglês. Devo anunciar, inclusive à famnia 
is que a Biblioteca da Câmara dos Deputados, a cem metros 
desse Plenário, possui, fora do seu acervo de obras raras, 
um exemplar do Método. O famoso psiquiatra Sá Carneiro 
comentou que "a psicanálise freudiana seria revolucionada 
quando se entendessem e se aplicassem à psicanálise e à psico-
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logia as descobertas continuas sobre os _sete principais pro
cessos de adaptação social". 

No campo da Ciência Política, Srs. S_enadores, ressal
tam-se a Introdução à Política Científica, de 1924, onde expõe 

a sua descoberta dos dois grandes princípios socfológicos: o 
da dilatação dos círculos sociais e o da diminuição do quãntum 
despótico, descobertas suas de simetria social baseadas na 
física modema. Os Novos Direitos do Homem, de 1933, ante
cipa, em quinze anos, o ildvento da Declaração das Nações 
Unidas. Na obra, Pontes discorre sobre o direito à Subsis
têncía-, o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito 
a assistência, o direito ao ideal. Em Anarquismo, Comunismo, 
Socialismo, Pontes de Miranda busca o Estado socialista e 
humanista: ''CremoS ·que é possíVel a criação de um Estado 
socialista, acima das doutrinas atuais e conciliador de todas 
as esquerdas" --assínala Pontes, vaticinando: "Socialismo 
é o caminho único dos nossos dias". E esclireda: "O -Socia
lismo é antem3rxiSta ou retificador de Marx( ... ) O Socialismo, 
como teoria, vive; como doutrina, aperfeiçoa-se ao contato 
dos fatos e sob a influência de gênioS--novos" -enfatizava. 

~emocracia, Liderdade, Igualdade- Os Três Caminhos; 
publicado em 1945, mostra como ''cada Constituição tem de 
levar em conta a realidade de cada povo, para não atrasar 
nem precipitar prematuramente o crescimento dele na marcha 
por esses três caminhos". Nesta obra, Pontes indicou, através 
desses três caminhos, os fins da sociedade socialista, progres
sista: a Assegurar as liberdades individUais, manter a demo
cracia, realizar certo grau de igualdade, os novos direitos do 
homem, e promover igualdade crescente". 

Na Literatura, Pontes de Miranda foi igualni.ente--fêrtil 
e criador de obras que marcaram épocas e permanecem belas. 
Além daquelas premiadas, às quais já nos referimos, lembra
mos O Sábio e o Artista, de 1929, Penetração e Inscrições 
da Estela Interior, ambos poemas de 1930; os dois temof 
das Obras Literárias de 1960; e Poémes et Chansons, de 1969. 

Se formos dizer da ciclópica obra jurídica de Pontes de 
Miranda, um curs_o de matérias ou um seminá.ho de teses 
haveria de ser promovido pela Mesa desta Casa. Ao todo, 
soma-se mais de uma centena de volumes, que começaram 
a ser escritos na juventude do autor, quando Clóvis Bevilacqua 
asseverava: "Não tivestes modelos ... criastes a ciência, que 
outros apenas entreviram". No Direito, Pontes fez ciência 
profunda e definitiva, colocando o Direito ao lado de outras 
ciências, integrando-o às ciências sociais, -promovendO. ao es
tudá-lo, trocas e empréstimos de princípios, fatos e metodo
logia entre elas. Calou os forffialistãs que mediocrizam o Direi
to, reduzindo-o à lei, à prática forense e à burocracia dos 
tribunais, bem como os materialistas dialéticos e históricos 
que insultam o Direito como uma mera sistematização da 
ideologia da classe_ dominante, arremedo científico de uma 
ideologia de dominação socio-e.conómica. ~'Quem só Direito 
sabe nem Direito sabe", dissera Pontes. Com ele, o Direito 
se cientifica não só pelo diálogo com outrasciências, mas 
pela afirmação definitiva ·dos s_eus objetOs, da Suã metodologia, 
dos seus instrumentos de investigação, c:Ja sua capacidade_ e 
autonomia enunciativa, das suas finalidades de conhecer e 
realizar. Distante da metafísica e do misticismO,-Pontes via 
o Direito como ürfl1nstrumento real para oig3nízar um Estado 
mais eficaz, diminUir otteliminár as· injtistíças sociais. 

No Direito, Pontes tornou-se um trabalhador intelectual 
inconformado, divulgando o Brasil. o talento e a cultura brasi
leira por toda parte. Para o mestre, o conhecimento da l-iistó
ti~ e~a fundamental ao jurista. Não houve institutO ou questão 

jurídica q-ue não fosse mici-oscopicamente examinada ou resol
vida pela sua inteligência. Foram cinco obras de Direito Cons
titucional; três de Direíto Internacional Priv-ado (unla no Bra
sil, uma na Holanda e a terceira na Grécia); dez de Teoria 
Ge_ra_ldo Direito, algumas publicadas na Suíçâ e na Alemanha; 
três obras principais de Direito Processual Civil, sendo urna 
com 15 e outra com 16 volumes; dezoito volumes de pareceres; 
comentários a- todas as Constituições brasileiras, contidos em 
dezenas de volumes. Registre-se. ainda, o Tratado das Ações, 
em sete volumes, obra que lhe consumiu mais de 50 anos 
de pesquisas, e o Tratado de Direito Privado com 60 volumes 
aparecidos em 1955 e completados em 1970, e que para um~ 
segunda edição deixou material que elevaria a obra para 100 
volumes. É a maior obra até hoje escrita por um só homem: 
30.047 páginas, 11.720 obras jurídicas consultadas e 193 não 
jurídicas. 

No domínio do Direito" Constitucional, s3lientamos os 
Novos Fundamentos do Direito Constitucional, de 1932; os
Comentários à Constituição de 1946, em 8 tomos, vista por 
muitos cOmo "a melhor obra de Direito Constitucional que 
se conhece"; e os Comentários à Constituição de 1967, com 
a Emenda n~ 1, em 6 volumes. Comentou ainda as Cartas 
de 1934e 1937. 

Na teoria dos conflitos de leis, o seu Tratado de Direito 
Internacional Privado, de 1935, é obra classica, fundamental. 
. _~o. âmb!to do_ Direito Civil, a sua produção é profusa, 
t~presswnante pela erudição e capacidade de esgotar as ques
toes e ultrapassar as convenções e limites das disciplinas. Além; 
daquelas às _g_uais já nos refe~imos quando sobrevoamos a: 
juventude do jurista, vale destacar o monumental Tratado t 
do Direito Privado, em 60 volumes. Em 1953, aparece as QUes
tões Forenses em oito volumes, e, anos depois, Dez Anos de 
Pareceres, trabalhos de uma ati v idade à qual se dedicou inten
samente. 

No campo de Direito Processual Civil e Penal, sua produ
ção- também não é menor ou menos importante. Depois do 
s~~~_sso da sua obra-prima sobre o Habeas-Corpus, de 1916, 
fançou,_ entre outros, os Comentários ao Código de Processo 
Civil de 1939, em 15 volumes, ao Código de 1973, em 17 
tomos; e o Tratado das Ações, obra precisa e magistral. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ajuntem-se a esta selecio
nada bibliografia que arbitrei centenas de_ ensaios, monogra
fias, conferências, pareceres--e artigos, trabalhos escritOs em -
português, alemão, inglês, francês e espanhol, nos campos 
da Filosofia, Soc_iologia, Psicologia, em todas as especialidades 
~o Direito, Literatura, Matemática, Física, Biologia e Esté
tica. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Pontes de Miranda foi 
o pensador internacional, revelado em Paris em 1929, quando 
escreveu, com Fritz Gericke, o Compêndio de DireitoComp3.
rado, responsabilizando-se pelo capítulo sobre o Brasil, consa
grado dois anos depois em Berlim, quando fez conferência 
sobre a Codificação do Direito Internacional. Ainda em 1932 
a Academia de Direito Intern-icional de Haia edita o se~ 
curso A Concepção do Direito Internacional PrivadO segundo 
a Doutrina e a Prática no Brasil, escrita em francês; e em 
Atenas, na Grécia, surge em 1939, A Criação e a Personalidade 
de Pessoas Jurídicas em Direito Internacional Privado. 

POntes é <durís_privatista, autor da maior obra de Diieito 
Civil do mundo, O Tratado de Direito Privado, onde fez alta
neira crítica a Clóvis e a Rui; foi um legítimo continuador 
do ~ra-~de Teixeira. de ~rei tas; mi. rObusteZ e l:ta vallgu3.rda 
das Ideias. Pontes de Muanda, foi, também, o processualista 
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dos Comentários ao Código de Processo Civi1 de 1939 e ao 
de 1973, obra de fôlego, onde exibe toda a sua portentosa 
cultura jurídica, com lições definitivas de história da proces
sualística internacional, especialmente do Direito alemão,_ lusi
tano e brasiietro, para ensiOar as bases .e realidades do nosso 
direito adjctivo. - -

O jurispublicista Pontes de Miranda esteve vivo na ciência 
política, na advocacia, no jornalismo, na militância cidadã. 
Exercitando a sua concepção filosófica e_sociOlógica do Direito 
e das relações jurídicas, Pontes prevê a instauração do Estado 
mundial, anunciado por Bodin e desenvolvido por Hegel e 
Hans Kelsen. Criticou e renovou o pensamento desses teóri
cos, para pregar que "o fim do Estado é assegurar a liberda
de", critican-do a soberania vesga e exacerbada do naCiona
lismo fanático e estreito, pois somente o Estado mundial pode
rá assegurar a segurança e a paz, pode dar felicidade e pro
gresso à humanidade futura. 

Pontes de Miranda forjou o seu pcnsamerito ·e a sua perso
nalidade socialista, social-democrata, bebendo nos gregos a 
bela e possfvcl utopia de uma sociedade de paz, liberdade 
e igualdade. "A verdadeira democracia é por essência igualitá
ria", ensinou Aristóteles. "A Paz _é a libe_rdade tranqüila", 
sentenciou Tácito. Marxólogo disciplinado e crítico, reviu 
Marx e criticou ris div-ersas doutrinas socialistas. 

Em sua Democracia, Liberdade e Igualdade - Os três 
Caminhos, Pontes já advertia que o Estado deveria ser inter
ventivo no sentido de canalizar politicamente as energias so
ciais e de observar regras jurídicas constitucionais que assegu
rem a adaptação social. Na sua História e Prática do Habeas 
Corpus, Pontes já consagrava a liberdade, a igualdade e a 
democracia como as únicas realidades possíveis e dignas de 
uma Nação. Em 1978, em plena ditadura militar, ele afirmava, 
em retumbante entrevista, que "Sem democr_aç_i--ª-_C liberdade 
não há estado de direito. ( ... ) O HOmem ( ... ) cresce e_ se 
desenvolve pelas três dimensões -:-a democracia, a liberdade 
e a igualdade. ( ... ) Nós homens não somos iguais. Há uns 
que não valem, outros que valem muito. Mas o nosso dever 
de homem é diminuir a desigualdade humana.-(. .. ) Nós é 
que temos o dever de igualizar os indivíduos". 

Durante a Segunda Guerra, recusou o posto de Embai
xador do Brasil na Alemanha, pois o governo de Adolf Hitler 
o violentava. Antes, _em 1923, ingressa na diplomacia em mis
são especial, como Consultor Jurfdico da Delegação Brasileira 
à V Conferência Pan-Americana no Chile. Nesse mesmo ano, 
não pôde aceitar o cargo de Embaixador na Tchecoslováquia 
por impedimento legal, mesmo sendo jurista consagrado inter
nacionalmente à época, pois contava apenaS 35 B.rios de idade. 
Depois de cumprir outras missões no exterior CÕ"t.nO represen
tante brasileiro, iiigressou de.finitivameàte na carreira diplo
mática, servindo na Colômbia, Estados Unidos e Canadá. 

Magistrado, advogado, juiisconsultor, professor e confe
rencista na Alemanha c na Holanda, embaixador, Pontes de 
Miranda era membro da Academia Brasileira de Letras_ e 
de dezenas de outros sodalícios nac_ionais~ estrangeiros e inter
nacionais; era professor honoris Causa de várias uriiVersidhdes 
brasileiras, membro de dezenas de instituições científicas e 
artísticas do Pafs e dO exterior; foi o único latinó~americano 
a integrar a Associação de Lógica SíÍ'Íl.bóliCa;· era ·dono de:_ 
vários prêmios-e honrarias nacionaiS e estrangeiras por sua 
atividade filosófíca, deii.lífleã e-artístiq~.. Além dos prêmios 
da Academia_Bra$ileira de Letras_,_ possuía a Medalha Andrés 
Bello, da República da Venezuela, e a Ordem do Tesouro 
Sagrado do Império do Japão. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Pontes de Miranda tinha 
o ~ais elevado respeito, o mais caro apreço pelo Poder Legis
latiVO, por esta Casa qu_e visitou váriaS vezes. Em 1976, em 
pleno regime de_exceção institucional, ele escrevia: ''Na técni
ca da Ciêncía: do Direito Constituciofial, o que mais importa 
é que não se retire ao Pode~ Legislativo aquilo que primacial
mente lhe cabe". OS graves problemas do pais resultam, quase 
s:mpre, ?~ ~riação de regras jurídicas que o Poder Legislativo 
nao admttma, bem como das pressões econômicas e políticas 
de Estados estrangeiros". E quando o Poder Legislativo acha
va-se cassado _em suas atribuições e preri-ogativas, reduzido 
~ aqi.ado pela força e pelo rompirriento sistemáticO e contínuo 
da ordem jurídica, o mestre Pontes de Miranda, corajosa
r:tente, concluía a sua análise, acentuando a imprescindibi
hdade do Poder Legislativo, o seu insubstituível lugar e funçãO 
no Estado contemporâneo: •· ... a restrita missão deste mo
mento( ... ) tira-se com toda a evidência, é a relevância multi
milenar do Poder Legislativo, que, provilldo de escolha pelo 
povo, traz, dentro de si, o amor ao Homem, à Honra e à 
Verdade". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. minhas senhoras, meus 
senhores, eis Pontes de Miranda, o pensador imenso e ousado, 
o jurista universal, criativo, radical, irrendido; o advogado 
do Direito, pela Justiça, da Liberdade e_ da Democracia; o
mestre e escritor brilhante; o estudioso_infatigável;_o social-de
mocrata que sonha\"a com a lei justa e a sUa Pátria liberta 
e autônoma. Clóvis Bevilacqua reparou que, com Pontes de 
Miranda, "já se poderia falar na ciência brasileira de Direito". 
Pontes é o símbolo e o fundador desta Ciência. O autor da 
mais extensa e substanciosa obra jurídica que o inundo já 
conheceu. 

Certa vez, Porites de Miranda escreveu: "O valor dos 
povos mede-se pelo valor intrínseco das suas leis_ e pela segu
rança de serem a-plicadas em toda a sua extensão''_. De outra 
fCiüi, confessou: "~·~ comentei toda5 as Constituições, o que, 
por vezes, me fez sofrer muito por meu atnor ao Brasil". 

O caráter de Pontes de Miranda, ele mesmo expressou-o 
nestas palavras: "A minha pessoa pouco me importa; e isso, 
na verdade,_sempre me aconteceu desde os primeiros tempos; 
o que me alegra, o que meço, o que aprecio é o que consigo 
fazer c não o que sou. Aí _está a razão por que nunca tive 
ambições. Os cargos que tive na vida nunca os_ pedi. Sempre 
me foram dados de surpresa. O que me agrada, o que me 
satisfaz. o que me tranqüiliza é o que fiz durante a madrugada, 
durante o dia, durante a semana, ou o mês, ou o ano, ou 
os decênios ••. 

Humildade, patriotismo, trabalho, generosidade- mar
cas do cotidiano, da vida do grande Pontes de Miranda. A 
nós, membros do Congresso Nacional, ombreados a outros 
segmentos conscientes da Nação, à sua digníssima família e 
leais discípulos, destinados a realizar o pensamento e divulgar 
as lições do mestre_, incumbidos de preservar esse património 
inestimável tie saber, de amor ao Direito e ao País;_que perten
ce à Cultura Brasileira e às gerações vindouras da_Gente Brasi
leira - a nós guia-nos o que o mestre disse ao receber o 
Prêmio Teixeira de Freitas, do Instituto dOs Advogados Brasi
leiros, em 1961: 

1
' ••• o que fica é o que se fez. E o que se faz é de todos." 

A inissão é brasílica, é de_ todos nós. Muito obrigado. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. !'RESIDENTE (Mauro Benevides)- Com o mag
nífico discurso do representante do Senado Federal, Senador 
Maurício Corrêa, chegamos aos instantes finais desta soleni-
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dade que objetivou realçar a memória de Pontes de Miranda 
no transcurso do seu centenário. 

Agradeço a presença das dignas autori_O_ades, da família 
do eminente jurisconsulto, a Sua Exm• viúva Embaixatriz Pon~ 
tes de Miranda. aos senhores embaixadores, enfim, aos demais 
convidados que deram a esta solenidade um brílho excep
cional. 

Lembr_o aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional 
deverá realizar, dentro de 2 minutos, uma sessão para apreciar 
vetos presidenciais. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais. 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão âs 11 horas e 34 minutos.) 

Ata da ssa Sessão, em 20 de maio de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Rachid Saldanha Derzi, 
Iram Saràiva, Lavoisier Maia e Lucídio Portella 

ÀS 14 HORAS 1' :lO MIN!nVS, AC:/IAM,m f>RI1-
Sf!N"l1iS OS SI~S. SUNADOIWS: 

Albano Franco - Alexandre C..,osta - Alfredo C..ampos 
· - Amazonino Mendes- Amir I .ando - Antonio Mariz - Be

ni Veras -Carlos Dc'C.arli - C.ésar Dias - Ch~ga.' Rodrigues 
-Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy- Elcio Alvares - lispe
ridiao Amin- Epitácio c.arctcira- Fernando Henrique \.ar
doso- Francisco Rollembcrg - Garibaldi Alves Filho- Ger
son \..amata - Guilherme Palmeira - llenriquc Almeida -
lluga Napoleao - Humberto Lucena - llydekcl Freitas -
Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas Jla.<;.c;arinho -
Joao Calman - Joao França- Joao Rocha- Josaphat Mari
nho- José Eduardo- José Paulo Biso!- José Richa- Júlio 
campos - I .avoisicr Maia - I .cvy Dias - I .ourcmberg Nunes 
Rocha- l<>urival Baptista- I.ucfdio Portella- Magno Bace
lar - Mansueto de l.avor - Márcio I .accrda - Marco Macicl 
-Mário Covas- Marluce Pinto- Maurício ('.orrêa- Mauro 
Benevidcs - Mcira Filho - Mois6s Abrao- Nabor Júnior -
Nelson Carneiro - Nelson Wcdekin - Ncy Maranhao - Oda
cir Soares - Onofre Quinan - Pedro SírilOil":.... Rachid Salda
nha Derzi - Ronal<.lo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar 
- Teotonio Vilela Filho- Vai mi r Campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A lista 
de presença acusa o comparecimento de 64 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 ~ Secretário procederá à l€!iúiT3 -do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA -

N' 208, de 1992 (n' 172/92, na orígein), de 18 do corrente 
mês, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
n• 114, de 1991 (n"' 2.214/91, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau 
da 4~ Região e dá outras providências, sancionado, e transfor
mado na Lei n• 8.424, de 19 de maio de 1992. 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nomes 
indicados para função e cargo cujo provimento depende de 
sua prévia aquiescência. 

MENSAGEM N• 202, DE 1992 
(N• 166/92, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o art. 52, inciso IV da Consti

tuição, e de acordo com o art. 18, inciso I, e ~os arts. 56 
e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto no 93.325, de 
1~ de outubro de 1986, no art. 39, inciso I, alínea a, e no 
art. 40, do Anexo I ao Decreto n~ 99.578, de 10 de outubro 
de_l990, submeto à apreciação de Vossas Excelências a esco
lha, que desejo fazer. do Senhor CARLOS AUGUSTO RE
GO SANTOS NEVES, Ministro de Primeira Classe da car
reira de Diplomata, para exercer o cargo de ~mbai~ador do 
Brasil junto ao Governo dos Estados Unidos Mexicanos. 

2. Os méritos do Embaixador CARLOS AUGUSTO 
REGO SANTOS NEVES, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa 
informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 18 de maio de 1992.- Fernando Collor de Mello. 

INFORMAÇÁO 
Curriculum Vitae: 

Embaixador CARLOS AUGUSTO REGO SANTOS NEVES 
Rio de Janeiro/RJ, 26 de janeiro de 1944. 
Filho de Miguel Santos Neves e 
Beatriz Rego Santos Neves. 
Escola Nacional de Engenharia, UB 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Cufso de Mercado de Capitais e Financeiro, Escola _de Pós
Graduação em Economia, FGV. 
Cursos de Pós-Graduação em Ciências POlíticas, Uilivefsidade 
de Colúmbia. 
Cursos de Altos Estudos, IRBr. 
Terceiro Secretário, 17 de fevereiro de 1966. 
Segundo Secretário. an1igüidade, 5 de abril de 1968 
Primeiro Secretário, merecimentO, 1<? de mai"ço de 1974. 
Conselheiro, merecimento, 12 de junho de 1978. 
Ministro de Segunda ClaSse, merecimento, 21 de dezembro 
de 1983. 

Ministro de Primeira Classe, merecimento, 19 de dezembro 
de 1987. 
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Assistente do Chefe da DiviSiv da Associação Latino-Ame
ricana de Livre Comércio, 1967/68. 
Assessor do Gabinete do Ministro de Estado, 1977179. 
Chefe da DiVisão de Est1.,1dos e Pesquisas de Mercado, 1983. 
Chefe da Divisão Especial de Estudos e Pesquisas Econó-
micas, 1984185. · 
Chefe de Gabinete do Secretário-Geral das Relações Exterio
res, 1985188. 
Nova Iorque, Cônsul-Adjunto, 1969172. 
Nova Iorque, Chefe, Interino, do SECOM, 1971. 
Hong Kong, Cônsul-Adjunto, 1972173. 
Taipei, Encarregado de Negócios, 1973. 
Hong Kong, Encarregado do Consulado-Geral, 1973. 
Buenos Aires, Chefe do Setor Económico da Embaixilda, 
1974177. 
Buenos Aires, Segundo Secretário, 1974. 
Buenos Aires, Primeiro Secretário, 1974n7. 
Genebra, Delegação Permanente, Conselheiro, 197_.9183. 
Nova Iorque, Consulado-Geral, Embaixador-Có_nSul Geral, 
1988/92. 
VI Período da Sessão Ordinária da ALALC, Montevidéu, 
1966 (membro). 
I Reunião do Conselho de Membros da ALALC, Montevidéu, 
1966 (membro). 
Recomposição da "Lista III-Brasil", GA TI, 1967 (membro). 
Reunião da Comissão Assessora de Desenvolvimento Indus
trial, Montevidéu, 1967 (membro). 
Reunião do Conselho de Ministros da ALALC, Assunção, 
1967 (membro). . ... . ·-
II Grupo de Trabalho de Peritos Governamentais para Estudo 
das Implicações Financeiras aa Integração Latino-Americana, 
Washington, 1968 (membro). 
Reunião da Comissão AsSessOra de Assuntos Monetârios da 
ALALC, Lima, 1968 (membro). 
Coordenador do Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento 
para Chefes de Setores de Promoção Comercial, 1972. 
Comitê Permanente da CEBAC, Bueno Aires, 1974175 (repre
sentante). 
Vrwneunião da Subcomissão de Transportes da CEBAC, 1974 
(representante). 
Equipe de Planejamento Político doMRE, 1977178 (membro). 
Comitiva do Senhor Presidente da República em viagem ã 
República Federal da Alemanha, 1978. 
XXXIII Sessão da Assembléia Geral das Nações Unid_;a_s, Nova 
Iorque, 1978 (delegado). 
À disposição da Delegação Especial do Reino UnidO às soleni
dades de posse do Senhor Presidente da República, 1979. 
XXXV a XXXVIII Sessões as Partes Contratantes do GA TI, 
1979/82 (delegado). 
Comitê de Têxteis, 1979183 (delegado). 
Reuniões de Coordenação dos Países em P~senvolv_imento, 
Exportadores de Têxteis. Bogotá, Jacarta, Hong Kong, Nova 
Delhi, 1980/81 (chefe). 
Membro Permanente do Órgão de Vigilância de Têxteis do 
Acordo Relativo ao Comércio Internacional de Têxteis, 
1980183. 
Reunião Ministerial das Partes Contratantes do GATT, 1982 
(delegado). 
Renegociação do Acordo Internacional Relativo ao Comércio 
Internacional de Têx;teis, 1982 (chefe). 
Comitiva do Senhor Presid_e_nte da República em viagem à 
Nigéria, 1983 (membro). 

Grupo Diretivo do Programa de Estudos sobre Políticas Indus
trial e. de Comércio Exterior (Convênio IPEAIBIRD), 1984/87 
(membro). 
Reunião entre os países integrantes do Grupo de Cartagena 
e a Comissão das Comunidades Européias, Bruxelas, 1984 
(representante). 
R-eunião Ministerial do Sistema Económico Latino-Ameri
cano (SELA), Caraeas, 1985. 
Trabalho Preparatório da Viagem. ao Presidente-eleito Tao
credo Neves ao Exterior, 1985. 
Equipe de Planejamento Político do MRE, 1985188 (membro). 
Examinador do Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Bran-
co, 1985188 (membro). _ . 
XLI Sessão da Assembléia Geral das Naç6es Unidas, Nova 
York, 1986 (delegado). . 
I Reuni_ão Ministerial dos Grupos de Contadora e de Apoio 
para a Paz na América Central, Panamá, 1986. 
II Reunião Ministerial dos Grupos de Contadora e de Apoio 
para a Paz na América Central, Panamá, 1986. 
III Reunião Miriisterial dos GrUPos de Contadora e de Apo_io 
para a Paz na América Central, Rio de Janeiro, 1986. 
I Reunião Ministerial do Mecanismo de Consulta e Concer
tação Política Latino-Americana (GrUpo- aos: oito), Rio de -
Janeiro, 1986. 
Missão Especial às Cerimônias de-Posse do Presidente eleito 
da Costa Rica, Oscar Arias Sanchez, São José, 1986. · · 
Conversações com 'vistas ao reatamento de relação diplomá
tica com a República de Cuba, Panamá, 1986. 

__ Reu'nião do Conselho de Ministro da Associação Latino-A
mericana de Integração (ALADI), Montevidéu, 1986 (dele-
gado). . . 
Conselho Curador da fundação Alexandre de Gusmão, 1987 
(membro). 
Entendimentos com os Estados Unidos da América sobre 
Assuntos de Informática, Paris, Bruxelas e Rio de Janeiro 
(1986), e Cidade do México, 1987 (delegado). 
ConferêncÜl de Ministros de Comércio Exterior, Taupo, Nova 
Zelândia, 1987 (delegado). 
Cerimônia comemorativa do XL Aniversário do GA TI, Ge
nebra, 1987 (delegado). 
XLIII Período de Sessões das Partes Contratantes do GATT, 
Genebra, 1987 (delegado). 
XLII Sessão da Assembléia Geral da Nações Unidas, Nova 
Iorque, 1987 (delegado). 
II Reunião Ministerial do Mecanismo de Consulta e Concer
tação Política Latino-Americaõ.o (Grupo dos oito), Bariloche, 
1987. 
III Reunião Ministerial do Mecanismo de Consulta e Concer
tação Política Latino-Americano _(Grupo dos oito), ~ampos 
do Jordão, 1987. 

Reunião Ministerial do Sistema Económico Latino-Ameri- _ 
caoo (SELA), Caracas, 1987. 
Reunião de Coordenação com os Embaixadores na América 
Central, Caracas, 1987. 
Comitiva do Senhor Presidente da República em viagem ofi
ciãl aos Estados Unidos Mexicanos, 1987. 
IV Reunião Ministerial do Mecanismo de Consulta e Concer
tação Política Latino-Americano (Gi'upo dos oito), Prepara
tória da Reunião Presidencial de Acapulco, México, 1987. 

Reunião Ministerial da Comissão de Acompanhamento e Ve
rificação do Processo de Paz Centro-Am_e:ricano, Nova Iorque, 
1987. 
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IV R(~união Ministerial do Mecanismo de Consulta e Concer
tação Politica Latino-Americano, Punta dei Este, 1988. 
V Reunião Ministerial do Mecanismo de Consulta e Concer
tação Política Latino-Americano, OáX3c3., México, 1988. 
Comitiva do Senhor Ministro de Estado das Relações Exte
rio!es em visita- oficial à República da China, 1988. 
Presidente de Honra da Câmara de Comércio Brasil-Estados 
Unidos, Nova Iorque, 1988/89. 
Presidente de Honra da Fundação Cultural Brasileira, Nova 
Iorque, 1988/89. 
Prémio Rio Brancooc Medalha de Prata, CPCD, IRBr. 
Ordem de Rio Branco, Comendador, Brasil. 
Ordem de Rio Branco, Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval. 
Ordem do Mérito Militar. 
Ordem do Mérito AerOnáutico. 
Medalha do Mérito Tamandaré. 
Medalha do Mérito Santos Dumont. 
Legião de Honra, França. 
Ordem do Generalíssimo Francisco de Miranda, Venezuela. 
Ordem do Mérito, Chile. 
Ordem do Mérito, República Federal da Alemanha.-
Ordem do Mérito, França 
Ordem do Niger, Nigéria.-

0 Ministro de Primeira Classe CARLOS AUGUSTO 
DO REGO SANTOS NEVES se encontra nesta data no exer~ 
cfcio de suas funções de Cônsul-Geral do Brasil em Nova 
Iorque. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
de de 1992.- Gilda Maria Ramos Guimarães, 

Chefe do nepartamento do Serviço Exterior. -

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional.) 

MENSAGEM N• 203, DE 1992 
(N• 167/92, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, -
Nos termos do§ 1'! do artigo 111 da Constituição Federal, 

submeto à consideração de Vossas Excelências o nome do _ 
Senhor LEONALDO SILVA, para compor o Tribunal Supe
rior do Trabalho no cargo de Ministro ClasSista Temporário, 
representante dos trabalhadores, no triénio de 1992 a 1995, 
na vaga decorrente do término da investidura de Hélio de 
Souza Regato de Andrade. 

Os méritos do Senhor LEONALDO SILVA, que me 
induziram a escolhê~lo para o desempenho desse elevado car~ 
go, constam do anexo curriculum v_itae. _ _ 

Brasília, 18 de maio de 1992. -Fernando Collor de MeDo. 

CURRICULUM VITAE 

I. DADOS PESSOAIS: 
Nome: LEONALDO SILVA 
Data de Nascimento: 18 de novembro de 1944 
Local de Nascimento: Ponta Gróssa- Paraná 
Estado Civil: Casado 
Filiação: Leonardo de Paula e Silva e Zelinda Lacerda 

da Silva 
1.1. ENDEREÇOS: 

Residencial: Rua COril.cndador Fontana, 405- Ap. 504 
Alto da Glória 

Telefone: 253-1083 
Comercial: Rua Mãrechal Hermes, 910 Centro Cívico 

Telefone: 252-6244 

1.2. DOCUMENTAÇÃO. 

PR 

Cédula de Identidade: 539.241-1- PR 
Título Eleitoral: 2664780604 - 2• Zona - Curitiba -

CPF/Ministério da Fazenda: 171.032.319-15 
Cart. Nac. de Habilitação: 0311401 
Ordem dos Advogados do Brasil - -Seção do Paraná: 

10.566 

2. FORMAÇÁO ESCOI..AR: 

2.1. SUPERIOR: DIREITO 
Faculdade: Faculdade de Direito de CuritiPa 
Local: Curitiba - Paraná 
Conclusão: 15 de julho de 1982 

2.2. CURSO COLEGIAL: 
Escola: Colégio Novo Ateneu 
Local: Curitiba - Paraná 
Conclusão: Dezembro de 1967 

2.3. . CURSO GINASIAL: 
Escola: Colégio Regente Feijó 
Local: Ponta Grossa - Paraná 
Conclusão: Dezembro de 1960 

2.4. CURSO PRIMÁRIO: 
Escola: Grupo Escolar "Professor Julio Teodorico" 
Local: Ponta Grossa - Paraná 
Conclusão: Dezembro de 1956 

3. CURSOS EXTRA-CURRICULARES 
3.1. Habilitação Específica em Direito do Trabalho 

Escola: Faculdade de Dii'eito de Curitiba 
Local/Época: Curitiba- Paraná -1982 
Duração: 180 horas 

3.2. ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO: 
Escola: Congresso Nacional 
Local/Época: Brasflia- DF- 1982 
Duração: 15 dias 

3.3. CURSO DE ORATÓRIA MÉDIA: 
Escola: Centro Vicentino de Formação Permanente 
Local/Época: Curitiba- Paraná -1981 . _ 
Duração: 40 horas 

3.4. CURSO RESIDENCIAL DE EDUCAÇÁO SINDI
CAL: 

Escola: Instituto Cultural do Trabalho 
Local/Época: São PaU:Io- Janeiro de 1981 
Duração: 45 dias 

3.5. CURSO DE ORATÚRIA BÁSICA: 
Escola: Centro Vicentino de Formação Permanente 
Local/Época: Curitiba- Paraná- 1980 
Duração: 40 horas 

3.6. CURSO SOBRE APUCAÇÁO TRIBUTÁRIA, IM
POSTO DE RENDA, !CM, !PI, FGTS, etc.: 

·EscOla: Sindicato dos Contabilistas do Paraná 
Local/Época: Curitiba- Paraná- 1976 
Duração: 40 horas 

3.7. CURSO SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL E ACI
DENTE DO TRABALHO 

EscOla: Instituto Nacional de Previdência Social 
Local/Época: Curitiba- Paraná- 1975 
Duração: 10 horas. 



-------~·- ---~-~-

Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 21 3681 

3.8. CURSO DE ANÁLISE DE BALANÇO, RECURSOS 
HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL: 

Escola: Sociedade Paranaense de Estudos de Adminis-
tração -Federação das Indústrias do Paraná 

Local/ÉPoca: Curitiba- Paraná -1973 
Duração: 40 horas 

3.9. CURSO DE PSICOLOGIA- Avaliação Pessoal 
na Administração: 

Escola: Associação dos Dirigentes de Vendas do B:rasil 
LocaUÉpoca: Curitiba- Paraná- 1972 

4. CONF.ER~NCIAS E CONGRESSOS 
4.1. Congresso do Cinqüentenário da Justiça do Trabalho _ 

Promoção: Tribunal Superior do Trabalho 
Local/Data: Brasflia- DF- 01 a 03/05/1991 

4.2. I' Seminário de Direito do Trabalho de Curitiba 
Promoção: T.R.T da 9• Região, AMATRA e JURUÁ 

Editora 
Local/Data: Curitiba- PR 22 a 24/04/1991 

4.3. _IV Seminário sobre Direito Constitucional do Trabalho 
e V Congresso Brasileiro de Direito Coletivo do Trabalho 

Promoção: LTr 
Local/Data: São Paulo- SP ~ 21, 22 e 2311111990 

4.4. 1? Congresso Internacional de Direito do Trabalho no 
Paraná - ~ 

Promoção: T.RT 9• Região, AMATRA e JURUA Edi
tora 

LocaVData: Curitiba- PR- 01 a 04/05/1990 
4.5. Encontro dos Trabalhadores no Comércio __ 

Promoção: Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio 

Local/Data: Brasfiia- DF -19 a 23/1111982 
4.6. Encontro dos Advogados do Paraná 

Promoção: Ordem dos Advogados do Brasil - Secção 
do Paraná 

Local/Data: Curítiba- PR- 11 a 14/08/1982 
4.7. Ciclo de ConferênciaS Comemorativas aos 153 anos de 
Cursos Jurídicos 

Promoção: Ordem dos Advogados elo Brasil - Secção 
do Paraná e D.A.C.P 

Local/Data: Curitiba- PR -11 a 14/08/1980 
4.8. Ciclo de Conferências sobre Legislação Trabalhista 

Promoção: Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio 

Local/Data: Salvador- BA- !O a 20/0511975 
5. EXPERI~NCIA PROFISSIONAL 

5.1. Integrante_da Di~etoria da Feder~ç~o dos ~rabalha
dores no Comércio do Estado do Paraná. na qualidade de 
Primeiro Secretário. 

5.2. Integrante da Diretoria do Sindicato dos ~mpre
gados_no Comércio :de Curitiba~ __ n,a. qualidade de Vtce-Pre
sidente, de 1973 a 1979 c desde então Secretário GeraL 

5.3. Integrante do corpo docente da Faculdade Católica 
de Adrninsitraçãó -e Economia, nas cadeiras de: Instituições 
de Direito Público e Privado e Le-gislação Social até Março 
de 1987. 

5.4. Integrante do Conselho Regional do Serviço Nacio
nal de Aprendizagem Comercial- SENAC- Desde Junho 
de 1987. 

5.5. Administrador do Grupo Médico - Instituto de 
Endocrinologia e Doenças Metabólicas - 1975 a 1979 -
Curitiba - PR. .. o .• ~-- .~O~ o 

5.6- Gerente Administrativo"_ e Contador da Ótica Boa 
VISta Ltda. de 1971 a 1975- Curitiba- PR. 

5.7. éontador sócio da empresa de Contabilidade As
sessoria Jurídica Contábil-196

0
8 a 1971 - Curitiba ~PR. 

5.8. Contador da empresa Nilo Gasparetto & Cia . Ltda. 
- 1961 a 1968 - Curitiba -PR. 

5.9. Suplente de Voga] na 5~ Junta de Conciliação e 
Julgamento de Curitiba. Convocado para atuar nos meses 
de Setembro e Outubro de 1988. 

5.10. Suplente de Juiz Temporário no Tribunal Regio
nal do Trabalho da 9~ RegiãO , empossado em_ Novembro 

-de 1988, convocado para atuar em_ NoVembro e Dezem
bro/1988, de Janeiro a Maio/1989, de Maio a Dezembro/1990, 
em Fevereiro/1991 e de Junho a julho de 1991, Reconduzido 
na mesma função em Dezembro de 1991. 

5.11. Integrante da Representação Internacional da 
Confederação Naciorial dos Trabalhadores no Comércio -
CNTC, eleito em 30 de Dezembro de 1991. 
6. PARTICIPAÇÕES 

6.1. Membro do Sindicato dos Contabilistas do_Paraná, 
na qualidade de associado. 
7. REFER~NCIAS 
7.1. PESSOAIS 

a) Professor Milton Luiz Pereira 
Juiz Federal do Tribunal RegiOnal Federal da 3~ Região. 

Rua Libero Badaró, n9 39 
Centro 
São Paulo - SP 
b) Doutor Luiz de Lacerda Filho 
Médico e Professor da Universidade Federal do Paraná 
Rua Manoel Eufrásio, n• 750- Ap. 13 
Curitiba - PR 
c) Doutor Indalécio Gomes Neto 
Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 

9' Região 
Avenida Doutor vicente Machado, n9 147 
Curítiba - PR 

7.2. BANCÁRIAS: 
a) Bancc do Brasil S/ A 
Agência Central 
Curitiba -PR 
b) Caixa Económica Federal 
Agência Praça Carlos Gomes 
Curitiba -PR 
Curitiba, 29 de janeiro de 1992. - Leonaldo Silva. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e -c_idadanü1) 

MENSAGEM N• 204, DE 1992 

(N• 168/92, na origem) 
Senhores Membros do Senado Federal, 
Nos termos do § 19 do artigo 111 e do parágrafo único 

do artigo 117 da Constituição Federal, submeto à consideração 
de Vossas Excelências o nome do Senhor MIGUEL ABRA O 
NETO, para ser reconduzido ao cargo de Suplente de Ministro 
Classista Temporário, representante .dos trabalhadores junto 
ao Tribunal Superior do Trabalho, nO triénio de 1992 a 1995, 
na vaga decorrente do término de sua investidura. 

Os méritos do Senhor MIGUEL ABRÃO NETO, que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho desse elevado 
cargo, constam do anexo curriculum vitae. 

Biasília,18de maio de 1992. -Fernando Collorde Mello. 
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CURRICULUM VITAE 

1-DADOS PESSOAIS: __ _ 
Nome: _ MIGUEL ABRÃO NETO -
Nacionalidade: Brasileira 
Naturalidade: Juruaia-Minas Gerais 
Data Nascimento: Brasileira 
Filiação: 10-6-1944 
Estado Civil: Affid Miguél e JuHa Mussi 
Residência: Rua Irmão Odilon Diriiz 183 ....:....sâO-Paulo 

- São Paulo, Te!.: (O 11) 62-5928 - CEP: 
01259 -

RG: 3..373.002- SSP/São Paulo 
CPF: 036.064.818-53 ··-· -
Carteira Profissional: 052.665- Séi'ie 144' 
OBAISP: 30.421 

2- DADOS ELEITORAIS: 
A) Formação CUri'icular: -

PrimáriO:- GrupO --ESColar Cel. António Costa Mon
teiro- Guaxupé-MG, de 1951•a 1954 

Ginásio: Escola Técnica de Comércio São José -
Guaxupé-MG, de 1955 a 1958 

Colegial: Escola Técnica de Comércio São José -
Guaxupé-MG, (Técnico em Contabilidade 
de 1959 a 1961. -

Superior: FacUldade de Direito da Universidade de 
São Paulo, de 1%5a1969,-São Paulo-SP 

B) Outros Cursos: 
- Administração de Pessoal em Relações Industriais 

- 1974 na Fiesp/Cicsp- São Paulo. 
-Rotinas Trabalhistas em 1974, na Fiesp/Ciesp -

São Paulo. 
-Prevenção de Acidentes do Trabalho - 1975 -

MTb-DNSHT 
- Correção Salarial- 1980- LTR/José Serson 
- Cargos e Salários - 1980 - L TRIJ o sé Serson 

3-DADOS PROFISSIONAIS: 
-Iniciou sua vida profissional em Guaxupé-MG, como 

Auxiliar de Contabilidade na firma Org. Brasfiia 
Com. c Exportação Ltda de 58 a 62. 

-Em Julho de 62, já em São PaUlo, ingressou no Liceu 
de Artes e Ofícios de São Paulo, como Operador 
Contábil, permanecendo nesta Departamento até 
72 como Chefe de sua Contabilidade Geral. 

-Tendo concluído o curso de Advocacia, foi promovido 
a Gerente do Departamento de Relações Indus
triais em 72, lá permanecendo até a presente data, 
tendo sob sua responsabilidade os Departamentos 
Jurídico, de Admissão de Pessoal, de Higiene, Seg. 
e Medicina do Traba1ho. Desde Agosto de 1980, 
encontra-se licenciado do Liceu, requisitado pelo 
Sindicato dos Auxiliares Admissão Escolar de São 
Paulo. 

4 -A TIVIDADES SINDICAIS: 
-Sócio do Sindicato dos Auxiliares de Administração 

Escolar de São Paulo, desde 1964, sob o n'? 467; 
-Eleito por duas vezes como Suplente da Ditetoria deste 

Sindicato; -
-Eleito, de 75 a 78, para o cargo de 2o Tesoureiro ainda 

noSAAE-SP; 
-Eleito, de 78 a 81, como Vice-Presidente do SAAE--SP; 
-Eleito por duas vezes, de 78 a 84, Dei. Repres. junto 

à Federação; - - · 

-Eleito de _81 a 84 e reeleito de 84 a 87, de 87 a 90 
e de 90 a 93, como Presidente do SAAE-São Paulo; 

-Eleito por duas vezes, de 76 a 82 como Vice-Presidente 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Estab. de Educação e Cultura; 

-Em Abril de 83, assumiu a Presidência da CNTEEC, 
como mandato até Outubro de 85; 

-Reeleito de 85 a 88, de 88 a 91, como Presidente da 
Confed. Nacional dos Trab. em Estab. de Educa
ção e Cultura - CNTEEC; 

-Em Maio de 83, foi nomeado Vogal Efetivo-Empre
gados na 8• JCJ São Paulo, até Abril de 86; 

-Em Junho de 84 participou, em Genebra, da 70" reu
nião anual da OIT, como Conselheiro Técnico dos 
Trabalhadores; 

-Em 1987 foi eleito para a Diretoria do DIAP-Dept. 
Intersind. de Assessoria Parlamentar. Reeleito em 
88, 89 e 91; 

Em 11 de Agosto de 1988, foi condecorado pelo TST 
com a medalha da Ordem do Mérito Judiciário 
do Trabalho, no grau de Ofici:il; 

-Em 22-5-89, foi nomeado pelo Exm• Sr. Pres. da Repú
blica como Ministro Classista Suplente, -represen
tante dos Trabalhadores, junto ao TST, triénio 
89/92; 

-Em Dezembro de 1990 foi nomeado pelo Exm• Sr. 
Pres. da República, Juiz Classista Representante 
dos Trabalhadores - Efetivo junto ao TRT. da 
2• Região- São Paulo, triénio 90/93; -

-Em Setembro de 1991, foi reeleito Presidente da Con
federação Nacional dos Trabalhadores em Estab. 
de Educação e Cultura _; CNTEEC, triênio 
9111994. 

São Paulo, fevereiro de 1992.- Miguel Ahrão Neto. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

MENSAGEM N• 205, DE 1992 
(N• 169/92, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 

Nos termos do § 1'? do artigo III e do parágrafo único 
do artigo 117 da Constituição Federal, submeto à consideração 
de Vossas Excelências, o nome do Senhor WALTER VETTO
RE para compor- d Tribunal SuperiO_r_ do Tfabalho no cargo 
de Suplente de Ministro Classístã Terriporário, representante 
dos trabalhadores. no triênio de 1992 a 1995, na vaga decor
rente do término da investidura de Gercino Evaristo. 

Os méritos do Senbor WALTER VETTORE, que me 
induziram a escolhê-lo para o desempenho desse elevado car
go, constam do an..!xo curriculum vitae. 

Brasflia, 18 de maio de 1992. -Fernando Collor de Melo. 

Dados Pessoais 

CURRICULUM VITAE 

WALTER VETTORE 

.~esidente à rua Heitor Çe Mor~is, 415- São Paulo- Capital 

CEP 01237- te!. (011) 872-3870 
Carteira de Identidade RG 2.419.899-7- SSPISP 
Título de Eleitor 24.481.001-67- TRE/SP 
Cartão de Identificação do Contribuinte!MF 025-011-558-15 
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Carteira de Identidade Militar 2 0.394255, de 3-3-64 
Carteira de Identidade de Advogado OAB/SP 19.312, inscr. 
em 19-3-68 
Carteira de Trabalho 5794 - série 118, Carteira de Menor 
29200- série 2', de 21-6-54- DRT/SP 
Filho de João Vettore e Elisa Manzano Vettore_._ 
Nascido a 5-11-39, na Barra Funda, Capital. 

Vida Profissional 

Começou cedo como vidreiro, cnmerciário, gráfico-~ etc., de
pois bancário e advogado, especializando-se na área _traba
lhista; militância sindical desde 60. Ingressou na_carr~i_ra tecno
científica do Banco do Brasil em 71; em 81 foi par-eCerista 
na Consultaria Jurídica em Brasüia; assumiu em 82 a AssiS
tência ~urídica em São Paulo. Sempre empregado. Foi diretor 
da Associação Nascional dos Advogados de Bancos e Finan
ceiras, membro da OAB/SP; exerceu a Vice-Presidência do 
Sindicato dos Advogados de São Paulo, é delegado federativo 
e confederativo. Desde 89 é Juiz Classista representante dos 
trabalhadores no TRTJSP, integrando a Sexta Turma e o Gru-
po Normativo. -

Cursos 

PriniãriO- Grupo- EscÓlar Princesa Isabel - SP 
GinásiOfColégio Colégio Estàdual BrasíliO Machado -SP 
Ciências Jurídicas e Sociais Faculdade de_Direito da USP 
Ciência Política _ Idem 
~ociologia do Desenvolvimento Faculdacle de Filosofia, 
Ciências e Letras da USP 
Letras Clássicas Idem 
Estãdo e Sodedade Idem 
Desenvolvimento Ec.onómico -Harvard University- EUA 
Mercado de Capitais Faculdade de Direito da USP 
Direito Penal. Idem 
Problema do Menor ldem 
Processo Penal Instituto Latino-Americano de Criminologia 

O N U 
Direito Civil 
Processo Civil 
Justiça do Trabalho 
Processo do Trabalho_ 

OAB-Brasília-DF 
Instituto dos Advogados de São Paulo 
Cmigresso Internacional- TST (81) 

Instituto de Direito do Trabalho 

Direito-do Trabalho e Previdência Social Idem 

São Paulo, 6 de março de 1992. --Walter Vettore. 

(À Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania.) 

MENSAGEM N• 206, DE 1992 
(N• 170/92, na origem) 

Senhores Membros do Sena<lo Federal, __ 
Nos terinos dO§ 1? do art. 111 da ConstitUição Federal, 

submeto à consideração de Vossas Excelê:pdas o nome do 
Senhor ANTONIO MARIA THAUMATURGO CORTIZO 
para compor o Tr1bunal Superior do Trabalho no cargo de 
Ministro Classista Temporário, representante dos trabalha
dores, no triénio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do térmi
no da investidura de Norberto Silveira de Souza. 

Os méritos do S_enhor ANTONIO MARIA THAUMA
TURGO CORTIZO, que me induziram a escolhê-lo para 
o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo curricu
lum vitae. 

Brasfiia, 18 de maio de 1992.-Fernando Collor de Mello. 

CURRICULUM VITAE 

ANTONIO MARIA THAUMATURGO CORTIZO 
JORNALISTA PROFISSIONAL (DRT- BA 469) 

RADIALISTA (DRT- BA 63) 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

Presidência da República: Membro da Comissão Consul
tiva da Secretaria de Imprensa (1985/1988). 

Assessor da Subchefia para Assuntos de Imprensa e Di
vulgação do Gabinete Civil (1988.11990). 

Governo do D_is.tri!o rederal: Assessor de Imprensa da 
Secretaria de Serviços Públicos (1974/1975). 

Governo do Estado _da Bahia; _Assessor ele Imprensa da 
Secretaria da Agricultura (196811972). 

Radiobrás: Redator (19.72/1975). . . . 
Diretor do Departamento de Jornalismo (1975/1976). 
Repórter Setorista do Congresso Nacional (1976/1986). 
Assistente do- Díretor de Programação (1986/1987). 
Credenciado diversas vezes na Presidên_cia da República. 
Redator Plenn. Liberado para atividade sindical 
Rádio Sociedade da Bahia: Radioator (1963/1967). 
Redator (1969/1972). 
Redator Correspondente (1972/1975). 
Locutor Noticiarista, liberado sem remuneração para ati-

vidade sindical. · -
Televisão Itapoan: Redator (1967/1969). 
Jornal H Estado da Bahia": Repórter. Colunista de Eco~ 

nomia e de Automobilismo (1968/1970). 
Rádio Marconi (São Paulo): Correspondente (197111974). 

ATIVIDADES SINDICAIS 

OIT- Organização Internacional do Trabalho: Suplente 
dos Trabalhadores no Conselho de Administração, eleito pe
los Delegados dos Trabalhadores dos países membros, em 
Genebra. Suíça, para os seguintes mandatos: 1984/1987 -
1987/1990- 1990/1993. 

Ministério do Trabalho: Membro- eretivo da Comissão 
de Enquadramento Sindical, representante dos Trabalhadores 
(1974/1977- 1977/1980) suplente (1980/1983). 

CONTCOP ~ Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Comunicações e Publicidade: Secretário de Relações Públi
cas (1972/1975). 

Secretário-Geral(l97511978 -197811981 -1981/1984). 
Secretário de Relações Internacionais 198?/1987. 
Secretário de Finanças (1987/1990), 
Presidente (1990/1993). 

~Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de 
Radiodifusão e Televisão (Federação Nacional dos Radialistas): 
Conselheiro do Conselho Fiscal (1969/1972). 

Vice-Presidente (1975/1978). , 
Se~retário de Finanças (198111984). 
Presidente (197211975- 1984/1987 -1987/1990). 
Sindicato dos Radialistas da Bahia: 

Secretário (1965/1967). 
Presidente (1967/1969). 
Instituto Cultural do Trabalho- ICT (São Paulo): Presi

dente do Grémio "Salvador Tolesan.o" (1971). 

OUTRAS A TIVIDADES 

Ministério da Justiça: Conselheiro do Conselho Superior 
de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão (1988/1990). 

Ministério da Saúde: Conselheiro do Conselho Nacional 
de Saúde (1991/1995). 
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EBN ..:_ Empresa BrnsHeira de Notícias: Conselheiro do 
Conselho Fiscal (198511986).. 

. . Tribunal Regional Eleitoral (Babia): Mesário nas eleições 
de 1970. · · · 

Tribunal Regional do Trabalho (10~ regiã~): Suplente de 
Juiz Classista Representante dos Trabalhadores (1990/1991). 

Suplente de Juiz Classista Representante dos Trabalha-
dores na 7• JCJ (1991/1994). · -

Representação no Exterior: Designa~o por decretos presi
denciais, para integrar delegações brasileiras, na qualidade 
de Delegado dos Trabalhadores (1978/1981) e na qualidade 
de Conselheiro Técnico dos Trabalhadores (1984, 1987, 1988, 
1989, 1990), nas co-nferências Interriacioilais do Trábâl~O. 
da OIT- em Genebra, Suíça. - · -

CURSOS 

-Curso Básico de Educação Sindical. USP/10 São Paulo 
(1971). 

-Curso de Oratória. São Paulo (1971} 
:-.Curso de Interpretação da Previdência Social,_ INPS, 

São Paulo (1971). 
-Curso Interamericano de Novos Métodos e Técnicas 

em Educação Sindical, UNESCO/ORIT. México (1972). 
-Curso de Monitor de Imposto de Renda, Secretaria 

da Receita Federal, Bahia (1972). 
-Curso de Aperfeiçoamento de LocUtOreS-, Radiobrás, 

Brasflia (1980). 
-Curso sobre Medicina, Higiene e Segurança do" Traba

lho, Sindicato dos Radialistas, Brasflia (1983). 
CONGRESSOS 

1966 -IV COngresso-Brasileiro de Radiodifusão, Bahia. 
1967- I Congresso Brasileiro de Trãbalhad()res em Tele-

comunicações e Publicidade, São Paulo. -
1976- XVI Congresso Nacional dos Jornalistas Profis-

sionais, Parariá. 

sília. 

1977- IV Congresso Brasileiro de Radialistas, BrastTia. 
1978- V Congresso Brasileiro dos Radialistas, Bahia. 
1979- VI ~ongresso Nacional dos Radialistas, Ceará. 
1980- XVIII Congresso Nacional dÓs Jornalistas, Bra-

1982-- VII Congresso Nacional dos Radialistas, Ba_hia. 
1984- XI COngresso lnteramericano ·da Internacional 

do Pessoal de Correios, Telégrafos e T~lefqnes, Amazonas. 
1984 -I Congresso Estadual de Radialislas, Alagoas. 
1984- VIII Congresso Nacional dos Radialistas, Ceará. 
1984 - 3' Encontro de Radialistas do Ceará, Ceará. 
1985- IX Congresso Nacional dé Rádl3lisias, ·Alagoas. 

OUTROS EVENTOS 
1973- IX Conferência Nacional dos JornalistaS, Ceará 
1977- XI Conferência Nacional dos Jornalistas, Ama-

zonas. -
1980 -II Simpósio Nacional de Trânsito, Câmara dos 

Deputados, Brasília. 
1982 -I Seminário Nacional sobre Finanças Sindicais, 

Bahia. 
1985 __,_ Cónfeiéncista no ENA! - Encontro Nacional 

das Associações de Imprensa, Brasflia. 
1986 - Palestrante na III Semana Paraense de Informá

tica, Pará. 

CONDECORAÇÃO 

Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau de 
Oficial, em 11-8-1988. 

-Diploma de Bons Serviços prestados à -Rádio difusãÕ 
do Paraná, 1988. 

-Diploma de Sócio Benemérito do Sindicato do Radia
listas do Ceará. 

hia. 
Formação escolar: Primário: Escola Getúlio Vargas, Ba-

Ginasial: Ginásio Estadual Goês Calmon, Bahia. 
2~ Grau: Incompleto. 
Superior: Equiparado nos termos do Decreto~ Lei n9 972/ 

que regulamenta a Profissão de Jornalista. 

DADOS PESSOAIS 

Filiação: José Manoel Cortii:o Bouzas (falecido) e Esme-
ralda Dativa Thamaturgo. 

Identidade: 009.659 SEP /DF 23-11 '72 
CPF: 007 139 535 - 00 
Naturalidade: Salvador - Bahia 
Residência: QI 4 Conj. R Casa 85- Guará I- DF 
Telefone: (061) 568 1512 

(A Comissão de_ Constituição, Justiça e CidadanJa.) 

MENSAGEM N• 207, DE 1992 
(N• 171/92, na origem) 

- Ex_celentíssimo Senhores Membros do Senado Federal: 
. De conformidade com o art. 52; inciSo TV, da Con'sti-

_._tuição, e de acordo com o disposto no art. 56, § 19 , do Regula
mento aprovado pelo Decreto n~ 93.325, de 19 de outubro 
de 1986, no art. 39, inciso I, alínea a, e no_.art... 40 çJo Anexo 
I ao Decreto n9 99.578, de 10 de outubro de 1990, submeto 
à apreciação de Vossas EXce~~ricias a escolha_ •. _qu_e des_ejo 
fazer, do Senhor IVAN úLNEIRA CANNABRAVA, Mi
nistro de Primeira ClaSse; da Car-reira de Diplomata, para, 
cumulativamente com o cargo de Eril&aixador do Br:asil junto 
ao Estado de Israel, exercer o cargo de Embaixã.dor dO Brasil 
juntO ã República de Chipre. -

2. Os méritos do Embaixador IVAN OLIVEIRA CA
NNABRAVA, que me induziram a escolhê-lo para o desem
penho dessa elevada função, constam da anexa inforinação 
do Ministério das Relações Exteriores. _ , _ _ . 

Brasília, 18 de maio de 1992. -Fernando C_ollor de Mello. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 
Embaixador IVAN OLIVEIRA CANNABRA V A 

Araguari/MG, 23 de maio de 1941. 
Filho de Elpídio Vianna Cannabrava e 
Yonne de Oliveira Cannabrava. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
V Curso de Altos Estudos, CAE · 
TerceirO Secretário, s-de fevereiro de 1965. 
Segundo Secretário, merecimento, 31 de dezembro de 1967. 
Primeiro Secretário, merecimeQtO, 1<> de janeiro de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 26-de setembro de 1977. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 16 de junho de 
1982. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 19 de dezembro 
de 1990. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Cultural e de Informa-
ções, 1966. -
Auxiliar do Chefe do Departamento das Américas, 1974. 
Assistente do Chefe da Divisão da América Meridional-I, 
1975/76. . 
Assessor do Chefe do Departamento das Américas, 1976/78. 
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Chefe da Divisão da_l\mérica Central e Setentrional, 1978179. 
Bonn, Segundo Secretário, 1968/70. 

·Assunção, Segundo Secretário, 1970173. 
Assunção, PrimeirO Secretário, 1973.-
Washington, Conselheiro, 1979/83. 
Tóquio, Ministro-Conselheiro, 1983/89. 
Luanda, Embaixador, 1989/91. 
Te! Aviv, Embaixador, 1991/92. 
II Conferência Interamericana Extraordinária, Rio de Janeiro, 
1965 (membro). · 
I Reunião da América Latina, Lima, 1966 (membro). 
III Conferência Interamericana Extrao(dinári_a_, Buenos Aires, 
1967 (membro). · 
Reunião Regional'para a África, prepar:atóriâ da Conferência 
da ONU sobre Água, Ad!s-Abeba, 1976 (observador). 
Reunião Regional para a Asia Ocidental, preparatória da Con~ 
ferência da ONU sobre Água, Bagdá, 1976 (observador). 
Chefe da Parte Técnica da Reunião da Comissão Económica 
para a América Latina (CEPAL), Guatemala, 1977. 
Reunião--do Comité Cfeiltíftco SObre a Pesquisa Antártica 
(SCAR), Chamoníx, França, 1978 (observador). 
Reunião sobre a Antártida, Punta Arenas, Chile, 1977 (obser
vador). 
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Medalha Mérito Tanfa.J;Ydaré, BrasiL 
Ordem Nacional do Mérito, Oficial Paraguai. 
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, Equador. 
Ordem Nacional do Mérito, Oficial, Alemanha. 

O Embaixador IVAN OLIVEIRA CANNABRA V A se 
encontra nesta data no exercício de suas funções de Embai-
xador do Brasil junto ao Estado de IsraeL _ _ _ _ _ _ · 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, i8 de niaio 
de 1992.- Gilda_Maria Ramos Guimarães, Chefe do Departa
mento do Serviço EXterior. 

(A Comisstlo de Relações Exteriores e Defesa Na
cional.) 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA l)OS DEPUTAilOS 

N9 117/92, de 19 do corrente, comunicando a aprovação 
da Emenda do S~nado ao Pr_ojeto de DecretÇ> _Legislativo 
n• 10, de 1989 (n' 132/86, naquela Casa), que aprova o texto 
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 
São José) celebrado em São José da Costa Rica, em 22 de 
novembro de 1969, por ocasião da Conferência Especializada 
Interamericana sobre Direitos Humanos. 

(Projeto enviado à promulgação em 19-5-92). 

PARECER 

PARECER N• 142, DE 1992 

(Da ComíssãO âe Assuntos Eci:mômiCOS) 

Sobre o Ofício "S" n• 68, de 1991 (IlF. PRES/SU
PAR-9117974, de 11-12·91, na origem), do Sr. Presi· 
dente do Banco Central do Brasil, que submete ao Sena
do Federal pedido fonnulado pela Prefeitura Municipal 
de Palhoça (SC), no sentido de que seja autorizada a 

elevaçã~ dos limit"es estabelecidos pelo item I, do artigo 
39 , da Resolução do -~~Dado Federal n9 5_8/90. 

Relator: Senador Esperidião Amin 

O Senhor Pre-sidente do Banco Central do Brasil enca
minha à consideração do Senado Federal pedido da Prefeitura 
Municipal de Palhoça, no sentido de ser autorizada a elevação 
dos limites estabelecidos no item I, do artigo 39, da Resolução 
~9 58/90, deste Senado Federal, em _caráter de excepciona
ltdade. Tal pedido tem como finalidade a liberação da dife
rença entre os valores contratados e já recebidos da Caixa 
Económica Federal. ou seja, Cr$190.530.181,70 (cento e no
venta milhões, quinhentos e trinta mil, cento e oitenta e um 

_ cruze_iros e. setenta centavos) (em setembro de 1991)_, os quais 
foram destmados à execução de obras de infra-estrUtura Ufba
na básica. 

A operação complementar solicitada pela Prefeitura de 
Palhoça, __ cornputada ao valor já contratado, ultrapassará os 
limites- previstos-:õo art. 29 e- § 19 do Art. 69 da Resolução 
58/90. 

A CEF já se manífestou favoravelmente à realização_da 
operação, o que demonstra a viabilidade econôrnica e finan
ceira do empréstimo. 

A Prefeitura Municipal de Palhoça apresentou todos os 
documentos exigidos pela Resolução nÇ> 58/90, conforme-pode 
ser verificado no exame do processo. 

Assim, e de acordo com o parecer DEDIP/DIA
RE-91-7-62, de 5'12-91. do BACEN, a operação só poderá 
ser realizada se obedecer aos seguintes termos: 

I --Valor: Cr$ 43.558.442,72, a preço de_maio de 1991, 
- correspondentes a 20% do limite estabelecido no item. I, do 

art. 3• da Resolução n' 58/90; 

II -Prazos: 
-de desembolso: 9 meses; 
-de carência: 15 meses; 
- de concretização: 216 meses; 

III - Condições Financeiras: 
-taxa de juros: 12% a.a.; 
----:-taxa de riscó:de crédito: 1% sobre o valor do financia--

menta; " - · · 

- atualização do valor da dívida; variação do índice de 
atualização das contas do FGTS; 

IV- Garantiã: vinculação de cotas do Fundo de Partici
pação do Município- FPM; 

V - Destinação dps Recursos: Exe_çução de obras de 
infra-estrutura básica, compreendendo a melhoria do sistema 
de d_renagem de águas pluviaiS, terraplanagem e pavimentação 
de diversas vias. · · 

A Prefeitura de Palhoça deverá observar, ainda, quando 
da contratação; os s-eguintes limites: 

I- montante global por valor de contratação _(total das 
despesas de capital/orçamento de 1991): Cr$ 409.800.000,00; 

II - dispêndio anual máximo (principal mais encargos 
-dívida consolidada interna e externa): Cr$ 78.000.000,00. 

Examin~ndo a solicitação à luz dos limites acima, consta
ta-se que a sttuação da Prefeitura de Palhoça, após a contra
t~ção, seria a seguinte: 
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OfVIDA CONSOLIDADA (interna 
+ externa)_ 
LIMITES OPERACIONAIS Operação 1----------------------------

p/anteci-
1 Situação post&rior 

Operações Oper, 

------------- -----------~1 pação de já contr, I n d, 
Operação à realização da Ope 

o r"sc-r i mi nárr-iro 
I 

I Valor Receita existentes Aut,Sen,Fed, 
s/exame o·per aç ão s/~exame 

( B) (A) I (C) 

(0) (E)=(A)+(B)+(C)+(O) ---------------1--------1-----------
-1-------------- t ----.---------1-----------I--------------------------
Mont. Global p/1 

trato, 
43,6 

I 

(Art, 

I 
409,8 

303,0 
I 

valor de con-

2!2 - Res,58/90 
I 

259,4 

---------------l--------l------------l--------------l-------------1-

----------1-----------------------
Mont, Global p/1 

I 

trato, (20'Yo da 

da Real A tua-

I i z ada 

217,8 

259,4 
I 

Desta forma, para qu-e a operação possa vir a ser efetiva
da, é necessário elevar temporariamente o limite eSiaOeiecido 
no item I do Art. 3' da Resolução n• 58/90, em 20%.(vinte 
por cento). 

Ante o exposto, somos pelo acolhimento do pleito nos 
termos do seguinte: 

Autoriza, em carater excepcional, a Prefeitura Mu~ 
nicipal de Palhoça (SC) a contratar operação de crédito 
junto à Caixa Econôrnica Federal - CEF, oo valor 

valor de con-

Receita Líqui-
43,6 303,0 

I 

equivalente a- Cr$43.558.442,72 (quarenta e_ três ll!i· 
ihões; qulrihentos e cinqüenta e oito mil, quatrocentos 
e quarenta e dois cruzeiros e setenta e dois centavos), 
a preços de maio de 1991. 

Art ,_ 1 <~ É a Prefeitura Municipal de Palhoça, nos termos 
do art. 6<~ da Resolução n~' 58, do Senado Federal, autorizada, 
em caráter excepcional, a contratar operação de crédito inter
no no valor equivalente a Cr$43.558.442,n (quarenta e três 
milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil, quatrocentos e 
quarenta e dois cruzeiros e setenta e dois centavos), em maio 
de 1991, junto à Caixa Económica Federal- CEF, mediante 
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garantia de vinculação de cotas do Fundo de Participação 
dos Municípios - FPM. 

Art. 2"' O limite estab_eleçi<:Jo no item I do art. 39, da 
Resolução n'? 58/90, do Senado Federal, fica temporariamente 
elevado em 20% (vinte por cento). para a PrefeitUra Municipal 
de Palhoça - SC. . . . _ . 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
promulgação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de maio de 1992. - Raimundo 

Lira , Presidente - Esperidião Amin, Relator- Meira Filho 
- Odacir Soares - -Júlio Campos - Jonas Pinheiro - Ro
naldo Aragão ....: Elcio Álvares - José Richa - Ronan Tito 
- Mário Covas- Coutinho Jorge- João Rocha- Eduardo 
Suplicy - Levy Dias - Mauricio Correa. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 19 SecretáriO. 

É lido o seguinte: 

SGM-P/691/92 
Brasília, 19 de maio de 1992. 

Senhor Presidente, _ 
Tendo a honra de enviar a Vossa Excelência, para os 

fins constitucionais, o incluso Projeto de Decreto Legislativo, 
n~' 132-E, de 1986, que "aprova o texto da ConvenÇão Ameri
cana sobre Direitos Humanos (Pacto São José) celebrado em 
São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, por 
ocasião da Conferência Especializada Interamericana sobre 
Direitos Humanos". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e apreço. - Ibsen Pinheiro, Presi
dente. 

Aprova o texto da Convenção Americana sobre Di
reitos Humanos (Pacto São José) celebrado em São José 
da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, por ocasião 
da Conferência Especializada Interamericana sobre Di
reitos Humanos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (Pacto São José) celebrado em São 
José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, por ocasião 
da Conferência Especializada In!eramericana sobre Direitos 
Humanos. 

Art. 29 Ficam sujeitos à~aprovação do Congreso Nacio
nal quaisquer atos que possam resultar em revisão da presente 
Convenção bem comó ãquéles que se destinem a estabele-
cer-lhe ajustes complementares. .. 

Art. 39 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A Pre
sidência tomará as providências necessárias_, a fiin c!.e que 
seja promulgado o Projeto de Decreto Legislativo n"' 10, de 
1989 (Pausa.) · 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. --

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 66, DE 1992 

Regulamenta o incJso V do artigo 203 da CoÕsti
tuição Federal e dá outras providências. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 19 Fica assegurada a concessão de benefício mensal 

de um salário mínimo à pessoa portadora de deficiência- e 
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a pró
pria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

Art. 29 Para os efeitos dessa Lei considera-se: 
I - pessoa portadora de deficiência - a que apresenta 

uma perda, uma má formação ou uma anomalia de um órgão, 
de uma estrutura ou função fisiológica, anatóniica ou mental, 
bem como aquelas em que não há o desenvolvimento de fun~ 
ções mentais- ou intelectuais, por restrições circunscritas à na-
tureZa da interação sOcial; -

II- idoso- a pessoa com mais de 65 (sessenta e cinco)-
anos. - --

Art. 39 A pessoa portadora de deficiência fará jUs âo -
benefício previsto no art. 19 desta Lei, desde que seja compro
vada sua incapacidade mediante avaliação médico-pericial rea
lizada por equipe multidisciplinar do Instituto Nacional de 
Seguridade Socialou do órgão que o subs_titua, assumindo 
suas competências, visando caracterizar a redução parcial ou 
totál da capacidade de realizar uma atividade, nos moldes 
ou nos limites considerados normais para o ser humano. 

Art. 49 Para comprovação da condição de idoso, o inte
ressado deverá apresentar certidão de_ registro civil ou prova 
admitida em direito, inclusive assentO religioso. 

Art. 5"' _ O benefício mensal será concedido à pessoa por
tadora de deficiência e ao idoso, desde que fique comprovado 
que: 

I- a renda familiar não ultrapassa três salários mínimos; 
ou, 

II - a renda pessoal do beneficiário é inferior a um 
salário mínimo, tendo direito a complementação; ou, 

III -o beneficiário não dispõe de qualquer fonte de __ 
renda, nem pensão, nem qualquer outro benefício previsto 
na legislação vigente. 

Parágrafo único. A readaptação ou adaptação para o 
trabalho, através de habilitação ou reabilitação profissional, 
será realizada nos termos dos art_s. 89 a 92 da Lei n9 8.213, 
de 24 de julho de 1991 -Plano de Benefícios da Previdência 
Social. _ -

Art. 6'-' No caso de pessoa portadora de deficiência me
nor de 18 (dezoito) anos uu incapaz, o benefício mensal será 
pago a seu responsável legal. 

Art. 79 No caso_ de idoso incapacitado, o benefício men-
sal será pago a seu responsável legaL -

Art. 8~> O bcneíício mensal a que se refere esta Lei 
será devido a partir da data de apresentação do requerimento 
ao Instituto Nacional de Seguridade Socja[. _ .... 

Art. 9'-' Os encargos decorrentes dessa Lei correrão por 
conta das receitas previstas no orçamento da Seguridade So
cial, nos termos do caput do art. 195 e se_u § 49 da Constituição 
Federal. 

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de_ sua publicação. 
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Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 12. Revogam-se as disposiçOes em contrário, espe
cialmente o art. 139 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991. 

Justificação 

liá exatamente um ano, a Comis-são de Assuntos Sociais 
do Senado Federal realizava a Oficina ae Ti-ábafho sObre por
tadores de deficiência. Na ocasião, representantes de 42 insti
tuições e associações de todo o País, parlamentares e asses
sores legislativos do Congresso Nacional discUtiram váfias 
questões, como o conceito de deficiência é-de deficiente, clãssi
ficaç·ão dos tipos de deficiência e estimativas de prevalência 
dos diversos tipos· de deficiência na popUlação brasileira, além 
das lacunas da legislação que trata da matéria. -

O objetivo· maior. desse encontro úà Oormalizar, através 
da definição de certos parâmetros, a elaboração de projetes 
de lei que concernem a pessoas portadoras de deficiéncia, 
especialmente os atos infraconstitucionais. _ _ ___ _ 

Dois meses depoi~ da Oficina, aó ser sancionada a Lei 
n' 8.213, de 21 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos 
de Benefícios da Previdência Socia~. verificamos que os hlúme
ros projetas relativos à concessão do benefíc_i() me_!lsal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso, haviam sido arquivados, 
em razão da aprovação da referida lei. 

No entanto, o art. 139, da Lei n' 8.213, de 24-7-91, além 
de não regulamentar o art. 203, V, da Lei Magna,_ apresenta-se 
como urna disposição transitória ao e_stabelecerque "'A Renda 
Mensal Vitalícia continuará integrando o elenco de benefícios 
da Previdência Social até que seja regulamentado o inciso 
V do art. 203 da Constituição Federal". 

Ora, a Renda Mensal Vitalícia foi criada pela Lei n9 6.179, 
de 11 de dezembro de 1974, e tinha objetivo totalmente diver
so, até porque sua cóndição sine qua non era a filiação, mesmo 
temporária, à Previdência Social Urbana ou RUral. 

Já o benefício mensal instituído pela ConstitUião de 1988 
tem caráter absolutamente diverso, pois será concedido inde
pendentemente de contribuição à Seguridade Social. 

Por outro lado, o dispositivo CQnstitucional refere-se ex
plicitamente à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, 
enquanto a Lei n' 6.179/74 tratava de "maiores de 70 (setenta) 
anos de idad~ ou inválido". E, na medida em que pressupunha 
contribuição temporária a algum jtipo de Previdência Social, 
excluía - necessariamente - crianças e jovens portadores 
de deficiência~ bem como adultos e inválidos de idade inferior 
a 70 anos. 

Assim, depreende-se que o arquivamento dos projetas 
de lei de caráter infraconstitucional ( art. 203, V), apresentados 
a parJir da promulgação da Carta Magna de 1988, foi um 
equívoco, cujas razões não nos cabe, hoje, avaliar. 

Um "desses projetes de lei indevidamente arquivados foi 
o PLS n9 115/88, de nossa autoria. Por isso;consideramos 
totalmente pertinente reapresentá-lo, visando garantir, às pes
soas portadoras de deficiêllcia e- ÇtOs idosos carentes, o bene
fício mensal a que fazem jus. 

Consideramos ser Urgente a regulamentação _de tal direi
to, não só porque quase quatro anos se pásSãrilrn deSde a 
promulgação da Constituição Federal, mas porque a atual 
conjuntura- caracterizada pela recessão económica, desem
prego, redução da capacidade produtiva do País, achatamento 
salarial, queda do poder aquisitivo da população, entre outros 
- exige uma açáo firme e incisiva, nã defesa dos direitos 
individuais e sociais. 

A garantia legal de obtenção desse benefício é ato de 
justiça social, que não mais pode ser postergado ou ignorado. 
Mais do que nunca, portadores de deficiê"nda e idosos neces
sitam de s_egurança, de poder exercer seus direitos constitucio
nalmente garantidos e, sobretudo, de uma vida melhor. 

Para a aprovação deste Projeto, conto com os Senhores 
Senãdores cujo interesse, comprometimento e espírito público 
para a consecução da ação parlamentar têm, na garantia e 
defesa dos direitos da cidadania, um de seus mais belos e 
justos objetivos. 

'Sala das Sessões, 20 de maio de 1992. -Senador Iram 
Saraiva. 

A Comissão de Assuntos Sociais- Decisão Túmi
nativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O pro
jeto lido será publicado e remetido à comissão competente. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secre
tário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 287, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Solicito, nos termos da Constituição Federal (artigo 55, 

item III), e do Regimento Interno do Senado Federal (artigo 
43, inciso II), que sejam considerados como licença autori
zada, os dias 18 e 19 de maio próximo passado, quando estive 
em Sãó Paulo participando da reunião da Comissão Mista 
do Congresso Nacional destinada a reavaliar os in_çentivos 
fiscais regionais~ mantendo diverSos encontros políticos e em~ 
préSãriais e, em Sergipe, -assistindo ã solenidade de assinatura 
do convênio entre o Governo do Estado e a Companhia Vale 
do Rio Doce. 

Sala das Sessões, 20 de maio de 1992. -Senador Albano 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Apro
vado o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a m~sa, requerimento que será- lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 288, DE 1992 

Nos termos do art. 55, UI, da Constituição Federal e 
para os fins do disposto no art. 13, § 1 o. do Regimento Interno 
do Se_nado Federal, requeiro licença para me afastar dos traba
lhos da Casa no dia 20 de maio de 1992. a fim de, como 
representante da Comissão de Assuntos Sociais- CAS, coor
denar à Mesa Redonda- Seguridade Social: Caminho à Pri
vatização? -no III Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva 
e I Encontro de Saúde Coletiva do Cone Sul, confofme docu
mento anexo. 

Sala das Sessões, 20 de maio de 1992. -Senador Amir 
Gabril. 

Mesas-Redondas 
Dlo 18.0S.D2, b 08:30h 

RENOVAÇÃO EPISTEMOJ-ÓGICA E PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO EM SAUOE COLETIVA 
Coonl" Am611a Cchn- OMP/FM/VSP 
Exp.: Naomar de Almeida Filho - OM/FMIVFBA 
Ricardo Bruno Gonçalves- OMP/FM/VSP 
MArio Tosta -Argonllna 
Local: Sllla 11 
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éJt'fx''d/ot-4 /llt. 
SAÚDE: DESCENTRALIZAÇÃO EM QUESTÃO Til t 
Coord.: Eugênio Vllaça Mondes - OPS k 

H
Exp• Mar/ti Luru JliOger- SMS/Porto Alog,.- RS I(' 

ermos Blnner- SMS/Rosárfo -Argentina 
Tabaré Gondlez- SMS/Montevld6u 11( 
Jalm!lson Pa!m- DMPIUFBA 
Josá Ert do Modelroo-CONASEMS ,k 
Local: Sola I 

---Dia 19.05.92, às 08:30h 

POLITICAS SANITÁRIAS COMPARADAS NA AM~RICA 
LATINA 
Coord.: Sonla Flcul)' Teixeira- ENSP/FIOCRUZ 
Exp.: Suzona Belmartlno- CESS/Rosárlo - A111entila 
Hugo V lUar-Urugual · 
Carmem Fontes Tolxelra-CMP/UFBA 
Jaime Sep61veda- GICAMS -Chila 
Local:. Sala 11 

CIDADANIA E SAÚDE: ORGANIZACÀO DE 
INTERESSES, PARTICIPAÇÃO E PODER 
Coor~ Nllson do Rosário Costa- ENSP/FIOCRUZ 
Exp• Gasllo Wagner S. campos-DMP/FCMJUNICAMP 
Cartas Bloch-CESS -Rosário - Argentina 
Calallna Elbenschutz - UAM/Xoxmllco 
SebasUão LouroiR> - "'LAMES 
Local: Sala l, 11 -= 

Ria 20.05.92, às 08:30h 

INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA E ATENÇÃO À 
SAÚDE 
Coord" Marllla Bemardes Marques- ENSP/FIOCRUZ 
Exp.: Ennlo Candottl- SBPC ' 
Salde Jorge Calll- Centro Ens. Biomtkllca/UNICAMP 
Reinaldo Gulmarles -IMS/UERJ 
José Duarlo-CaT/MS 
Oanto Alarlo Jr.-Prea. ALANAO 
Local: Sola 11 · 

SEGURIDADE SOCIAL: CAMINHO À PRIVATIZAÇÃO? 
COOrd.: A•nlr Gcbrlol- S~m. Fgod. 
Exp~ SêllJio Arouca '- Oop. Fed• 
L~clo Alclnlara- CONASS 
Jocéllo Drummond -INST /CUT 
Marcela Durrleux - Dep. NacJAilJenllna 
Antonio Brito - Dep. Fed. 
Héslo Cordeiro-Rol to r UERJ 
Local: Sala I 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) --' Apro
vado o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 
1"~ Secretário. 

São lidas as seguintes: 

OFÍCIO GAB. N• 39192. 
Brasília, 19 de maio de 1992 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex• que, no dia 15 do corrente, sexta-feira, 

estive no Palácio do Planalto, participando do Seminário de 
Articulação das Ações do Governo Federal, organizado pelo 
Poder Executivo. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex• oS meus pro
testos de elevada estima e distinta consideração. - senador 
José Eduardo-

Brasília, 20 de maio de 1992 
Senha Presidente, 
Nos termos regimentais comunico que me afastarei do 

País, no período de 20 a 24 de máio, irido a Córdova, Argen
tina, para reunião oficial da Comissãó Parlamentar do Mer
cosul. 

Grato, cordialmente. -Senador Nelson Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Na 
sessão anterior, foi lido o Requerimento n"' 281, de 19,92, 
de autoria do Senador José Samey, que deixou de ser apre
ciado em virtude do ténnino do prazo regimental da sessão. 

Solicito do nobre Senador Ronaldo Aragão o parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orado(_.) ::-Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o parecer é favorável, com um_a _retificação: onde se 
lé 21, leia-se 20. 

Ê o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O pare
cer conclui favoravelmente, com retificação da data de 21 
para 20 de maio do corrente ano. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. (Pausa.) 
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. P Secretário. 

É lido o seguinte 
Ofício n9 16/92-CT -Sistema Previdenciário 

Brasília, 18 de abril de 1992 
Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão Temporária, 

criada através do Ato n9 16, de 1992, destinada_ a "proceder 
amplo estudo do sistema previdenciário brasileiro, tanto no 
tocante à sua estrutura quanto ao seu regime de custeio e 
benefícios e propor soluções cabíveis para o seu regular funcio
namento", solicito a Vossa Excelência, conforme o disposto 
na alínea a, § 1 ~ do art. 76 do Regimento Interno desta Casa, 
a prorrogação por maiS 45 (quarenta e cinco) dias, do prazo 
concedido_. 

Aproveito o ensejo Paf.a renovar a Vossa Éxcelência os 
protestos de elevada estima e consideração. -Senador Fran
cisco Rollemberg, Vice-Presidente da CT no exercício da Presi-
dência. -- - -- --- -

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -APre
. sidência recebeu,_ dentro do prazo _regimental, ofício do Sena-
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dor Francisco Rollemberg, solicitando. na qualidade de Presi
dente, em exercício, da Comissão Temporária criada pelo 
Ato n~ 16, de 1992, a prorrogação, por maiS 45 dias, do prazo 
concedido àquela Comissão. 

Em votação a solicitaÇão. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. _ 

. Fica prorrogado, até 3 de agosto do corren~e ano,, o prazo 
concedido à Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Racbid Saldanha Derzi) -APre
sidência recebeu, do Governo do Estado do Rio Gi'ande do -
Sul, o Ofício n'sn, de 1992 (n' 810/92, na origem), solicitando, 
nos termos da Resolução n? 58, de 1990, do Senado federal, 
autorização para emitir e colocar no mercado Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, Vencíveis 
no 2' semestre de 1992. · 

A matéria -serã despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Foi 
encaminhado à publicação Parecer da Comissão de Assuritos 
Económicos, concluindo pela apresentação do Projeto de Re
solução n9 21, de 1992, que autoriza, em catãter excepcional, 
a Prefeitura Municipal de Palhoça (SC) a contr~tar·operação 
de crédito junto à Caixa Económica Federal- CEF, no valor 
equivalente a Cr$43.558.442,72 (quarenta e três bilhões, qui
nhentos e cinqüenta e oito mil, quafioceiú.os e quarenta e 
dois cruzeiros e setenta e dois centavos), a preços de maio 
de 1991. 

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, para recebimento de emendas, nos termOs do aà-. 235, 
II, f, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Francis~o ;R9_ll~ml?erg, para 
uma breve comunicação. ~ -

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, hoje à tarde a Câmara dos Deputados deverá 
votar projeto de lei que permite a abertura de _c~ssinos no 
Brasil, isto é, a legalizaçilo do jogo em nqss<) País. _ 

Ora, Sr. Presidente, este é um País que joga muito~ Nós 
·já temos loterias esportivas, nós temos a Sena anterior, a 
Sena posterior, temos as loterias estaduais, a Loteria Federal, 
e o Ministério da Fazenda, Economia e Planejamento, de_ 
quando em vez, autoriza bingos. Não vejo como, Sr. Presi
dente, neste momento, possamos estar votando projetes como 
esse. 

Esse projeto, Sr. Presidente, virá a esta--Casa. E, antes 
que ele chegue, venho à tribuna para tecer algumas conside
rações, que são um alerta, um chamamento para q_ue nós, 
ao recebermos esse projeto em nossa Casa, possamos já estar 
de espírito prepaiadó para rechaçá-lo Coin a maior veemência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Um dos traços culturais que domina e seduz grandes seg

mentos de nossa sociedade é o culto do pensamento mágico, 
já denunciado por nossos educadores. _ 

Inculcado pela mfdia 'eletrónica, divulgado pelos apelos 
publicitáriOs, vulgarizado nas telen~_velas e nos_!~lheti.~~. es.se_ 
pensamento mágico aponta-com insistência para o sohho em 
detrimento da realidade, alardeando sempre a conquista rápi
da da riqueza, do sucesso e da felicidade, enquanto deixa 
de lado o processo de conquista e de esforço pessoais e a 

-i~~vitável espera e resignação que perpassam sempre as ativi
dades humanas. 

É evidente, Srs. Senadores, que essa manipulação ideoló
gica, tão çaracterfstica"_ do nivelam-ento por baixo que é prati
cado pela cultura de massa, pode e deve ser combatida _por 
valores mais substanciais -e pereneS-taís como: a-instrúção 
e a reflexão, ensejadas pelo verdadeiro conhecimento prove
niente da ciência, da filosofia e da arte, sem falar da religião. 

No entanto, Sr. Presidente, não é nosso interesse no mo
mento traçar um quadro axiológico de nossa sociedade, nem 
apontar as causas predominantes que alimentam deleteria
mente esse pensamento. Nossa intenção dominante é denun
ciar mais uma estratégia com que se reveste agora esse pensa
mentp, dito mc!gic<?, em sua faina destruidora e iconoclasta 
em relação a nosRos valores culturais e pedagógicos. Refiro
me, Sr. Presidente, a essa tentatiVa de" legãlização do jogo 
de azar, que, na verdade, seria uma das piores coisas que 
a esta altura poderiam acontecer ao País. 

O vício de jogar, em vez de riqueza, produz a ruína 
e a desagregação moral. Aos que açodadamente nos rotularem 
de moralismo, redargüimos com exemplos concretos: nos Es
tados Unidos da América do Norte, a adrninistráÇáó dos cassi
nos é_ tradicionalmente um dos empreendimentos prediletos 
da máfia, que através deles explora a prostituiç~o e _o narco
tráficõ. 

Felizmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, levantaram
se, também, numerosas vozes contra o projeto que tramita 
ainda na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.dos 
Deputados, e que hojé vaí a plenário. Um de~ses protestos 
impressionou-me muito, graças principalmente à sua forma 
epigramátíca, capaz de dizer muito em poucas palavras. Tra
ta-se do título que o jornalista Hélio Fernandes deu ao seu 
artigo, datado de 12 de maio, na Tribuna da Imprensa. Ele 
diz, com muita graça e com muita sabedoria, o conceito que 
faz dessa idéia, hoje, a meu ver, absurda de se instalar o 
jogo no Brasil. 

Ele diz o seguinte: 

"Um Cassino em cada hotel; em cada praça um 
bordel;_~-~--t~~a. !ua, dr?ga ~ ~ranel: ". 

Já em outro segmento da sociedade, mas também relevan
tes, foram as advertências do Cardeal Dom Eugênio Sales, 
no Jornal do Brasil, sobre os perigos da liberaçãq do jogo. 
Certamente elas servirão à reflexão dos mais varíados repre
sentantes com responsabilidade na vida social. 

Os argumentos dos que defendem a legalização do jogo 
são sobejamente conhecidos: falam na exploração do potencial 
turístico do País, no incremento do turismo em regiões mais 
atrasadas e na indefectível criação de novos empregos. Só 
que escamoteiam o fundamental -as nefastas conseqüências 
que a legalização do jogo trará. _ 

Ainda no citado artigo de Hélio Fernand~_s_ ele, u.sa um 
contra-argumento definitív'o--p-a:ra eSse tipo de diScursO: HQs 
turistas podem jogar com a simples exibição do passaporte. 
É estrangeiro? Está no Brasillegalmerite? Tem dinheiro? En
tãO pode jogar à vontade, já que isso iilcenfiVa o-turismo, 
brasileiro não pode jogar em hipótese nenhuma. 

Estamos quase sufocados por uma crise de valores sem 
precedentes. As denúncias de corrupção ganham espaço sem 
precedentes também. Acresce que o crime organizado espan
de-se a olhos vistos. É inegável que esses problemas só tendem 
a agravar-se com a legalização do jogo. O Cardeal Dom Eugê
nio Safes assim se manifestou sobre esse aspecto: "Em meio 
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à corrupção existentes no País querem alguns acrescentar um 
valioso fato de desfibramento moral, sob falsos pretextos". 

Sr. Presidente, nãO é à toa que o funCionamento dos 
cassinos quase sempre busca apenas "fachadas" para limpar 
o dinheiro sujo. -

Era este alerta, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, que eu 
queria fazer neste instante, nesta tarde, qUando a Câmara 
dos Deputados vai votar um projeto desse teor, liberando 
o jogo no Brasil, para que os Srs. Senadores não se surpreen~ 
dam e que estejam postos e prontos para a luta, para que 
esta Casa possa derrubar, em tempo útil, um projeto desta 
monta. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Sald_anha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Darcy Ribeiro, por cessão 
do Senador Mauro Benevides. 

S. E~ não está presente. 
com a palavra o nobre Senador Jutahy Magalhães. 
S., Ex~ não está presente. 
Com a palavra o nobre Senador Humberto Lucena. 
S. Ex~ não está presente. 
Com a palavra o nobre Senador Wilson Martins. 
O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -:- Em O Anel 
de Ametista, Anatole France procurou nos dizer que: "As 
verdades científicas não sãO Simpáticas ao- vulgo. Os povos, 
senhor, vivem de mitologia. Eles tiram da fábula todas as 
noções de que precisam para viver. Não precisam de muitas; 
e algumas simples mentiras são suficientes para dOurar a 
milhões de existências". 

Não creio que ó j>ovo seja ighõtante-,- nem passível de 
ser enganado sempre. Sei, no entanto, que é enganado algu
mas vezes, e é precisamente sobre isto que hoje desejo falar: 
sobre ciência, verdade e mentira. 

Há dois anos, junto cdm todos os presentes, congratu
lei-me_com o Governo Federal por inscrever como prioridade 
de governo o desenvolvimento científico e tecnológico do País. 

O discurso oficial, em que pese certo distanciamento das 
necessidades brasileiras no campo social, parecia justo e coe
rente ao afirmai a: neCeSsidade de dotar-se o País de condições 
científicas ~ tecnológicas, e portanto educacionais também, 
para competir adequadamente, com soberania e independên
cia, no mundo tecnológico que fofja um mercado de produção 
e consumo cada vez mais dependente do conhecimento huma
no acumulado. 

Aplaudimos quase que em uníSsono esta assertiva. Mas, 
passados dois anos, temos agora que voltar e dizer que o 
discurso não correspondeu à prática oficial. Qual, então, a 
realidade? A do marketing ou a da catástrofe que se está 
produzindo? 

Vejamos, Sr. Presidente, o que tem ocorrido_neste cam
po, de fundamental importância para a existência nacional. 

Em um mundo onde a ciência e a--tecnologia passam 
a ocupar lugar central das estratégias de desenvolvimento dos 
povos, principalmente com a rápida transformação do saber 
científico-em: instrumentos tecnológicos, o Brasil acupa lugar 
muito distante dos centros dinâmicos do planeta. 

Qualquer iniciativa nO s-entido de deslocar o País de seu 
nível atual de desenvolvimento económico é Sódal, levando-o 
a almejar a companhia do Primeiro Mundo, não_como serviçal, 
mas como parceiro, necessariamente deve contemplar, de for
ma privilegiada, os incentivos ao desenvolvimento científico 
e tecnológico. 

Nos discursos do Presidente da República, esta questão 
sempre apareceu como essencial no núcleo de sua formulação __ 
de governo. É certo que lhe falta, por exemplo, a compreensão 
exata do que seja modernidade, já que a confunde com privati
zação, pensando ser este o único ca:rilinho para alcançar-se 
eficiência dos investimentos do capitãl, elevação da produção 
e melhoria da qualidade do produto. 

Mas, pensávamos que acreditando ser este o caminho 
mais acertado para o desenvolvimento, Sua Excelência coman
daria uma equipe de governo no sentido de ter na ciência 
e na tecnologia, junto com a educação, os instrumentos dinâ
micos de política pública. 

Não tem sido este, porém, o caminho adotado pelo atual 
Governo. 

O orçamento geral da ciência e tecnologia no Brasil tem 
sofrido recorrentes perdas e mostra uma tendência a cair mais 
ainda, se levadas em consideração as últimas medidas do Exe
cutivo em contingenciar linearmente o Orçamento da União, 
cortando, porem, mais dos ministérios civis que dos militares. 

Em valores reais, do início deste ano, observa-se a forte 
tendência deste d'Overno eni reduzir, sistemática e recorren
temente, os recursos destinados a esta área essencial da vida 
brasileira. 

Em 1988 a despesa realizada do Orçamento, de_ todos 
os órgãos federais, em Ciência e Tecnologia, foi de 2 bilhões, 
155 milhões e 880 mil dólares. Em, 1989, esse montante redu
ziu-se um pouco, foi para 2 bilhões, 15 milhões, 405 mil dóla
res. Em 1990, no primeiro ano deste Governo, a queda já 
fofsensível, passou a 1 bilhão, 679 milhões, 665 mil dólares. 
No ano seguinte, 1991, com as contas finais ainda não total~ 
mente fechadas, as despesas em Ciência e Tecnologia, em 
todo o Governo Federal, foram de 1 bilhão, 698 milhões, 
792 mil dólares. Uma redução percentualmente pequena, mas, 
caso se leve em consideração a _forte elçvação dos. C_l!StÇis, 
causada pela ineficiência e pelo cafáter desorganizador da 
gerência das finanças públicas, que no caso das pesquisas cien
tíficas, muitas vezes- torna-se fatal, o quadro orçamentário 
apresenta um retrato do que é a realidade da ação oficial 
neSse campo. Muito longe, mas muito distante mesmo, do 
discurso presidencial, encontra-se sua prática. 

Se, ao invés de um país, estivéssemos tratando de uma 
pessoa, qualquer psicólogo diria que se trata de um comporta

- menta esquisofrênico. 

Porém, infelizmente, esse comportamento tem conse
qüências sobre toda a Nação. 

86 para termos uma idéia exata do que significa a prática 
oficial, vou recorrer a um exemplo, que, infelizmente se multi
plica. No ano passado, um cientista recebeu ofício do CNPq 
informando que seu projeto de pesquisa havia sido aprovado 
e que o mesmo deveria prestar contas dos recursos recebidos 
segundo as normas explicadas no Manual que enviavam em 
anexo~ Preocupado com isto, já que não recebera nenhum 
Manual, o mesmo cientista procurou informar-se sobre como 
deveria proceder. Passou meses atrás de uma informação, 
quando finalmente conseguiu falar com o funcionário respon
sável pela área administrativa, foi grande o seu espanto, pois 
recebeu a seguinte explicação: "Não se preocupe professor, 
o Manual ainda náo foi elaborado, mas o Senhor náoprecisará 
se preocupar com a prestação de contas, já que não haverá 
recursos para os projetas aprovados na última reunião. Se_m 
recursos, não é preciso a prestação de contas ... É assim que 
a pesquisã é incentivada em_ n~sso País! 
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Confirmei essa informação dífetam~nte __ no_ CNPq, _onde 
soube que o Governo aprovOu um-grande número de projetas 
no ano passado. s6 para fazer pressão sobr_e _<?S funcionái'i_os 
do CNPq, que estavam em greve naquela época. 

Não discordo daqueles que acreditam ser a ciência e a 
tecnologia motores auxiliares fundamentais para não somente 
ampliarmos a base de nossa soberania nacional, mas funda
mentalmente para conquistarmos um desenvolvimento econô
mico que contemple, de maneira radical, a condição humana, 
a dignidade social e individual e a vida dos_ milhões de brasi
leiros, como elementos centrais dessa caniinhada. 

O professor Marcos Guia, ilustre_ Pre.siderite do Conse~o 
Nacional de Desenvolvimento Científico e-Tecnológico; orga
nismo do qu'al todos os_brasilciros muito se orgulham, afirmou 
recentemente, neste Congresso Naciomli;-_que "Precisamos 
passar do patamar de 30 ou 40 mil pesquisadores, pãra o 
de 300 ou 400 mil. Multiplicar por dez". Pois, como afirmou, 
na mesma ocasião: HQuaiquer pretensão séria de desenvol- _ 
vimento passa pela conquista desta capacidade, não apenas 
no plano acadêmico, mas em todos os setores da sociedade. 
Inúmeros países já demonstraram sobejamente que esta é 
uma condição indispensável". 

Pois bem, mas como fazer isto se a nossa política econó
mica caminha em sentido contrário? Pergu-nto de forma mais 
abrangente: como realizar esse _empreendil;nento _nacional, se 
a política do Governo é de submeter o país às forças ditas 
invis"íveiS- do mercado internacional? 

Não desejo reeditar nenhuma f9rmulação nacionalista. 
Sou, por coerêhcia, Sentimento e razão, defeósor intransigente 
dos interesses nacionais, e creio que o Presidente da Repú
blica, deveria ser a figüra maior dessa def~Sa, em qualquer 
condição, em qualquer situação, na medida em que repre
senta, ou deveria representar, a nacionalidade. 

Desejo, iStO sim, cobrar Coeréncia. Longe de mim apre
tensão de exigir-mudança de curso,_ ainda mais se o discurso 
já rilostra que há, por parte do Governo, ã. :consciência -da 
necessidade de se investir inuito em ciêitciá e·-teCnOlogia, Coffiô 
forma de tirar o país do atraso e levá-lo ao tão sonhado Primei
ro Mundo. 

Coerência, é só iSto que cobro. Que a prátiCa seja- CÇJe- __ 
rente com o discurso, que tudo aquilo que a Nação ouve 
do Presidente seja realmente cumprido. 

Voltarei aqui para cobrar, como já fiz várias Vezes antes, 
o mesmo em relação à educação, à reforma agrária, ao desen
volvimento agropecuário, ao respeito à COiiSti~uiÇão e ffiuitos' 
outros aspectos importantes_ da vida dos brasileiros. 

Mas, hoje, peço a V. Ex~~ que observem como age o 
Governo em relação -à ciência e tecnologia. 

Na condição de paradígmas da política do governo recor
rentemente aparecem os Estados Unidos da América, os cha
mados TigreS Asiáticos e~ mais recentemente, a Europa. Orit, 
em nenhuma dessas regiões foi adotada uma política de aber
tura incondicional desses mercados nacionais, antes e sem 
que estivessem minimamente preparados para competir no 
mercado internacional. Em todos esses casos, o Estado foi 
agente fundamental de catalisação das ações da sociedade 
no sentido de induzir, apoiar e fomentar um desenvolvimento 
científico e tecnológico- que gârantisse· ã s-túStentãÇãO-eCo!J-6-
mica, política e social para um enfrentamento económico que 
nada tem de fraterno. 

Mesmo no caso do Japão, onde havia uma política delibe
rada de importação de produtos recém lançados no mercado, 
viu-se, depois, que isto, aliado à total falta de compromisso 
com _patentes e registras de propriedade industrial, fez com 

que Õ Japão fosse conhecido como pátria de exímios copia
dores e, depois, com _cer~o e_spanto de muitos, passasse_ a 
superar a própria cópia, na prodUção de_ sua tecnologia inais 
avançada. De simples produtor de bens de consumo imediato 
de segunda categoria, como era considerado à época, passou 
à condição de locomotiva do desenvolvimento tecnológico 
em áreas estratégicas, como microeletrônica, informática e 
comunicações._ _ _ _ _ __ _ _ _ __ 

-Com os EstadOs Unidos da América ocorreu situação 
diversa, mas CQm o mesmo sentido. A política que adotaram 
por mais de um ~éculo conce_ntrou-se na proteção tarifária, 
em -Cónsonância com forte inversão estatal na área de ciéncia. 

oe tecri.ologia. Mesmt;> supostos problemas ideológicos, em um 
país onde isto jâ foi.motivo de gáindes pressões contra intelec
tuais e artistas, não impediram que fossem protegidos e incen
tivados, por obra do Estado, cientistas e pesquis~dores cqm 
fortes laços com o nazi-fascismo, na déca-da de quarenta, ou 
com o_ comunismo, em períodos posteriores. Nada se colocava 
como obstáculo, para que naquele país uma forte política 
de incentivo à ciência e à tecnologia fosse levada a cabo. 

Aqueles qcre- falam que a Coréia, Taiwan e seüs parceiros 
se desenvolveram por obra do mercado, estão repetindo falsas 
idéias, sem cfualqUer bã.Se na reaHºC!de. Em todos esses países, 
foi a ação organizada do Estado e das empresas, muitas delas 
estatais, que, junto com os institutos de pesquisa e as universi
dades, levaram a efeito uma verdadeira revolução tecnológica, 
que coloca esses povos entre os mais promissores na região. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Perrnite·-me V. Ex~ 
um aparte, Senador Wilson Martins? 

O SR. WILSON MARTINS- Perfeitamente, nobre cole
ga Cid Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Wilson Martins, 
V. Ex• aborda um tema muito atual, principalmente tendo 
em vista as dificuldades económica pelas quais passa o Brasil 
neste momento. Há de se convir que muitos países que surgi
ram apresentando graves efeitos resultantes tanto da Primeira 
como da Segunda Grandes Guerras Mundiais, esses países, 
mesmo apresentando um quadro patológico da maior gtavi
dade, conseguiram, ao longo dos anos, uma redenção extraor
dinária. Vendo-se, por exemplo, a situação do Japão hoje, 
nada ali deixa conotações de um país plenamente derrotado, 
vencido na Segunda Grande Guerra Mundial. E nada deixa 
antever que ali, em Nagasaki, houve a explosão da bomba 
atómica; um país vitimado exatamente pelo progresso da ciên
cia, da tecnologia, que alcançou o auge na Segunda Grande 
Guerra Mundial, possibilitando a deflagração de bomba ató
mica de graves conseqüências para a Humã.nldade. A China 
Nacionalista, localidades como Guemoy e Matsu, países que 
tinham tudo para não evoluir e que tinham a destruição como 
a grande b~rreira, tal é o caso da Alemanha, tanto o lado 
que foi Ocidental, como o lado que foi Orien"tãf;- na dívisão 
política e não geográfica. Foi possível ·a esses paíSes, Senador 
Wilson Martins, um progresso tecnológico extraordinário, 
uma bela situação da economia. E ressalta V. Ex~ - tudo 
isso nasceu de _u_ma junção da atividade privada com a ativi
dade pública, o estímulo do Estado à atividade privada; o 
estímulo da economia oficial a uma economia de mercado 
bancada pela rede privada de iniciativa. v: EX• aborda muito 
bem, porque fala exatamente no momento em que o Brasil 
atravessa grandes dramas. Veja V. Ex•, a morte do Gover
nador do Acre! Não se sabe ainda qual a natureza desse delito: 
mas, com toda certeza, não se trata de um delito comum! 
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Há uma configuração política; muito embora aqueles que que
rem desviar as luzes do verdadeiro fato até admitem o crime 
passional. Sei que esse fato é gravíssimo e tein Cno"rine reper
cussão no Acre, onde o novo Governador que assume, hoje,
já toma uma atitude corajosa, suspendendo a execução de 
todos os contratos duvidosos que possam ter sigriíficado a 
razão do crime, a razão do asSassíriio. Mas este fato, nobre 
Senador Wilson Martins, não é maior do que a corrupção 
denunciada e que teria como grande astro o Sr. Paulo César 
Farias. O_ Governo se debate numa difícil situação porque, 
agora, os problemas se configuram no âmbito da própria:-fainí-
lia, com a mãe do Presidente da República, Fernando Collor 
de Mello, n~ Leda, determinando, de imediato, o afastamento 
de seu filho, Pedro Collor, do comando das empresas daquela 
família, das empresas onde a_ principal acionista é, exatamente, 
n~ Leda. Pergunta~se se este País poderá, com ~ss~s métodos, 
igualar~se a Taiwan, como citou V. Ex~l Pode-se igualar aos 
países onde a economia nasceu, exatamente, de uma pacifi~ 
cação ·e de uma atividadc correlata e única._ entre o empresa
riado e o governo_? Será que a corrupção deixa espaço para 
o progresso da economia, ou será que o fracas_s..Q da_economia 
não é o progresso da corrupção? O meu apoio à análise de 
V. Ex~; pfincipalrilerite, quãndo fala em um momento dramá~ 
tico_ para o País, em que os escándalos são escalonados para 
que tenham prioridades na emocionalidade do povo. Muito 
obrigado. 

O SR. WILSON MARTINS - Meu caro colega Cid Sa· 
bóia de Carvalho, o aparte de V. Ex~ sempre lúcido, invocando 
fatos do mundo exterior, especialmente do mundo interno, 
muito contribui, no momento em que alinhavo as minhas 
considerações. _ _ _ _ _ _ _ 

V. Ex~ fala que a corrupção é uma das razões que impe
dem o nosso progresso. Estou de perfeito -aOOI:do cOm _a consi
deração que V. Ex~ expende neste instante. Sou muito grato 
a V. Ex~ 

Investiu-se ali uma parcela significativa do produto nacio
nal de cada país em educação básica, em educação tecnológica, 
na formação_ e capacitação científica, na organização e prote-
ção de empresas nacionais. - _ _ 

Se formos tê-los como paradigmas, devemos ter em mente 
O- que acabo de mostrar, que nenhum desses_ países, desde 
os Estado Unidos até a Coréia, produziu as transformações 
que almejamos deixando sua indústria e sua so-ciedade à mercê 
da ''seleção natural" do mercado darwinis(a. 

O respeitado professor Lynaldo Cavalcanti de Alburquer~ 
que, em recente pronunciamento feito na CPI que investiga 
as causas e dimensões do atraso tecnológico brasileiro, nos 
trouxe a indicação da interdependência entre várias ilções 
da sociedade, que devem ser levadas cm consideraç_ão. Afir~ 
mou que "a educação" como base para a realização cultural 
e material de qualquer nação é uma verdade secular e repetida 
à exaustão. Sab_e-s.e tamb_ém que sem um sistema educacional 
eficaz e de qualidade Q desenvolvimento da ciência e da tecno~ 
logia de qualquer país torna-se irrcmendiavelmente compro
metido e limitado, pois é profunda a interdependência entre 
os processos educativos e_as atividades de produção e dissemj
nação dos conhecimentos. Na realidade, quando se pensa na 
realização da pessoa humana e na realização da _sociedade 
enquanto expressões da convivênica cívica, é impossível igno
rar quatro dimensões inseparavelmente presentes: educação, 
ciência, cultura e trabalho". 

No que diz respeito à educação, o quadro brasileiro é 
lamentável, mesmo com recentes mudanças de rota. Nada 

nos leva a crer que exista perspectiva de reversão de uma 
tendência muito forte em gastar em obras de gqmde reper
cussão, mas com _pouca densidade de conteúdo, em impor 
programas nacionais d_e grande envergadura e de elevados 
custos, e baixo retorno, de tomar iniciativas novas sem respei--
tar a continuidade, muitas vezes essencial, das ações já inicia
das. 
- Mantendo-se essa cultura política, dificilmente podere
triOS imaginar a construção ele um caminho que nos leve aos 
300 ou 400 mil cientistas e pesquisadores, citados como obje
tivo nacional pelo presidente do CNPq, pois o" que se observa 
é que de cada 1.000 alunos que ingressam na P série do 
1 ~ grau, somente 48 ch~gam no curso superior, e 8 acabam 
por concluir seus 'cursos universitários. 

Mas, não basta investir em educação, é necessário que 
aqueles que vão ingressar nas diversas carreiras que dão supor
te ao desenvolvimento científico e tecnológico, nas universi~
dades, nos_ institutos e centros __ de_ pesquisa, nos órgãos de 
fomento, planejamento e administração da área, sejam incen
tivados por diversos meios. 

. Nos úl~imos anos, temos assistido, não passivamente, mas 
reagindo, a um processo de desmantelamento de órgãos funda
ment_ais para o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Ainda 
não está explicada a extinção da Embrater, tampouco se en
contra explicação da desorganização administratiVa e finan
ceira promovida no CNPq, na Embrapa e em outros órgãos 
importantes. 

Dias atrás vimos o Governo determinando a volta dos 
últimos funcionários ainda em disponibilidade, que, ao invés 
de estarem contribuindo para o desenvolvimento da Pátria 
em seus empregos públicos, foram mandados para casa, por 
qu·ase dois anos, para não fazer nada. Até mesmo para fãi'ê-los 
retornar, o Governo teve que gastarem publicidade, em comu
nicação, em apelos e, depois, em ordens. 

Não fosse sério e desastroso, esse episódio poderia muito 
bem ser incorporado ao anedotário político brasileiro, no capí
tulo dos exemplos de ineficiência e má gestão da coisa pública. 

Mas, além disso, o que vimos foi o .quase desmantela
mento de órgãos c_omo o Conselho Nacional de Desenvol
vimento Científico e Tecnológico, criado em 1951 para coorde
nar e organizar um-forte sisteina nacional de_ ciência e tecno
logia, com objetivos claros e bem definidos na procur.a de 
garantir ao país as condições essenciais de sua soberania. mate
rial. 

Isto sem falar na política salarial, insana e inse-nsata, do 
Governo Federal, que a partir de fundamentação errónea 
e equivocada produziu e está a1imentando um brutal rebaixa
mento dos salários, mormente dos professores, dos pesquisa
dores, dos cientistas e de todos os trabalhadores que lhes 
dão sustentação e garantem a continuidade de seus trabalhos. 

Para se ter uma idéia, em níveis reais, os salários pagos 
aos funcionários de nosso principal organismo de fomento 
à pesquisa, o CNPq, representam 22% do que recebiam em 
abril de 1985. Isto mesmo hoje os cidadãos que se dedicam 
a trabalhar pela ciência e- tecnologia recebem a quinta parte 
do que percebiam há sete anos. 

O mesmo quadro é encontrado na Embrapa, nas universi
dades, nos institutos de pesquisa. 

Não há como formar urna cultura científica e tecnológica, 
espantando as futuras gerações dessas_ carreiras. 

Vimos que já são muito poucoS os br-asileiros que conse
guem chegar à universidade, 48 em 1.000. Mas poucos desses 
se dirigirão a carreiras que produzam benefícios tecnológicos 
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à Nação. Não podemos colpá-los: são obrigados a pensar em 
seu sustento, deixam de freqüentar os bancos escolares das 
engenharias, das _áreas ~iológicas e de outras de igual impor
tância para a ciência e a tecnOlogia, é preferem cursOs que 
lhes garantam sustento melhor. -- - -

Mas, pior ainda. A atual política salarial_ do Governo 
gera situações muito difíceis de serem revertidas imediata
mente. Tamanho é-o arrocho salarial, tamanho é o fosso que 
se abre entre o presente e o passado recente, que a ponte 
para ligar os d<?iS lados passa a ser vista como impossível 
às finanças públicas. Multiplicar por cinco e manter nesse 
patamar os salários dos servidores passa a ser reivíndicação 
considerada impossível pelo governo. Mas, ao contrário de 
começar a trabalhar no sentido de mudar e~e quadro, o Go
verno só faz ampliar essa distância, e daqui a pouco teremos 
que multiplícar por 10, 20 ou mais os salários, para que eles 
voltem a ser atrativos para a manutenção de valiosos quadros 
nacionais em áreas estratégicas. 

Nossa polítiCã -é cOD.tiária à -dos--Estados Unidos, que 
não mediram esforços para manter pesquisadores e cientistas 
em trabalhos nos seus respectivos campos. O que o Governo 
faz é expulsar os professores, cientistas e ·pesquisadores de 
seus centros para outras áreas. É muito fácil encontrar urna 
grande quantidade de professores universitáriOS (Çj:>esqUisa--
dores em filas de concurso público para áreas muito distantes 
das suas. - - - - ---

0 Brasil, depois de várias idas e vindas na formulação 
da área de ciéncia _e __ tecnologia, criõu o Cçmselho Nacional 
de Ciência e TecnOlogia, como órgão- superior de decisão 
na área. Esperava-se desse órgão imediatas ações no sentido 
de abrir uma discussão pública e generalizada sobre a política 
científica brasileira, que balizasse a política oficial, no sentido 
de coordenar suas ações para cumprir as metas estabelecidas 
na área, entre muitas de suas atribuições. Mas o que tem 
acontecido? Este Conselho jamais se reuniu. 

O professor Ennio Candotti, preSidente da Sociedade 
Brasileira para -6 Progresso da Ciência, pUblicou no jornal 
O Estado de S. Paulo, em 2 de abril último, artigo onde analisa 
as ações governamentais nesta área e afirma: "Passados dois 
anos~ pouco restou das determinações iniciais. A-Secretaria 
de Ciência é TecnOiogiã, hOfe, mal corisegue gara:Íltir a sobre~ 
vivência de seus institutos de pesquisa e órgãos de fomento, 
e tanto menos coordenar as atividades e orçamentos de ciência 
e tecnologia, dos ministérios e do governo. "N~ :v_erdade", 
continua ele, ''o desenvolvimento científico e tecnológico, ape
sar de ser considerado fato r decisivo para promover a competi
tividade industrial e dar consistência às políticas públicas, nun
ca recebeu recursos c instrumentos capazes de dar uma contri
buição efetiva às ações do governo'". 

Nesse mesmo artigo, o presidente da Sociedade Brasileira 
para o Progres_so da Ciéncia, chega a mostrar que, I_la ve~dade!. 
o órgão que dirige a Ciência e a Tecnologia no Brasil é o 
Ministério da Economia, pois ali estão concentrados todos 
os instrumentos de gestão da área, mas concentrados a partir 
de iniciativas pensadas através de pressões do curto prazo 
e de ações burocráticas. 

Um país que estabelece as diretrizes das áreas de educa
çáo, ciência e tecnologia com cabeça, tronco e membros amar
rados no presente imediato das contas nacionais e das fíilanças 
públicas, jamais sairá deSsa prisão, ou ~el~g!~. sair(quand~ . 
não houver mais recürsos, nem finanças a administrar, pois 
o futuro será sempre, invariavelmente, mais pobre que o pre
sente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; a sociedade brasileira de
ve ser alertada, pois está sendo enganada pelo marketing polí
tioo mentiroso, que nos leva a crer que muito está sendo 
feito em favor da ciência e da tecnologia, mas o que se está 
realizando nesses anos é o maior ataque de que se tem notícia 
contra o futuro de nossa Nação. 

Conclamo as forças vivas desta Pátria paia que se unam 
e exijam urna mudança imediata de comportamento do Go
verno_ Federal. Não podemos deixar que a destruição de nosso 
futuro se _processe, nem que o País despreze seus pesquisa
dores e técnicos. Nosso futuro soberano e livre começa aqui 
e precisa, mais do que nunca, da educação, da ciência e tecno
logia. 

Muito obrigado, Sr. Presidente~ e aos meus caros colegas, 
pela paciência com que ouviram. (Milito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra aO nobre Senador Albano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos 
numa encruzilhada. Para combater a inflação, contém-Se o 
consumo. Ao conter o consumo, contém-se a produção. Com 
isso~ o desemprego aumenta e a arrecadação diminui. Empre
sárioS, trabalhadores e govelno- estão amargando dificuldades 
crescentes. -

-- Para muitos, esse é o preço da estabilização. Para outros, 
é o passaporte para a estagnação. O fato é ·que O Brasil não 
tolerará por muito tempo esse empobrecimento generalizado. 
Os sintomas da desagregação social estão aí. O País não pode 
conviver com essa·onda avassaladora de saques, assaltos _e 
violência pessoal. 

Numa hora como essa, seria fácil culpar ministrOs. Isso 
não resolve. O Ministro Maro1io Marques_Moreira e toda 
sua _e_quipe têm usado no limite os instrumentos de que dis-
põem. . . 

Mas sejamos claros: a resolução da crise depende de ins
trumentos de que eles não dispõem. Basicamente, depende 
de um bom ajuste fiscal. 

De tudo o que se discutiu no sernin~rio de avaliação 
do Governo, no último fim de semana, uma coisa· ficou clilra: 
não há saída sem ajuste fiscal. 

As mudanças nessa área, por süà vez, dependem de nós 
parlamentares. O Presidente Fernando Collor está emp-enha
do em aprovar o ajuste. ~le __ deixou claro que os recursos 
governamentais eStão esgotados, até mesmo para atender as 
atividades mais essenciais. O caso dos hospitais públicos é 
dramático. O Ministro Adib Jatene repete diariamente o risco 
imiriente de um colapso hospitalar. 

-É absolutamente prioritário aprovarmos uma reforma 
completa da atual estrutura de tributos e de gastos. 

Essa reforma, é claro, terá de ser bem feita.-As discussões 
Seráo longas. Há três princípios so~re os quais a Nação já 
se encaminha para um valioso consenso. (I) E imperioso dimi
nuirmos o número de impostos e aumentarmos o número 
de contribuintes. <2l É fundamental orientarmos os impostos 
para o lado do consumo e não da produçãoYl É urgente 
descentralizarmos as responsabilidades, para que os Estados 
e Municípios participem mais ativamente-dos serviÇos sociais. 

O alívio dos impostos na ponta da produção é essencial 
para aumentarmos a oferta de produtos. Isso, por sua vez, 
é Có:Odição básica para se manter os preços estabilizados. Não 
podemos continuar com a produção minguando, a arrecadação 
se esvaziando e o emprego sumindo. 
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, sou Senador. Defendo 
aqui o partido do Governo. Sou também Presidente da Confe
deração Nacional da Indústria. Defendo o fortalecimento da 
produção industrial. Nessa dupla condição, conclamo os Srs. 
Senadores a se engajarem com todo o afinco nesse projeto. 

Se temos liberdade para agir, não podemos assistir passi
vamente à disseminação da desordem, porque a restituição 
da ordem sempre implica no sacrifícío da liberdade. Nós parla
mentares não podemos ser responsabilizados por um colapso 
social- embora, wuitas forças torçam por isso. 

Não podemos pactuar tampouco com os que adiam o 
ajuste fiscal em nome do calendário eleitoral. O País está 
acima disso. 

Temos de enfrentar o problema com pragmatismo. O 
Bn'!sil necessita de urna reforma não só dos tributos mas, 
sobretudo, do modo de distribuir responsabilidades e raciona
lizar os gastos da União, Estados e Municípios. 

Neste ponto, é natural que surjam divergências de inte
resses regionais. Nossa função, como políticos, é fazer conver
gir o divergente. Nossa missão, corno representantes dos Esta
dos é e:sclarecer os governadores da importância de um ajuste 
fiscal racional. 

Seria muito ma"is fácil, é claro) alinharmos com as forças 
que defendem a manutenção do statu quo. Mas isso significaria 
acabar de empurrar o Brasil para o precipício. 

ConvivO conros parlamentares desta casa por duas legisla
toras. Os senadores_deste tempo fazem parte dos que pensam 
nas próximas gerações e não apenas nas próximas eleições. 
Por isso, ternos condições para encetarmos a referida cruzada 
pedagógiCa junto a goVe-rnadores e prefeitos. Eles haverão 
de compreender que um ajuste fiscal sério é questão de sobre
vivência económica, política e social. Eles haverão de entender 
a importância das novas formas _de tributação e alocação de 
reponsabilidades num estado que, pela força da História, da 
competição e da internacionalização da economia, está sendo 
forçado a redifinir seu papel. 

Nesse meio t~mpo precisamos de uma "ponte" para man
ter o mínimo funcionando. A depender exclusivamente da 
Política monetária, -cOrn~-inóS- -o-risco de .destruirm_os a produ
ção antes de destruir a inflação. 

Essa ponte -já está sendo construída. Na semana passada, 
leve-i ao Presiclente Fernando Collor três su&;estões. 

A primeira- se ·refüfa- a"o atrelamento dos trabalhos das 
Câmaras setoriais que visam reduzir preços à uma política 
firme de redução gradual dos juros reais para um níVel máximo 
de 15%, a ser atingido em dezembro de 1992. 

A segunda sugeria a_ aprovação de Cr$800 bilhões para 
o setor da construção civíl, com vistas a ampliar as oportu~ 
nidades de emprego nas regiões metropolit~nas e aliviar a 
tensão social nas grandes cidades. -- -

A terceira pedia a liberação imediata de recursos da or
dem de Cr$1,4 trilhão aprovados por esta casa para reativar 
a economia do interior do país e conter uma eventual avalan-
che migratória. ~ 

O Presidente Fernando Collor demonstrou uma vez mais 
sua sensibilidade ao aprovar, de imediato, as três medidas. 

A ponte está aí. Isso nos dará fôlego para examinarmos 
o ajuste fiscal. Mas é um alívio teipporário -=-- razão pela 
qual conclamo mais uma vez os senadores desta casa para 
nos engajarmos de corpo e alma nesse projeto e, sobretudo, 
no esclarecimento de governadores e prefeitos. Tenho a certe
za de que, com a ajuda de Deus, seremos bem sucedidos 

nessa missão salvadora que, afinal, redunda na salvação da 
democracia em nosso País . 

. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Albano Franco, o Sr. 
Rachid Saldanha Derzi, 3" Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que "é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, 
4'? Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a pala
vra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia 
·o ~~guinte discurso.)- Sr. Prt;;sidente, Srs. Senadores, apesar 
do otimismo do Governo sobre as perspectivas da e-coriomia · 
nacional, na verdade, nada há que esteja a merecer comemo
ração festiva, no momento em que assistimos a um brutal 
agravamento da recessão, com todo o seu fardo de seqüelas 
para a sociedade. 

Vivemos instantes de grande apreensão, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores. Pois hoje já não são apenas as hipóteses 
negativas e as projeções pessimistas que nos assaltam_o ânimO._ 
Agora voltam à cena manifestações, mesmq que ainda não 
generalizadas, típicas dos momentos em que o desespero se 
impõe e as atitudes da popul.1ção faminta tornam-se indica
dor-es do perigoso efervesce_r_ da enorme crise social. Haja 
vista os saques perpetrados no Rio e em São Paulo,<cujo 
fator causal básico outra coisa n_ão é _senão o enorme avilta
mento e marginalização de amplas faixas de nossa sociedade, 
em decorrência de políticas económicas equivocadamente res
tritivas à redistribuição da renda e ao crescimento e desenvol
vimento _económico do País. Tanto, que não é surpresa o 
resurgimento fortalecido de vozes representativas do passado 
recente de arbítrio, como é o caso da entrevista do ex-Presi
dente João Batista de Figueiredo, à qual voltarei a me referir 
mais adiante. 

Mas, como disse, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não 
há lnotivo algum sequer de alívio na economia, não obstante 
o permanente anúncio de que se viVe umil concreta redução 
de taxas inflacíonárias, fato aliás que tem somente servido 
para tentar dispersar as reflexões da sociedade sobre o essen
cial do problema. 

Com efeito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é mister 
que desmistifiqUemos e elucidemos essa questão relativa aos 
índices de preços no País, a qual, sem dúvida, apresenta tecni
cidades naturalmente fora do alcançe da grande maioria da 
população. A ponto de podermos jocosamente dizer que O 
Brasil será talvez o único país do rilundo no qual os preços 
estão constante e cronicamente subindo, mas os índices anun
Ciam inflação em queda. 

Logicamente, a nós, mesmo não afeitos ou capacitados 
na Ciência Económica e na Estatística, não passa despercebido 
o fato de que não é bem assi:n o processo. Mas o que dizer 
do homem comum, da dona-de-casa, que no seu cotidiano 
enfrentam a permanente alta dos preços dos bens e dos servi
ços de que necessitam? 

Neste mês de abril, por exemplo, das cinco importantes 
instituições de pesquisas do País envolvidas com a matéria, 
quatro delas apresentaram taxas em torno de 20% P.ara a 
inflação, contra uma única, a medida pela FIPE, o Indice 
de Preço ao Consumidor- (IPC), que alço~-se para o pata
mar dos 22,73%. Assim~ a taxa relativa a Indice Geral de 
Preços (!GP), da FGV, foi de 18,54%; a do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor - (INPC), do IBGE, situou-se 
em 20,84%, e a do Índice de Preços ao Consumidor ~mpliado 
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(IPCA), também do IBGE, ficou em 19,93; e a do Índice 
do Custo de Vida (ICV), do DIEESE, em 19,75%. 

Obviamente, essa dança de índices, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, vem para confundir. Há alguns meses, deu-se o 
contrário de agora. O índice da Fipe foi o menor, e foi, como 
é natural, realçado pelo Governo, que hoje tenta a todo custo 
"racionalizar" o índice de abril desta Instituição, apontando 
para o aumento dos aluguéis, dos reajustes de transportes 
e dos novos preços de vestuários, em face dÕs novos modelos 
de outono-inverno. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa aparente con
tradição diz respeito, é lógico, às diferentes metodologias usa
das para o cálculo desses índices, que têm, com efeito, obje
tivos distintos, trabalham com universos diferentes, tanto em 
termos de faixas de rendas corno de abrangência geográfica. 
Fato este que, por sr só, já deveria ser sUficiente--paTa que -
agíssemos com prudência no uso desses instrumentos estatís~ 
ticos, que são nada mais do que termómetros a medir, com 
escalas diferentb_s, a febre dos preços na economia, devendo, 
assim, meramente ajudar na tomada de decisões de política 
económica. ·, -

Por outro lado, é necessário compreender que ao longo 
dos anos, diferentemente de países mais racionalizados no 
uso desses instrumentos, o Brasil desenvolveu, por conta 'de 
comportamentos -governamentais casuísticos, Uma cultura de -
justa desconfiança com relação aos índices de preços do gover
no. A nossa sociedade até agora não sabe realmente em que 
taxa confiar e, para ela, não interessa muito saber que a acele~ 
ração de subida dos preços é que diminuiu, no caso, a custo 
de enorme purgação da economia po:r meio da política reces
siva. Na verdade, todos esses índices acabam por deixar per~ 
plexos, a cada mês, os agentes económicos, não se sabendo, 
ao certo, se houve ganho ou perda em termos inflacionários 
nas aplicações financeiras, ou ainda, que índice usar nas nego
ciações dos variados contratos a serem firmados. 

De modo, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, que, COJl!O 

dísse, o mais importante é ir ao essencial,_ que se traduz no 
seguinte: há quase seis meses, a inflação permanece naJ<:~:ixa 
absurda de 25 - 20%, a despeito c!a eno~e devastação _produ
zida pela política ortodoxa do Governo. Is~o -~- q_1:1e _s~_nte ~ 
sociedade, ou seja, nas suas manifes-tações ela não deixa de 
evidenciar que já não suporta mais tarlto sacriffdó para tão 
pouco resultado. Fato este que não escapa, na ie31idade, ao 
entendimento do próprio Ministro da Economia que, em 25 
de abril último, em entrevista aos jornais, dizia que ''a inflação 
continua a subir, apenas sobe a um ritmo menor. Temos que 
chegar a um nível mais baixo, um nível suportável que não 
corroa, como está corroendo, implacavelmente os salários". 

Nesse sentido, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mesmo 
tomando conhecimento de que o Secretário Especial de Políw 
tica Económica, Roberto Macedo, defende agora a criação 
de auxüio-desemprego, pata aliviar os efeitos recessivos da 
política económica, é preocupante saber que da parte da~ 
autoridades económicas persiste a intenção de não mudar esw 
sencialmente a política de rígido controle monetário, em res
posta às pressões dos que defendem a retomada do cresci
mento económico".--- -

Parece a mim que esta postura é _insensata não apenas 
por significar a aplicação de um mediCamento contraprodu
cente, por força de um diagnóstico equivocado da realidade 
económica nacional. É inserisata, também, pelos estragos visí
veis que ela, na sua longa duração, vem causando às próprias 
contas públicas. 

Com efeito, o plano governamental foi montado na pers
pectiva de um declínio real e substantivo da inflação, em 
tempo hábil, para propiciar condições de estabilização. Ba
seou-se em projeções otimistas_sobre a arrecadação tributária, 
por exemplo; alimenta fortes esperanças nos resultados da 
grande safra agrícola. Enfim, variáveis cujos comportamentos 
não têm se mostrado confiáveis e seguras para o atingimento 
dos objetivos do Governo. 

Nesse c_ontexto, três problemas podem ser levantados 
de imediato para ilustrar essas perspectivas desalentadoras: 
!9) a pressão dos encargos financeiros sobre a dívida pública 
mobiliária interna; 29) as perdas de arrecadação; e 39) o ajuste 
das tarifas públicas. 

Com relação à dívida ülteirna, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, não seria de se esperar uma situação satisfatória, uma 
vez que o Governo optou para manter a política de altas 
taxas de juros, dando curso à sua política ortodoxa. Os estudos 
do Instituto de Economia do Setor Público (IESP), do governo 
paulista, relativos a essa área, estimam que os encargos da 
dívida interna total cresceram dos 5% do PI~. projeta4os 
no primeiro bimestre, para 7%, se considerados os resultados 
até março, o equivalente a 28 bilhões de dólares, demons
trando que vem crescendo a grande velocidade, dificultando 
seriamente o cumprimento prometido ao FMI. Ou seja, os 
n~eroS estimados pelo Iesp superam o percentual de 5,7% 
do PIB (16,48 bilhões de dólares), inclusive os encargos da 
dívida externa, conforme o estabelecido na Carta de Intenções 
entregue àquele organismo internacional. Essa situação, evi
dentemente, tem decorrido das perspectivas de grande expan
são monetária na econom-ia, devido ao ii:tgresso de dólares 
no país e ã devolução de cruzados novos, e, para enxugar 
essa liquidez, o Governo, através do Banco Centrai, tem emi
tido títulos com taxas altamente atrativas. 

Mas, como se sabe, Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa 
política traz um risco significativo, em face- do encurtamento 
do prazo de vencimento da dívidã, expresso no forte aumento 
do estoque de títulos de curto prazo no mercado financeiro. 
E, para ilustrar mais concretamente essa situação, basta aten
tar para a evolução do saldo das Letras Financeiras do Tesouro 
Nacional (LFT_). que, em dez~m_bro ç.o ano passado, era de 
Cr$7.57 bilhões e em março deste ano foi para Cr$10,72 bi
lhões. Já os Bónus do Banco Central atingiram o volume 
de 13,52 trilhões em março último. 

Assim, mesmo que o Banco Central tente ajus~ar as taxas 
nomina1s com as estimativas de queda da inflação, não vai 
conseguir baixar substancialmente os juros reais. E, num qua
dro recessivo corno o vigente, com o orçamento restringido, 
a dívida mobiliária Interna tenderá a crescer em progressão 
geométrica, estimando-se que no final deste ano ela terá au
mentado 53% em valores reais, atingindo o mesmo nível do 
início do Governo Collor, o que significa dizer, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que apesar do maior confisco financeiro da 
história, acompanhado de três fases seguidas de política reces
siva, não se conseguiu tirar o País do mesmo lugar crítico 
em que se encontrava em março de 1990, por ocasião da 
posse do Senhor Presidente Fernando Collor. 

O Sr. Ronaldo Aragão - _ Permitewme V. EX' um aparte, 
Senador Humberto Lucena? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Nobre Líder Humbe:rto Lucena, 
V. Ex~ traz a esta Casa assunto da maior importâncià para 
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o Brasil, quando fala do problema económico da Nação. Se 
recordarmos um puuco, na ocasião da posse, o Presidente 
da República, disse que tinha só uma bala no seu revólver 
contra a inflação; crido, então, o Plano Colloil e fez o seqües
tro da caderneta de poupança, do dinheiro depositado, o que 
seria a salvação. O resultado, todos conhecemos. Não conten
te, o Plano Collor II. Outro desastre. Muda-se Ministro, colo
ca-se outro e vem o Plano Marcílío, o plano da recessão. 
ReceSsão, desemprego, inflação e sacrifício para o povo. Ape
lou-se para a supersafra e, hoje, o que estamos vendo é que 
a safra não era o que se propagou. O agricultor, o produtor 
rural, mais uma, vez, fica desapontado. O Governo diz que 
não há recursos para comprar toda a safra e a desilusão no 
campo já está aí. A inflação continua, mais de 20%. Os órgãos 
de medição dessa inflação divulgam os seus índices: 23, 24, 
22, 21%, e o ·que vemos é o cidadão comum, ao se dirigir 
ao supermercado, sentir a inflação na pele. E o Gcive-rno 
diz que a inflação está abaixando. Recordo-me aqui de um 
comentário, na televisão, de um apresentador que dizia que 
precisava saber em qual supermercado o Ministro da Econo
mia estava fazendo suas compras, porque ele também queria 
comprar, pois em todo os supermercados em que ele ia os 
preços disparavam. Agora, fala-se na reforma fiscal. É preciso 
saber o que realmente o Governo quer, que o pretende e 
lano para acabar com a recessão, com o desemprego, que 
a cada dia cresce, traduzindo-se, como V. Ex~ disse muito 
bem, um assalto e violências. Nobre Senador Humberto Luce
na, o País espera por um plano - mesmo que seja um plano 
de emergência - para que possa sair da situação em que 
se encontra. Quero_parabenizar V. Ex~ pelas colocações que 
faz nesta tarde, chamando a atenção desta Casa para a grave 
situação económica: em que o Brasil se encontra. O Governo 
aí está é como cego em tiroteio, não sabe para onde vai, 
não tem planos; e o povo, à mercê das indefinições, cada 
dia mais pobre. Parabéns a V. Ex~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a V. Ex• 
as palavras ilustrativas ao meu pronunciamentO sobre a con
juntura económica nacional. V. Ex• se referiu, com riiuita 
propriedade, à inflação que sempre fica mediarido entre 20% 
e 25%, como eu ja havia lembrado. V. Ex~ enfatizou -também 
a dança dos índices entre as várias entidades_ que mensalmente 
os apuram, Fundação Getúlio Vargas, IBGE, DlESSE e a 
PIPE. O ideal seria que tivéssemos apenas uma entidade, 
com uma só metodologia, apurandp o índice, para que hou
vesse maior credibilidade. 

Ainda sobre a inflação, tenho' sempre lembrado~ sem 
ser economista, que muito mais do que os percentuais divul
gados através _desses órgãos té-cnicos, valem os índices apura
dos pelas donas-de-casa, nos supermercados, nas feiras-livres, 
que são bem superiores. 

O índice das donas-de-casa deve estar, neste mês, em 
torno de uns 30%. O resto não passa de mero esterno, feito 
do ponto de vista técnico, por esses órgãos, para, de certo 
modo, colaborar com uma polftica de combate à inflação, 
o que, aliás, não é novidade. Governos anteriores trilharam 
esses mesmos caminhos, infelizmente. Mas não há dúvida 
de que se trata de um processo de manipulação que só serve 
para escamotear a verdade sobre a inflação. · 

Mas o que estamos pretendendo colocar é a nossa preocu
pação com os reflexos danosos da execução de um Plano 
Económico recessivo no campo social, que já se fazem sentir 
através dessa onda de saques e de seqüestros, diariamente 

registrados e divulgados, amplamente, pelos meios de comuni
cação social, especialmente pela televisão. 

O Sr. Jarbas_ Passarinho - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com muita honra, no
bre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Senador Humberto 
Lucena, eu lhe peço preliminarmente desculpas de estar pedin
do 'este aparte, porque eu não ouvi o discurso de V. Ex• 
quando entrava- já entrava tardiamente- mas ouvi o aparte 
do nobre Senador Ronaldo Aragão, agora complementado 
pelas reflexões que V. Ex~ faz. Eu gostaria, se V. Ex~ me 
permite, de caracterizar, em primeirO fugar;-que é absoluta
mente injusto quando o Senador Ron3ldo Arag~o fal.a em 
confisco da Poupança. Nós todos estamos sabendo que em 
15 de setembro haverá a última devolução corrigída dos valo
res que foram naquela ocasião retidos, mas nãO confiscados. 
Qualquer um de nós que sabe o que significa o verbo "confis
car", sabe perfeitamente que não se tratou de confisco, sim 
de uma-re"tenção, e essa retenÇão, por seu turno, devidamente 
corrigida com o fenômeno inflacionário. O segundo ponto 
é quando S. Ex•, o Senador Ronaldo Aragão, fala que o 
Governo não sabe o quer, que está como cego em tiroteio. 
A mim me parece que a expressão é muito pitoresca, mas 
também particularmente injusta em relação ao problema da 
inflação. Concordo em relação ao problema recessivo, este 
sim. Quanto ao problema da inflação, eu fui Ministro do 
Trabalho e era-me difícil falar sobre os índices a que V. Ex~ 
se refere - naquele tempo era um só, o do custo de vida. 
É evidente que o índice da PIPE, por exemplo, marca apenas 
a capital de São Paulo. Um outro índice_ marca de um até 
quarenta salários mínimos. OutrO índice baixa de um a dez 
salários mínimos. Essa divergência de índices realmente pro
voca para nós, que somos consumidores, uma dúvida a respei
to do verdadeiro valor de cada um. Curioso é que hoje, no 
café da manhã que o Presidente da República ofereceu aos 
Senadores- eu_ estava presente -Sua Excelência informava 

--que todos os índices, depois de analisados, inclusive o DIEE
SE, estão caracterizando a curva descendente do processo 
inflacionário; uma novidade para nós,-que somos velhos parla
mentares e que sabemos quantos governos já passaram por 
ai:"É que isso se faz ao mesmo tempo em que os preços 
estão liberados. É completamente diferente dos períodos ante
riores, em que havia congelamentos e vários planos econô
micos para causar um artificialismo na contenção dos preços. 
O PMDB, particularmente, sabe muito bem o que foi o Plano 
Cruzado no Governo do meu querido amigo, hoje nosso cole
ga, Senador José Sarney. Além da contenção dos preços, 
tivemos a mistura da inflação capitalista com a inflação socia
lista; a inflação socialista pelo desabastecimento e, ao mesmo 
tempo, o crescimento brutal dos valores dos produtos. É evi
dente que é muito difícil falar a uma dona-de-casa, como 
V. Ex• salientou, que o aumento foi de tal valor, porque 
cada uma tem o seu universo de compra. V. Ex~ fala - e 
um homem brilhante como V. Ex~, já por duas vezes, pelo 
menos, Líder da Oposição nesta Casa, Líder de Maioria e 
ex-Presidente da Casa- fala em dona-de-casa. Qual a dona
de-casa? A dona-de-casa cuja família tem um orçamento domi
ciliar de duzentos salários mínimos, a dona-de-casa que tem 
dez salários mínimos, ou a dona-de-casa que tem o orçamento 
de um salário mínimo? É preciso distinguir tudo isso, porque 
nos baseamos muito na cesta básica. Lastimo não estarem 
aqui - naturâlmente têm coisas mais importantes no mo-
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mente -os Líderes do Governo. Ninguém diz que a inflação 
está trazendo a diminuição do custo de vida. Não. O que 
está diminuindo é a aceleração com que ela cresce. Se ela 
crescia 30, agora cresce 22 ou 17. Está havendo aumento, 
mas menor do que-o anterior. Agora, o preço é o que V. 
Ex~ salientou. O custo é realmente alto. Eu rião conheço, 
durante minha vida, que já não é tãO pequena, uma safda 
de um processo inflacionário, especialmente hiperinflacioná
rio, como tivemos, sem um preço. É uma questão a_ser jogada: 
vale ou não a pena correr esse risco? Fazer uma recessão 
ecmômica como a que se fez em 1964/1965, cujo efeito se
deu em 1967 e 1968, quando começou a melhor.ar_bas_tante, 
ou não fazer e tentar uma convivência com o processO inflacio
nário, chegando aos números astronômicos da inflação men
sal? O ponto final que V. Ex~ salienta merece reflexão. E 
volto a me penitenciar por ter aparteado o Senador Ronaldo 
Aragão e não V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sinto-me gratificado 
com o aparte de V_ Exa, Senador Jarbas Passarinho, porque 
V. Er, pelo menos, dá oportunidade para que tenhamos um 
debate de alto nível em torno de um tema que está no cerne 
de toda a grande discussão nacíonal, que é justamente a econo
mia. -

Eu costumo aliás -dizer que nunca consegui ser marxista
leninista, mas pelo Menos num ponto Marx tinha razão: a 
economia comanda tudo; comanda a moral, comanda, eviden
tem~nte, o direito, com~:mda a vida, enfim. 

Em atenção às palavras de V. Ex~, Senador Jarbas Passa
rinho, eu diria que o nobre Senador Ronaldo Aragão, quando 
se referiu à inflação, quis enfalizã.r Justamente uma parte do 
meu pronunciamento, em que eu falava na dança dos índices, 
e para chegar àquela questão abordada por V. Ex•, de que, 
quando foi MinistrO do Trabalho, só havia um índice. O ideal, 
e eu disse issO- é que só houvesse um para não gerar tanta 
confusão no espírito popular. 

Agora, quanto à dona-de-1.4sa, tenho a impressão, nobre 
Senador Jarbas Passarinho, salvo melhor juízo, de que, seja 
qual for ela, a que_ faixa de renda pertença, certamente a 
inflação que vai encontrar não co-rresponderá à inflação dos 
índices oficiais, pois V. Ex~ sabe que essa apuração está sempre 
sujeita aos chamados expurgas. Lembro-me, até, que no tem
po do Ministro Delfim Netto, houve o expurgo do chuchu. 
V. Ex" deve se lembrar! 

O Sr. Jarbas Passarinho- No tempo do Ministro Mário 
Simonsen. A Oposição sempre se sente tentada a atribuir 
ao Ministro Delfim Netto. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• corrigiu bem 
no tempo do ex-Ministro Mário Simonsen. 

Ainda há pouco tempo, li no órgão de imprensa que 
uma dessas entidades estava querendo expurgar, por exemplo, 
o reajuste dos aluguéis, que iria fazer subir muito o índice 
mensal de inflação. Portanto, tudo isso compõe Um quadro 
que é preocupante. _ _-----

E agora, chegam àquele ponto a que V. Ex~ se referiu, 
ou seja, ao preço que temos que pagar pelo combate à inflação. 
Não há dúvida nenhuma que tem que haver sacrifício para 
se combater a inflação. O que resta saber é de que modo 
deve ser feito esse sacrifício. Se seria ou não factível que 
esse sacrifício apresentasse o resultado esperado, através da 
implantação do _modelo neoliberal. Sei que V. Ex~ não se 
filia a esse modelo. 

Pelo menos quanto conheço do seu modo de pensar, 
V~ Ex~ tem outras idéias. Mas o fato é que estamos caininhando 
na linha neoliberal, que, na Venezuela, pelo menos, nobre 
Senador Jarbas Passarinho, não deu resultado. 

Embora do ponto de vista da política de combate à infla
ção tenha-se chegado, ali, a um índice de 3% ao mês, com 
um aumento de 8%, no Produto Interno Bruto, sabe-se, po
rém, que não houve distribuição de renda. V. Ex~ não desco
nhece a _tentativa de golpe militar, naquele país, em face da 
insatisfação nos quartéis pela questão salarial e, bem assim, 
da ·compressão dO salário dos trabalhadores. Quer dizer, a 
injusta distribuição de renda levou a Venezuela à convulsão 
soda!, a ponto de, após a tentativa frustrada de golpe militar, 
ter havido, ali, um "badernaço" que custou, segundo fui infor
mado, cerca de 300 a 500 vidas. E ainda há, na Venezuela, 
um movimento pela diminuição do tempo do mandato do 
atual Presidente Andrés Pérez, apesar de tão festejado como 
um dos maiores líderes da América Latina, do ponto de vista 
do neoliberalismo. 

O Sr. Jarbas -Passarinho - Perniite-rne V. -E~ <ipenas 
uma breve incursão no seu pronunciamento? 

. O SR. HUMBERTO LUCENA- l'ois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Desde que pedi o aparte 
a V. Ex~ senti que a Mesa acionou a luz vermelha, e não 
quero prejudicar o final do discurso de V. Ex~ Mas, relativa
mente ao liberalismo, tem razão V. Ex~: eu j:::.meis me filiei 
ao liberalismo clássico. Quanto ao prOcesSo neoliberal, não! 
Isso, naturalmente, no meu Partido existe- e tenho profundo 
respeito pelo pensamento do ex-Senador c hoje Deputado 
Roberto Campos, que defenderia, provavelmente, um tipo 
de tatcherismo. Eu não participo desse ponto de vista e peço 
a ele de-sculpas por não ter o alêance da sua inteligência, 
quando defende essa questão. Umas defendo, isto sim, õ cha
mado social-liberalismo, especialmente depois que vimos o 
desmoronamento do sistema do comunismo como o "socia
lismo concentracionário" como Alberto Camus c;hamavfl: so
cialismo do campo de concentração. Daí o "socialiSmo concen
tracionário". E o socialismo demoç;ráticp, este tem -rn-osrraÇlO, 
também, que a intervenção do Estado, no grau em que é 
feita essa intervenção, é altamente danosa à própria popula
ção. Isso se prova a partir de estatização que se fez em muitos 
países e que agora, ao contrário, se procurá fazer a privatização
para retirar do Estado esse poder que, às vezes, é demoníaco, 
porque junta poder econômico com o poder político. Junta 
as duas coisas. Este é um assunto que gostaria muito de debater 
com os ilustres c~egas aqui no plenário, e estou me prepa
rando para ir à tribuna discutir o social-liberalismo, que fica 
muito próximo daquilo que, no meu Partido, quando me cou
be, a convite do Senador Sarncy, faz~r o primeiro draft do 
programa do Partido, fica muito próximo, por q-ue nós nos 
baseávamos, já naquela altura, no programa do PDS, c~mo 
está no seu programa, ria economia social de me.rcado. Essa 
preocupação de V. Ex~ com o soCial, nós também ternos. 
Perdoe-me V. Ex~ por ter tomado parte de seu tempo já 
nessa parte final. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mais uma vez agradeço 
a V. Ex• o aparte, nobre Senador Jarbas PassarinhO. E, sem 
querer também incursionar na sua opíniáo, diria -que V. Ex• 
é muito mais, como nós outros, um social-democrata do que 
um social-liberal. Até porque o social-liberalismo, a meu ver, 
é um mero neologismo que surgiu nesses últimos tempos, 
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sem uma explicação plausível. Há uma certa dúvida a respeito 
de sua definição doutrinária, que já foi salientada, inclusive, 
entre outros, por Marilena Chauí, num belíssimo artigo publi
cado na Folha de S. Paulo. 

A propósito, só para terminar O debate em torno desse 
aspecto, despertado pelo aparte de V. Ex\ sobre o neolibe
ralismo, eu chamaria sua atenção para um artigo também 
publicado_ há pouco tempo na Folha de S. Paulo de autoria 
de Clóvis Rossi, com o seguinte título: "A Vingança de Mar?'". 
A partir do que houve na União SoviétiCàcom a perestroika, 
dos ventos que sopravam no Leste europeu, o ilustre jornalista 
faz uma crítica contente ao neoliberalismo, para terminar di
zendo que Marx, talvez, no fim, possa se vingar, porque os 
neoliberais realmente fazem reformas de estrutura, mas elas 
são de tal maneira elitistas que não importam em distribuição 
de renda e, então, a sociedade se rebela e há convulsão social; 
e ele se debruça, então, justamente sobre o cas_o concreto 
da Venezuela. 

Mas isso será assunto para o discurso de V. Ex~, que, 
sem dúvida, muito maior brilho trará ao plenário do Senado 
Federal. 

Prossigo para concluir, Sr. Presidente. 
O quadro recessivo, por outro lado, não poderia também 

deixar de ter um impacto negativo severci Sobre a arrecadação 
da Fazenda Nacional. Segundo o próprio Governo, a perda 
tributária pode chegar a Cr$20 trilhões, caso a Lei n' 8.200 
(a do a:juste de emergência) seja descumprida pelas empresas 
no tocante ao não~pagamento do Imposto ·de Renda este ano. 
E o prometido ao FMI foi uma arrecadação de Cr$19,4 trilhões 
este ano! O Tesouro Nacional, por sua vez, alimentava a 
expectativa de arrecadar no primeiro trimestre- deste ano o 
montante de Cr$300 bilhões, mas só conseguiu arrecadar 3,3 
vezes menos, ou seja, Cr$8S,6 bilhões. 

Isso ocorreu, naturalmente, por conta da recessão que 
aí esfá e qUe ·coiltribl.li para a queda da arrecadação a nível 
federal, estadual e municipal. Aliás, a respt!TtO da reforma 
tributária e fiscal, que foi tema, hoje, do discurso do nobre 
Senador Albano Franco, coincidentemente Presidente da 
Confederação Nacional da Indústria, devo dizer que ontem, 
ao receber, em companhia do Senador Marco Maciel, Líder 
do GOverno nesta Casa, e do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, Líder do PSDB, a visita, em méú Gabinete do Dr. 
Roberto Macedo, Secretário de Política EcOnômía, do Minis~ 
tério da Economia, lndagud de S. S• sobre o andamento dos 
projetas de reforma tributária e fiscal, para que nós pudés
semos analisá-los no Congresso Nacional, e, se possível, apro
vá-los, no menor tempo possível. S. S' disse que o Governo 
ainda não havia terminado a elaboração desses projetes. Cau
sou-me espécie: como, <jua:se rio" meio do ano, o Governo 
ainda não tein a versão, pelo menos preliminar dos antepro
jetos relacionados com a reforma tributária e fiscal? 

S. S• também adiantou que, além dos projetas de lei 
complementar e de lei ordinária, haveriam também novas 
Propostas de Emenda Constitucíonal. Tanto eu como o Sena
dor Fernando Henrique Cardoso fizemos senti{ a-s. s~ que, 
este ano, com o quorum de três quintos, seria muito difícil 
qualquer reforma tributáriã e fiscal que passasse pelo crivo 
do Congresso Nacional. Seria, portanto, de bom alvitre que 
o Governo encaminhasse logo as proposições relacionadas 
com a legislação complementar e ordinária, a fim de que 
pudéssemos estudá-los. 

Com relação às tarifas públicas, Sr. Presidente e Sr. Sena
dores, parece que já estão se extinguindo as possibilidades 

de o Governo continuar a manter os reaj'L!,stes abaixo _da infla
ção, no intuito de arrefecer o crescimento desta. Aliás, a 
mallutenção forçada, no patamar de 20%, da taxa inflacio
nária, nos últimos 100 dias, deve-se, sobretudo, a esse expe
díente. A meta de um superávit primário do setor público, 
conforme prometido ao FMI, de 1,1% do PIB (4,4 bilhões 
de dólares), só poderia ser atingida se o Governo mantivesse 
os reajustes reais de 15% a~iffia dos preços de 1991. Essa 
condição, portanto, torna inviável a manutenção da "estabi
lidade" inflacionária 9reteridida -pelo -Governo. 

_ Contraditoriamente, Sr. Presidente e Sr. Senadores, os 
economistas do Governo se aniqtam em apregoar alguma reto
mada do crescimento no segundo semestre. Ora, a política 
do Governo só seria coerente com as metas estabelecidas 
junto ao FMI se o País tivesse_ um crescimento zero, ou próxi
mo disso, este ano. E, na prática, é o que está se delineando. 
A recessão tende a continuar. Com exccção das vendas de 
automóveis, que aumentaram em fac~ do acordo que benefi
ciou as montadoras com a redução dos impostos, as vendas 
do comércio em geral não apres_entam perspectivas de cresci
mento. Um indicador expressivo da manutenção do qu3.dro 
recessivo é o comportamento das encomendas à indústria que 
continuam aquém do mínimo necessário e o grande númerO 
de demissões no primeiro trimestre. A Fundação Sistema Esta
dual de Análise de Dados- SEDDE, recenterp.ente (!:Ounciou 
que o número de desempregados na Grande São Paulo, por 
exemplo, em abril, atingiu a casa de 1,74 milhão de pessoas, 
que é a maior taxa (15,5%) já registrada, desde que a entidade 
iniciou a pesquisa sobre desemprego, em 1985. E, a confirmar 
esse processo perverso, a Fiesp acaba de anunciar a demissão 
de 14.949 trabalhadores na indústria paulista no mês de abril, 
representando um incremeq.to P,e 16,9% sobre as 12.782 dis
pensas efetuadas em março. O próprio Minístio da AÇão ·so
cial, Ricardo Flúza, na reunião govei-namenta] do últiino fim 
de semana, estimou em 29,7 milhões o número de trabalha
dores excluídos do mercado formal de trabalho. 

A nossa sociedade está, desse modo, arcando com um 
custo altíssimo para que se mantenha uma política dita de 
estabilização, mas que-, na verdade, ierri apenas significado 
medidas emergenciais visando a impedir, a todo o custo, a 
volta acelerada da fuga de capitais e a corrida para us ativ-os 
reais. - - -

Não há, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como 
negar que o Governo se meteu em sérias dificuldades com 
sua política monetária. Está obrigado a manter a elevação 
dos juros e desestimular a inversão produtiva, contribuindo 
para que a retomada do crescimento não se inicie concreta
mente. Mas, por outro lado, ao manter essa política, tem 
sua capacidade arrecadadora diminuída fortemente e não pode 
investir para induzir a retornada. Mesmo as exportações, cujo 
aum~nto foi aludido pelo Ministro Marcilio Marques Moreira 
como um componente favorável, não podem constituir~se num 
real reativador da economia, poiS a recessão -nmndial tem~se 
encarregado de fazer com que o Brasil venha perdendo mer
cado paulatinamente. 

Aliás, Sr. Presidente e Srs. Senadores, já que falei sobre 
o Ministro Marct1io Marques Moreira, desejo uma menção 
honrosa a S. Ex~ não pela política econômici. que realiza de 
Caráter recessivo que nós condenamos, mas pelo trato com 
o Congressõ Nacional, pelo diálogo de alto nível que S. Ex~ 
vem mantendo com todas as lideranças, no Senado Federal 
e na Câmara dos Deputados, sejam do Governo ou da Opo
sição. 
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O Ministro Marcílio Marques Moreira, realmente, tern~se 
revelado um• gentleman,_ um homem altamente competente 
e sério, e por isso·m:esmo-, tOdos os entendimentos mantidos 
no Senado Federal, através de S. Ex~ e de sua assessoria 
sobre a questão, por exemplo da renegociação da dívida exter~ 
na, a partir do acordo de pagamento de juros atrasadoS:, do 
acordo para a assinatura da renegociação com os membros 
do Clube de Paris, e já agora, da proposta que S. Ex~ encami
nhou aos bancos credores privados estrangeiros, honram o 
Ministro Marcílio Marques Moreira. Digo isso apenas-para 
chamar, mais uma vez, a atenção do Senado, do Congresso, 
e da Nação para o fato de que é por esse caminho que podemos 
chegar ao entendill'l!!nto. Um entendimento-de caráter institu~ 
cional, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, sem 
que se pisoteiem ós adversários, sem que se menosprezem 
aqueles que não dizem amém ao Governo, diariamente. 

Bem se posicionou, por eXemplo, no Ministério da Justiça 
- sem que isto sie:fa-·nenhuma "missa de corpo presente" 
-, o ilustre Senador Jarbas Passarinho, que_ deu também 
meu exemplo. S. Ex~ provou que não há de ser através da 
política mesquinha, de críticas inoportunas e de censuras des
cabidas a partidos adversários que atuam no Congresso, que 
se há de construir a ponte entre o Poder Executivo e o Poder 
Legislativo, com a finalidade de solucionar os problemas na~ 
clonais. - -

O Senador Jarbas Passarinho, quando Minístro da Justi
ça, quantas vezes esteve no Senado, na Câmara, reunido com 
t?das as lideranças, e sempre conseguindo, se não total, pelo 
menos um êxito razoável nas negociações aqui mantídas, co~ 
mo, por exemplo, ocorreu na questão referente ao ajuste 
fiscal de emergência no final do ano próximo passado. 

O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR- HUMBERTO LUCENA - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Humberto Lucena, 
V. Ex~-raz uirf discurso da maior ímprirtância-, enfocando diver
sos aspectos da economia, relações externas, comércio exte
rior, e-agora culminando~o, V. Ex~ dá uma aula de como
deve ser o relacionamento, no Estado democrático, entre Par~ 
lamento e Executivo. V. Ex~ dá a dimensão do que é o PMDB, 
e o faz de maneira exata e correta, porque o PMDB, nunca 
quis ser oposição- raivosa. E mostra também o discernimento 
do que existe, em oposição a um regime feChado, forte, ditato~ 
rial, num regime democrátiCO, -qüe tem o SeU Presidente eleito 
pelo voto ·popular. Ao elogiar o nobre Senador Jarbas Passa~ 
rinho, ex-Ministro da Justiça, V. Ex~ mostra que S. EX~' soube 
compreender o momento. Como democrata que é, abriu seu 
Ministério, muitas vezes nos ateridendo até por telefone. S. 
Ex~ sabe as ocupaç6es desta Casa, e tenho que confessar qUe 
muitas vezes me· socorri do Ministro por télefone, ·sempre-
tendo da parte de S. Ex• esse atendimento. O mesmo acontece 
com o MiniStro Marcnio, a·-quein V. Ex• faz justiça, dando 
com isso a dimensão do relacionamento entre Parlamento 
e Executivo em tempos de democracia. Parabenizo V. Ex• 
por todo seu discurso, ressaltando a importância dessa limita
ção. desse dimensiOilai:nento que V. E~ dá ao relacionamento 
entre Executivo e-Legislativo, entre OposiÇões e Situação 
num regime democrático. 

O SR- HUMBERTO LUCENA- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Ronan Tito, que inclusive tem sido não-apeilas 
testemunha, mas inclusive participante de vários desses enten-

dimentos que temos mantido cOm o Poder Executivo, a sua 
área económica, especialmente no que tange à questão do 
endividamento externo e interno. Agora mesmo V. Ex~ está 
tendo um papel relevante no encaminhamento da discussão 
do Projeto de Resolução na Comiss-ão de Assuntos Econó
miCos, que vai afinal traçar a diretriZes -para que possamos 
disciplinar melhor o endividamento externo e interno dos Es
tados, do [_>istrito e dos Municípios, cumprindo rigorosamente 
as atribuições constitucionais do Senado Federal. 

Entretanto, ó mais grave, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
é constatar que, com essa política, a nossa sociedade vê parali
sados os projetes prioritários na área social relativos à obras 
de infra~estrutura-. saúde e de desenvolvimento regional. Vem 
ao caso· dizer que. se ao menos o Governo tivesse um plano 
de ação social de emergência para amenizar os ie:feitos da 
recessão, isso -setia benéfico. Mas o fato é que nem esse plano 
está acontecendo no País. 

E a essa paralisação de ações não poderia deixar de corres
ponder um profundo rnal~estar social, urna reação lógica, jus
ta, mas extremamente preocupante e exigente_ de uma pro
funda reflexão da parte de todos nós, uma vez que a sociedade 
apenas inicia o deslindar do processo democrático pleno. 

Por esta razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, renovo 
aqui, em nome do PMDB. ~ 

Meu protesto com relação à recente entrevista do ex~ Pre
sidente João Baptista de Oliveira Figueiredo, no que tange 
à teSponsabilização do Congresso Nacional pelo agravamento
da crise que aí está, a ponto de falar em ditadura parlamentar, 
sem dúvida, porque no tempo do militarismo, o Congresso 
estava reduzido a um mero ornamento do quadro institucional. 

Não sem razão, aponta o General FigUeiredo para a grave 
crise social como causa motora das ações de desespero de 
faixas marginalizadas da população e alerta para a "descida 
dos morros", quando sequer as Forças Armadas do País teriam 
condições de impedir o caos. 

Contlldo, não é o Congresso Nacional o responsável por 
essa situção. Bem ou mal, yem este c~mprin9o o seu papel 
con~titucional, no quadro do sistema presidencialista, que aí 
está em busca constante de resgatar sua imagem perante a 
opinião pública·. 

Por tudo que ternos analisado da situação nacional~ "em 
termos político-económicos, cabe justamente ao Executivo 
a grande responsabilidade pelo aprofundamento dessa crise 
social, que hoje atinge todos os segmentos da sociedade, espe
cialmente a grande maioria ~os assalariados civis e militares. 

Como disse, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa crise 
além de perversa traz à luz, de modo mais realçado, o perigo 
da desestabilização político-instituciqnal. Desta tribuna tenho 
reiterado inúmeras vezes, em meu nome e em nome do meu 
Partido, o PMDB. enquanto Líder de sua bancada nesta Casa, 
a necessidade de um amplo acordo nacional em torno de 
um programa amplo votado para a saída da crise e da retomada 
do crescimento, econômico. 

Neste momento, porém, desejo reforçar ainda mais esta 
reiteração, atento para a gravidade do quadro nacional, dizenw 
do o seguinte, em alto e bom som: continuamos e continua
remos na Oposição, que consideramos necessária e -ajustada 
'à vida democrática do País, mas não nos interessa, um milíme
tro sequer, ceder cam'Çlo na luta oposicionista para os desígnios 
das forças retrógradas, antidemocráticas, interessadas na in
terrupção golpista do mandato do Senhor Presidente da Repú
blica. 
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos n6s todos cons
cientes de que o Presidente e os Líderes de todos __ os Partidos, 
os homens de maior responsabilidade que comandam os vários 
segmentos da sociedade devem dar-se as _mãos na luta pela 
defesa intransigente das instituições democráticas no quadro 
da legalidade constitucional que aí está, pois que fora daí, 
não há salvação. 

Nossa insistência, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, é no sentido de que se promova urgentemente uma mu
dança na política económica, desatrelando-a dos _compromis
sos altamente negativos com o FMI, como f.ez Jus_celino Ku
bitschek de Oliveira, para se propiciar o crescittiento e o_desen
volvimento económico do País, de modo a se conjurar defini ti~ 
vamente as sombras negativas que no momento obscurecem" 
os horizontes do País e se possa abrir caminho para o bem-estar 
social concreto da Nação e, sobretudo, das suas massas margi
nalizadas, nas cidades e nos campos. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me um -bieve -ã.parte, 
Senador Humberto Lucena? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre~Sena-
dor. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Concordo com V. Ex~ quanto 
à necessidade de termos uma política económica que assegure 
o crescimento e a resolução dos problemas sociais. Também 
concordo com V. Ex~ quando repudia qualquer ato que possa 
gerar tentativa de golpe às instituições, porqUe queremos que 
haja a normalidade da transição democrática, normalidade 
no sentido de que possa o povo brasileiro escolher, por eleiçõeS 
livres e diretas, aquele que vá suceder o Presid~nte da RepU
blica e já se pãssam pratiCamente dois anos e meio de seu 
mandato. Mas, com respeito à preocupação de normalidade 
institucional, diante das diversas reflexões gue todOs estamos 
tendo em vista do noticiário que abala 'a- opÍDiaó pública brasi
leira, em vista, em especial, daquilo que nas Ultimas semanas 
foi apresentado à imprensa, relativamente ao episódio do Sr. 
Paulo César Farias, eu gostaria de ponderar que considero 
importante para o COngresso Nacional, no que diz respeito 
à própria estabilidade da Instituição Congresso Nacional, no 
que diz respeito ao fortalecimento desta Instituição. que ve
nhamos a assegurar o objetivo explícito na ConstituiÇão: a 
função de fiscalizar os atos do Executivo. É preciso, no mo
mento em que Os diversos partidos políticos detectarem a 
necessidade de uma averiguação de profundidade, uma averi
guação responsável sobre a man~i~a segurtc!o a qual o Governo 
Federal agiu por suas instituiÇões financeiras, além de outras, 
de modo a propiciar extraordinária acumulação de património 
por parte de uma pessoa extremamente relacionada com Presi
dente da República, como é público e notório. É necessário 
que o Congresso Nacional esteja atento a isto. Acredito _que 
estamos dando os passos necessários nesta direção, quando 
solicitamos ao Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planeja
mento para que S. Ex• fizesse a apuração das declarações 
de rendimentos e de riqueza do Sr. Paulo César.Farias. Esta
mos no aguardo de uma importante inforll!açáo mas, o que 
se nota, mais e mais~ é a necessidade da atenção do Congresso 
Nacional. Acredito que o próprio Presidente Ft::rnando Collor 
de Mello não deve ter preocupação, se estiver com a consciên
cia trans?'ila com respeito à obrigação e à responsabilidade 
do Congresso Nacional em averiguar e apurar eventuais res
ponsabilidades sobre este episódio. Permite-me, V. Ex•, nobre 
Senador Humberto Lucena, Líder do PMDB trazer à baila 
este assunto, no momento em que V. E~. no.seu pronuncia-

mento, ponderou a respeito do que seja a estabilidade das 
instituições democr~íticas.._ 

O SR- HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador Eduar
do Suplicy, agradeço a V. Er pela solidariedade que traz 
ao meu pronunciamento. 

Quanto à parte final do seu aparte, não a tenho dúvida, 
nobre líder do PT no Senado, de que uma das maiores contri
buições que podemos dar ao resgate da imagem do Congresso 
aos_olhos da Nação é, sem dúvida, a nossa ação fiscalizadora, 
que além de um dever constitucional, é um dever moral e 
político. 

Por isso mesmo, V. Ex• sabe que temos tido uma atuação 
muito firme, nesse sentido. To_dos· nós, solidariamente, fize-
mos instalar no Senado, por exemplo, a Comissão Pai-lamentar 
de Inquérito constituída para examina:r as deQ.únciãs de subor
no de altas autoridades do Pais, sobretudo do ex-Ministro 
Rogério Magri, nos--p-arcelamentos dos débitos da Previdência 
Social, inclusive .. Agora mesmo estamos tornando assinaturas 
para a instalação de uma outra ComissãO" Parlamentar de In
quérito, a fim de apurar denúncias relacionadas com o famoso 
"esquema PP", ou seja, esquema Pedro Paulo Leoni, que 
gerou tanta celeuma neste Pais e que atingiu, inclusiVe, o 
conceito da nossa maior empresa estatal, a Petrobrás. 

Estamos examinando também farto material para reque
rer ainda outra Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada 
a apurar denúncias contra os atuais dirigentes da Rede Ferro
viária Federal SI A, denúncias essas que repercutiram ampla
mente, através do O Estado de S. Paulo. 

-No que tange _especialmente, ao Sr._ ~aulo ·césar Farias, 
v_ Exatem toda razão __ A Nação inteira está perplexa com -
o noticiário da imprensa, não só dos jornais, como das revistas 
de circulação nacional, particularmente a revista Veja, que 
vem publicando amplo documentário sobre a matéria. 

Eu diria a V. Ex~, sem me escusar de um aprofundamento_ 
nessa investigação - que é nosso dever - que, por -horã., 
há uma Comissão Parlamentar de Inquérito, já constituída 
no Senado Federal requerimento do Senador Fernando Henri
que Cardoso, que visa apurar denúncias de sonegação fiscal 
que, pela sua própria natureza, poderá, convocar o Sr. Paulo 
César Farias para prestar ali o seu depoimento, sem prejuízo 
das investigações que, naturalmente, a Receita Federal, por 
solicitação de V. Ex•_, e o próprio Banco Central devem estar 
fazendo diante das denúncias públicas e notórias do Sr. Pedro 
Collor de Mello, divulgadas por toda a imprensa nacional. 

Entendo, nobre Senador Eduardo Suplicy, que nós, Sena
dores e Deputados; nós,Cogressistas; nós, homens públicos; 
sobretudo nós, que somos líderes, deveremos acompanhar 
passo·a-passo-todo o desdobramento desse lamentável e grande 
episódio, para que o Congresso Nacional, em nenhum momen
to, possa ser acUsado de omissão. Na hora certa, devemos 
dar a nossa contribuição para resguardo das instituições demo
cráticas, sob a proteção das leis e da Constituição. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, o 
Sr. Iram Saraíva, 4o Secretário, deixa a cadeira da presi
dênciii, que é ocupadO pelo Sr. Mauro Benevides, Presi
dente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência concede a palavra, neste instat)te ao nobre Senador 
Darcy Ribeiro, que fará um importante pronunciamento ao 
País, findo o quai se dispõe a apresentar um projeto de lei 
sobre as diretrizes_e bases da educação brasileira. 
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Na Tribuna de Honra, encontram-se convidados de S. 
Ex• que vieram assistir a esse- pronunciamento. São Embai
xadores de nações amigas, o- Secretário de Cultura e Acadê
micO Sérgio Rouanet, a Sra. V~ra Brant, a Deputada Iara 
Vargas e outras preeminentes figuras da vida pública brasi
leira. 

Com a palavra ao nobre Senador Darcy Ribeiro. 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, permi
tam-me assinalar, pr~liminanllente, o contentamento que me 
dão e a honra que dão a esta Casa a presença de tão eminentes 
personalidades. Embaixadores do México, da Colômbia, da 
Guatemala; Secretário de Educação do Rio de Janeiro; Reito
res de várias univerSidades, inclusive, do nosso vetusto Colégio 
Pedro II; grandes personalidades, as mais representativas da 
Educação no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença 
de todos aqui e muito obrigado também ao Ministro da Cultura 
- não posso me consolar que se chame a esse ministério 
de secretaria -, António Carlos Rouanet. 

Nosso tema hoje é o problema básico do Brasil: a Educa
ção. É a necessidade imperiosa, inadiável, de urna Lei básica 
de reordenação do sistema educacional brasileiro, que o faça 
cumprir suas funçOeS. A verdade, triste verdade, é que nossas 
instituições educacionais não funciõnãm, ou furieionarri em 
estado de calamidade.-sem atender a seus encargos, agravando 
cada vez mais o descompasso do Brasil com o mundo_ moderno, 

É comprovável numericamente que nossa escola pública 
primária forma rilais analfabetos que alfabetizados, tão grande 
e até maioritária é a proporção de crianças que a freqüentam 
por quatro a seis anos, sem alcançar a quarta série do ensino 
fundamental. Vale dizer, sem a capacidade elementar de ler, 
escrever e contar, só alcançável naquele nível e que constitui 
o requisito fundamental do exercfcio lúcido da cidadania e 
da integração no mundo do trabalho, com possibilidades de 
progresso pessoal. 

Atentem bem, Srs. Senadores, não falo da Educação das 
regiões mais pobres do Brasil. Falo da Educação em São 
Paulo ou no Rio. Se me referisse a áreas mais care_ntes, diria 
que a maior parte de seu alunado não completa a segunda 
série do ensino fundamental. Sua instrução se reduz a desenhar 
o próprio nome. Essa é, aliás, comprovadamente, a condição 
da maioria dos brasileiros em idade adulta. São analfabetos 
funcíonais. São iletrados, porque incapazes de receber ou de 
dar qualquer informação escrita. -· -

Se- isso Sucedesse há um século, seria lamentável. Como 
ocorre hoje, num tempo em que o gi"osso da juventude das 
nações mais avançadas já se matriCula na escola de nível supe~ 
rior, chega a ser calamitoso. Acresce que toda a legislação 
vigente e também a programada - inclusive pelo Projeto 
de Lei de Diretrizes e Bases, que se discute na Câmara dos 
Deputados- só tendem a consolidar este sistema educacional 
responsável pela produção em massa de analfabetos, por sua 
incapacidade de alfabetizar as· crianças brasileiras. 

As famílias brasileiras, mesmo as mais carentes, já desper
taram para a necessidade de dar educação a seus filhos. Cerca 
de 90% das crianças de cada geraç-ão entram nas escolas que 
lhes oferecemos.. Nelas passam em média mais de oito anos, 
porém, só concluem com êxito cinço sé_ries: Assim, a maioria 
delas saí da escola sem o domínio da leitura. 

Isto se dá em razão da escandalosa inadequação entre 
a escola brasileira e seu alunado maioritário: Ela funciona 
como se sua tare'fa fosse alfabetizar as crianças das camadas_ 
favorecidas, porque só estas progridem no estudo. As crianças 

que vêm de famílias que não tiveram escolaridade prévia fra
cassam. Não por culpa o incapacidade delas próprias, mas 
em rà.;l:ã_o da hostilidade real, ainda que inconfessada, da nossa 
escola pública a seu alunado pobre ou negro, pior ainda se 
negro e pobre, como ocorre com tantíssimos brasileiros. 

Esse mecanismo de exclusão funciona com base na peda
gogia fútil e _inútil, que prevalece no Brasil, segundo a qual 
a criança pobre é culpada de seu fracasso escolar, porque 
não chega à escola com o nível de preparação mínimo neces
sário para a alfabetização. Essa carência, verificada objetiva
mente na primeimhora, através do exame de prontidão, sepa
ra os novos alunos em dois grupos. Uma minoria de criança, 
que', a rigor, nem precisariam de escola, as quais, com um 
pequeno esforço, vão adiante nos estudos. E a imensa maioria 
dos que, não estando '"prontos", são ilhados e tratados como 
caso perdido. Ao fim do ano, todas elas são submetidas a 
exame. Aquela minoria passa à segunda série. A maioria, 
reprovada, fica na primeira série, para repetir uma vez e outra 
vez e até urna terceira e quarta vez o _mesmo tratamento 
dedicado aos alunos novos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como se vê, a escola públi
ca que temos e impomos à infância brasileira é uma violenta 
mistificação, que apenas simula ensinar. Nada adiante man
tê-la, e muito menos multiplicá-la, por sua incapacidade intrín
seca, exaustivamente comprovada, de educar o povo brasi
leiro. Ela só serve, de fato, para perpetuar a ordem política 
e social, fazendo da educação básica mais um privilégio mono
polizado por minorias, como instrumento de poder. 

Sua função Social rêal·é demonstrar ao aluno pobre que 
ele padece de uma deficiênCia básica que o torna in.eptó para 
o estudo. A própria famüia também passa a vê-lo como inapto, 
porque; havendo".dlS-pe-risaao por anos a ajudã que poderia 
dar na manutenção da casa, verifica que ele não tira nenhum 
proveito da escola. 

A utilidade desse mecanismo é provar para as classes 
mais pobres que elas são pobres porque incapazes, uma vez 
que lhes são dadas oportunidades de educação para progredir 
na vida, através da larga porta da escola pública universal 
e gratuita. Tudo se fez para induzir no povo a idéia de que 
ele é que fracassa. Para tornar o argumento mais convincente, 
apontam-se casos excepcionais de crianças que, por sua alta 
capacidade de_ aprender, enfrentam todos esses obstáculos 
e os vencem. 

.. Entretanto, com qualquer esforço de observação se vê 
que os alunos recusados pela escola como incapazes e reitera
damente repetentes são, muitas vezes, altamente eficazes na 
luta pela vida, até no domínio dos ramos da cultura popular, 
que se exercem no nível iletrado. Aí estão os trombadinhas 
e os pivetes nos assustando com sua __ eficácia e combatividade 
na área em que foram encurralados. Só na escola eles fra
cassam. 

QUando a abandonam, depois de todo um esforço exaus
tivo para suportar um regime de múltiplas discrimínaçóes, 
são catalogados como evadidos, equivalentes aos que fogem 
das prisões. Na verdade, a evasão no Brasil é irrelevante. 
As crianças vão à escola, nela permanecem por quantos anos 
suas fami1ias possarii mantê-las estudando. As escolas é que, 
através da imposição de sucessivas repetências e de vários 
ritos de rejeição, as eXpulsam. Tudo isto por culpa dela pró
pria, da escola, de sua incapacidade de dar ao aluno carente, 
em razão de sua origem de classe, aquela atenção adicional 
de que ele necessita para progredir nos estudos. 
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Como se vê, nosso sistema educacional primárío só é_ 
adequado ao aluno cuja família, tendo domínio da cultura 
letrada, pode ajudá-lo nos _estudos, o que é inalcançável para 
a massa de crianças oriliriôas das camadas populares. Nestas 
circunstâncias, só os excepcionais conseguem superar as bar
reiras da insuficência de escolaridade familar e da má vontade 
docente para com o aluno menos preparado e que precisa 
de maior tempo de conta to com o universo da cultura letrada, 
para ir adiante nos estudos e acompanhar, em pé de igualdade, 
o nível dos alunos de classe média. 

Como esta é a situação da maioria dos brasileiros, pode-se 
avaliar o prejuíió que representa para o desenvolvimento da 
sociedade c da cultura nacional. 

Três carências essenciais da escola brasileira, com respei
to a seu alunado maioritáriO, ressaltam entre todas: a de espa
ço, a de tempo e a de capacitação do magistério. Espaço, 
para que as atividades escolares se exerçam também fora da 
sala de aula, concebendo a educação com uma atenção global 
ao desenvolvimento físico e cultural da criança. Tempo, para 
que cada aluno possa ter aquela atenção específica e _aquela 
convivência: continuada que o habilite a compreender a fala 
de norma culta da professora, tão diferente da que ele apren
deu em casa; e para que compreenda as exigências do apren
dizado escolar, tão diferente, elas também, das formas habi
tuais de transmissão oral da cultura, a que ele está habituado. 
Capacitação, porque o professor é o nervo ·da educação. Nada 
se faz sem contar com um magistério preparado, atulizado 
e. motivado. 

A rede educacional brasileira, forçada a ampliar enorme
mente suas matrículas para atender ao crescimento vertiginoso 
das populações urbanas- que, nas últimas décadas, saltaram 
de menos de trinta para mais de setenta por cento da população 
-em lugar de multiplicar o número de escolas, a desdobrou 
em turno- dois, quatro c até cinco, diariamente-, mesmo 
no Estado de São PaulO.- Isto implicou em dar_ uma atenção 
cada vez mais reduzida a seus alunos, até o ponto em que 
só pode progredir nos estudos quem tenha em casa uma outra 
escola. 

Essa drástiCa fédução do atendimento escolar foi especial
mente danosa para a imensa população recém-urbanizada, 
vinda de zonas rurais. onde se integrava numa cultura arcaica 
e iletrada. Mais grave ainda é a situação daqueles oriundos 
de famllias negras-, empenliã.das na dura luta para transitar 
da condição de escravos à condição de _cidadãos. Para uns 
e outros, a integração na cidade como parte da população 
de cultura citadina letrada passava, necessariamente, por sua 
escolarização. Encontrando, porém, escola praticamente fe
chada a seus filhos, esse contingente foi engross~_r a massa 
imensa de cultura urbana popular iletrada. Apesar de -amllfa
beta, ela revela, muitas vezes, uma criatividade cultural ex
traordinài'Tã;-cõrno-·se-vê em tantos raffioS da cultura popular. 
Mas se vê condenada a exercê-la no nível iletrado, arrastando 
o povo brasileiro, de que é maioria, para o atraso e a pobreza. 

O certo é que a maioria das nossas crianças sofre a escola 
como uma experiência frustrante em que é punida, porque 
fala sua língua materna; é discriminada, porque anda descalça 
e se veste pobremente; é humilhada, porque não pode _c_ornprar 
o material didático exigido pela professora; e, por fim, é suces
sivamente reprovada. sem mesmo saber o que é isso. 

A professora, por sua vez, participa desse processo como 
sua segunda vítima. Primacialmente porque se vê condenada 
a exercer seu ofício, sem condições mínimas de alcançar eficá
cia, em razão de sua precarfssirna formação docente. Também 

é vítilüi.i., pot'que se viu degradada profissíonalmente pela dete
rioração da própria carreira do magistério. É, ainda, porque 
está envolvida e alienada por uma pedagogia antipopular, 
em grande parte inexptícita, mas muito eficaz como meca
nismo de rejeição sociaL Mesmo porque é apoiada no precon
ceito de raça e na hostilidade, corrente nas classes, médias 
de onde elas são oriundas, com respeito às camadas pobres 
de que saem seus alunos. 

Somadas as carências de espaço, de escolas e de tempo 
docente com a ineficácia didática do magistério, o despretígio 
da profissãq e o peso dos preconceitos, o sistema naciOnal 
de educação se_ constituiu como uma entidade aberrante. A 
crua verdade é que se quisesse inventar ·um Sistema educa
cional pior e maiS hostil ao seu alunado, dificilmente se conse
guiria ã.char alguma coisa melhor que o brasileiro. Não é 
à toa, por conseguinte, que conseguimos colocar-nos entre 
as nações mais atrasadas do mundo no campo da educação 
elementar. 

O espantoso é que há uma cegueira generalizada das 
camadas mais inflUentes cOm respeito à nossa realidade educa
cional. É possível, até, afirmar que ·uma das características 
marcantes da sociedade brasileira é sua resignação com a péssi
ma escola que temos. Ninguém estranha que ela seja tão 
ineficiente. Ninguém se exalta diante do pouco esforço que 
ele faz para superar-se. Ninguém fica indignado contra a atro
cidade com que ela destrata a imensa maioria da infância 
brasileira, que a procura esperançosa de progredir pela Educa
çãO.- O que se vê, freqüentemente, é o contráriO-da indignaçãO, 
como ocorre até com personalidades sociais e politicamente 
prestigiosas, que-atuam como se não houvesse nada de impor
tante a fazer, porque o sistema educacional acabaria por corri
gir-se por seu próprio funcionamento. 

Isso se comprova ao ver que, mesmo diante de programas 
inegavelmente meritórios de renovação educacional - como 
o t:sforço do Rio de Janeiro para criar 500 escolas de tempo 
integral para dar boa educação a meio milhão de crianças; 
ou o plano do Governo Federal de multiplicar esta proposta 
por dez, criando 5 mil destas escolas, para salvar pela Educa
ção cinco milhões de crianças brasileiras - as atitudeS sãO 
mais freqüentemente dúbias ou negativas que de interesse 
e apoio. Esta postura não importa na avaliação de que o 
sistema existente seja bom, mesmo porque sua precariedade 
é indisfarçável. Mas induz ao juízo de que as novas escolas 
são caras demais, ou bonitas demais, para a população a que 
se destinam. 

Em lugar de ver na renovação educacional uma causa 
de salvação nacional, indispensável para que esse País, afin-al, 
dê certo e progrida, se faz dela objeto de questionamentos 
míopes e medíocres. Fala-se de sua arquitetura e do seu custo 
de manutenção, sempre reclamando. Mas nada se diz de sua 
função de recuperar para eles próprios e para o Brasil tantís
simos brasileirinhos, salvando-os da condenação ao analfabe
tismo. Nem do esforço enorme de atualização e aprimora
mento de dezenas de milhares de professores novos, que se 
está realizando no Rio de Janeiro, ou das centenas de milhares 
que se terão de preparar, nacionalmente, para pór em função 
os CIAC do Governo Federal. 

Toda uma revolução educacional está se realizando, hoje, 
debaixo de nossos olhos. Está em marcha a revolução pela 
qual nossos educadores lutam há cinqüenta anOs. Mas quase 
ninguém tem olhos de ver. É sintomático- o- fato de que os 
grandes jornais do mundo deram mais notíCias, e notícias 
mais entusiásticas, desta revolução educacional, que a nossa 
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mídia. Seria aceitável e até meritória sua crítica, se apresen
tassem um corpo de alternativas, se indicassem que este não 
é um bom caminho, porque o bom caminho seria outro, que 
se estaria prescrevendo. Mas não -é assim. Simpfesmente se 
rejeita, o que· só se explica por estarem contentes com o Brasil 
tal qual é, e em matéria de Educação, só quererem nos manter 
atados ao sistema educacional precaríssimo que temos e que 
condena nosso povo à ignorância e ao atrasO. 

O fato incontestável e altamente vergonhoso é que nós, 
brasileiros, fomos ineptos, até agora, para a tarefa basilar 
de criar uma simples escola pública fundamental capacitada 
para a singela tarefa de alfabetizar nossas crianças. Essa carên
cia só se explica, creio eu, pela natureza mesma de nossa 
sociedade, cuja característica distintiva_ é ~ desi_.gualdade. Se 
no campo das relações inter-raciais há, entre nós, à certa 
fluidez, graças à ideologia e a prática de mestiçagem, no campo 
das diferenças de classes as oposições e os atagonismos são 
infraqueáveis. O descaso mais vil e o desinteresse mais crasso 
pelo destino dos pobres é traço autêntico do caráter nacional 
brasileiro. 

Esta é, penso eu, uma herança hedionda da escravidão, 
que tanto condena o escravo a lutar pela liberdade, como 
condena o senhor a aferrar-se à escravidão._ Uma classe domi
nante de descendentes de senhores de escravos- que fizeram 
de nós a última nação do mundo a abolir _a_escravidão -
e foi também a responsável pelo ato de liberarmos os escravos 
tão-só para lançá-los ao abandono - é a legítima anceStra
lidade daqueles que, hoje, acham prematuro levar a sério 
as tarefas da educação popular e destinar a ela os recursos 
mínimos indispensáveis para bem cumpri-las. 

Só por essa herança se explica a atitude das nossas classes 
dominantes para com o povo brasileiro, ontem escravo, hoje, 
simplesmente pobre, mas visto sempre como uma coisa reles. 
Indiferença, se faz mais que a impoténcia, diante de suas 
moradias precaríssimas, de seu regime alimentar de fome cró
nica, do arraigado desemprego são similares do: descaso pela 
nossa indigência educacional. Entretanto, um mínimo de luci
dez faria ver que a integração, do povo brasileiro na civilização 
letrada em que estamos imersos, mas de que a maioria dos 
brasileiros se vê marginalizada pelo analfabetismo, é requisito 
indispensável para que saiamos um dia da condição de povo 
atrasado, de nação amesquinhada. 

Nenhum país do mundo conseguiu integrar-Se- na civili
zação- industrial, sem alçar, previamente, todo o seu povo 
ao domínio instrumental da leitura. E já estamos diante de 
uma nova civilização, muitíssimo mais exigente quanto aos 
níveis de escolaridade necessários para que uma sociedade 
dela participe autonomamente dominando o _saber e a tecno
logia em que ela se funda. Como ignorar, nessàs circuns
tâncias, que estamos desafiados a realizar um imenso esforço, 
para sair da condição de atraso educacional em que nos afun
damos? Como negar que isso põe em risco a·própria soberania 
nacional? 

A Revolução Industrial, que criou a civilização ainda 
vigente, reformou todo o mundo, inclusive o quadro das na
ções, inclusive a nós mesmos, como nação. A Revolução Cien
tífica e a civilização que dela vai emergindo tendem a exercer 
o mesmo papel. Postos em cima do imenso e cobiçado patri
mónio natural nacional que herdamos de nossos maiores, de
sarmados intelectual e tecnicamente para explorá-lo, corremos 
o risco de perdê-lo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tratamos até aqui, princi-. 
palmente, do ensino fundamental. Diferente, acaso, a siiuação 

dp ensino médio e do ensino superior? Não, Srs. Senadores. 
É perfeitamente correspondente. Ambos também estão em 
estado de calamidade. O ensino médio, reduzido a três anos 
de estudos nominalmente profissionalizantes, deteriorou de 
modo grave todo o sistema educacional brasileiro. Por um 
lado, nos fez perder os níveis de eficácia que haVíamos alcan
çado na formação do magistério, o que resultou numa deca
dência visível da escola de 19 grau. Por outro lado, manda 
às escolas de nível supei-ior uma juventude cada vez mais 
despreparada, não só quando a formação científica pré-univer
sitária, mas até no simples domínio instrumental da língua 
vernácula. 

Não menos grave é a situação do ensino Superior. Costu
mo dizer que, na maioria das nossas faculdades, o ·professor 
simula ensinar e o estudante faz de conta que aprende. Assim 
é efetiVamente. Qualquer curso estrangeiro, por correspon
dência, é melhor que aquele que se dá em algumas escolas. 

-particulares brasileiras. Naqueles cursos, não só se Propor-
ciona ao aluno os materiais necessários para estudar,. mas 
se cobra dele o aprendizado, através de exames de verificação. 
Em muitas de nossas escolas se estabeleceu uma prática de 
conivência, em que pouco ou nada se ensina e nada se cobra 
do aluno, como prova de aprendizado. 

Nas últimas décadas, a matrícula de nível superior se 
multiplicou no Brasil por mais de dez. Mas o crescimento 
não ocorreu onde devia, nem como devia. Isto porque não 
se deu nas universidades em que havia disponibilidade de 
professores competentes e boas condições de ensino e de pes
quisa. Nem ocorreu nos campos onde a formação de profis
sionais de nível superior era mais requerida. O que se multi
plicou foi a malha de esCOlas privadas e pagas, muitíssimas 
delas noturnas, em aue o ensino é, antes, matéria de trafi-
cância lucrativa que formã. de transmissão do saber. 

Não conheço nenhum país do mundo- e veja que tenho 
estado muito atento para isso, mundo afora - em que a 
falsificação do ensino superior tenha descido a níveis tão baixos 
como ocorre entre nós. É preciso dizer aqui que também 
as universidades públicas brasileiras não cresceram como de
viam. Seja na prOporção do numeroso magistério com que 
contam, freqüentemente maior que o das grandes universi
dades do mundo, sem ter nem longinquamente a produti
vidade científica e_ a eficácia educativa que elas alcançam. 
Não cresceu, também, na extensão de seus campi, tão freqüen
temente faraónicos. Menos, ainda, na utilização dos recursos 
de custeio de pesqujsa científica e de cultivo do saber que 
acumularam. Atreladas a um sistema tubular de carreiras rígi
das, que dão direito a diplomas com regalias profissionais, 
nossas escolas superiores operam como se devêssemos ter, 
um dia, currículos mínimos para todas as mil modalidades 
de trabalho de nível superior, indispensáveis operativamente 
numa sociedade moderna. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o resultado de nossos es
forços é este Projeto de Lei, simples e funcional, que agora 
apresento, e que estabelece as bases e os fundamentos da 
ação que nos permitirão realizar, no capítulo da educação, 
a$ ambições inscritas na Constituição. Nossa preOcupação é: 

- Estabelecer diretrizes e bases para a criação de uma 
escola fundamental, ajustada às condições da infância brasi
leira e capacitada e prepará-la para a cidadania, para o traba
lho e para a solidariedade. 

- Criar uma escola média capaz de formar contingentes 
de trabalhadores capacitados a operar com as tecnologias no;. 
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vas que se .aplicam a todas os campos de serviços e de pro
dução. 

-E, ainda, instituir as bases de uma escola de nível 
superior capacitada a dominar, cultivar e transmitir o saber 
erudito, sobretudo o científico e tecnológico, para formar os 
corpos de profissiOnais competentes de que não pode prescin
dir uma sociedade modema. 

Em lugar de reiterar o sistema escolar que temos, mero 
resíduo do seu próprio funCionamento, que não corresponde 
a nenhum corpo de ideais educativos, propomos um sistema 
novo. Assentado na nossa _história, tirando dela tudo o _que 
fez de meritório n6 passado. Mas voltado essencialmente para 
o futuro, com o objetivo de superar nossas deficiências para 
capacitar o Brasil a interagir com outros povos na construção 
da civilização presente e futura. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero começar a expo
sição das diretrízes e bases aqui propostas, com algumas pala~ 
vras do meu mestre Anísio Teixeira: 

"A Legislação sobre Educação, diz ele, deverá ter 
as características de uma legislação sobre a agricultura, 
a indústria, o tratamento da saúde etc., isto é, uma 
legislação que fixe condições para sua estimulação e 
difusão e indique mesmo processos recomendáveis, 
mas não pretenda defini-los, pois a Educação, como 
o cultivo da terra, as técnicas da indústria, os meios 
de cuidar da saúde não são assuntos de lei, mas de 
experiência e da ciência". 

Assim é a lei que propomos, uma espécie-de constituiç_ã_o 
que estabeleça os princípios gerais que regerão a reedifíCiÇãõ
educacional do Brasil. Principalmente de seu alicerc_e, que 
é a escola pública fundamental, formadora da cidadania e 
da força de trabalho. Uma escola que, progressivamente, pas
se a funcionar em regime de tempo integral pa~a os alunos 
e para os professores, a fim de dar ao Brasil condiç"Oes efetivas 
de ingresso na futura civilização, como um povo dono de 
si mesmo, progressista e próspero. -

Na esfera da educação infantil, em lugar de expressar 
meros desejos de ampliação fictícia do atendimento, a níveis 
que nenhuma nação alcançou, propomos diversas linhas de 
ação pré-escolar, que possibilitem atender, em prazo previ
sível, a todas as crianças em suas carências fundamentais de 
saúde e de nutrição. 

No campo do ensino fundamental, propomos uma escola 
de cinco séries, com ano letivo de 200 dias e um mínimo 
de 800 horas. Uma_ escola de caráter terminal, no sentido 
de constituir aquela preparação básica de toda a população 
para a cidadania responsável, para o trabalho e para o pleno 
desenvolvimento da personalidade. Estabelece, ainda, a meta 
da escolarização progressiVa ein terilpo integral, -para dar aos 
alunos das camadas carentes as condições espaciais e diferen
ças quanto ao universo letrado, com que chegam à escola, 
já que tiveram menos convivência com as formas da língua 
escrita, para si mesmo e todo o Brasil. 

O que propomos, na verdade, não é mais que a escola 
de educação comum para todos os cidadãos, que a Revolução 
Francesa pregou e a Revolução Norte-Americana concretizou 
e que constitui, nas sábias palavras de Anísio Teixeira, "a 
maior das invenções humanas". A escola universal, que várias 
Constituições brasileiras reclamaram, rciteradamente_.__m_as 
que nunca conseguimos concretizar. Uma es_cola prática e 
eficiente, que não é preparatória a estudos posteriores, porque 
tem um fim em si mesma, que é dar a todos o domínio básico 

da leitura e do cálculo, a capacidade de continuar aprendendo, 
a --promover o desenvolvimento da inteligência, a formação 
do caráter e a preparação para viver solidariamente. A genera
lização desses atributos a todos os brasileiros de amanhã é 
direito do cidadão e necessidade da_P_átria. Deniocracia, hoje, 
no Brasil significa:, fundamentalmente, eqüidade no campo 
da Educação, que é a chave da vida so_cial e política e do 
trabalho. Quem lê vai adiante. O analfabeto já começa a 
vida fracassado. 

Costumo dizer que o Líder do PT, Lula, por saber ler, 
escrever e contar, quase chegou à Presidência da República, 
e teria sido, talvez, __ um bom Presidente. Se não soubesse 
ler, teria ficado varrendo a porta da fábrica, tal é o valor 
do ensino fundamental que é a tarefa da escola fundamental. 

A_erradicação do analfabetismo será enfrentada através 
de duas linhas principais de ação. A matrícula de todas as 
criinças de 7 anos de idade em boas escolas e a _abertura 
de cursos notumos de recuperação educativa para jovens de 
14 a 18 anos. Funcionando no curso da Década da Educação, 
que passará a contar-se a partir da promulgação da Lei de 
Diretrizes e Bases, essas duas linhas acabarão com a produção 
de novos analfabetos, que é a única forma de proscrever o 
analfabetismo. · 

Enquanto continuarmos produzindo crianças e jovens 
analfabetos, não adianta ficarmos caçando velhinhos para alfa
betizar. 

Simultaneamente, busca-se apoiar toda e qualquer ~inicia
tíva da sociedade civil voltada para ampliar a escolarização 
e assistir a infância carente que se multiplica em nossas cidades. 

A nova lei abre, também, aos sistemas estaduais de educa
ção a perspectiva de .3.dotar a progressão contínua, impropria
mente chamada de promoção automática. O qtie se faculta 
é deixar que o aluno passe da primeira para a segunda e 
até para a terceira série, ainda se alfabetii;a:õdo, para que 
ele possa aproveitar todo o ensino oral e visual daquelas séries. 
Essa progressão signifíca, eni eSsênCia, qUe ele não fiCa repe
tindo o mesmo tipo de aprendizado sempre na mesma primeira 
série, enquanto vê outras crianças se adiantarem. Significa 
também que ele vai receber mais atenção à sua alfabetização 
no segundo ano de repetência e tripla atenção no terceiro, 
porque apresenta problemas que devem ser atendidos especifi
camente. 

A progressão contínua não é também a proscrição dos 
exames. Continua-se a aplicar provas aos alunos, mas essas 
não são feitas para reprová-los ou puni-los, em ritos de rejei
ção, e, sim, para avaliar a qualidade do trabalho geral da 
escola e a eficiência de cada professor, em particular. Assim 
também é a avaliação externa, indispensável ao aprimora
mento de qualquer sistema de ensino. 

Nesse momento, o Presidente dos Estados Unidos deter
minou a aplicação, em todo o sistema escolar de primeiro 
e segundo graus dos Estados Unidos, de uma prova de estado. 
Isso parece uma violência, sobretudo, num País federativo 
em que os estados são tão ciosos da sua independência, mas 
o Presidente George Bush considerou indispensável aplicar 
essa medida violenta como única forma de poder competir 
com o adiantaffiento muito maior do ensino no Japão e na 
Alemanha. Se isso é problema para os Estados Unidos~ para 
poderem exercer-se plenamente na futura civilização, para 
nós o é em escala rnuitíssinlo maior e muitíssimo mais grave. 

Prevê-se também nesse projeto de lei a generalização 
da escola de tempo integral para alunos e para professores, 
coisa que Anísio Teixeira vem pedindo desde 195_0, seja na 
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forma da dupla Escola-parque X Escola-classe, seja na rorma 
de Centros Integrados, mesmo porque só- des solucionam 
realmente o problema crucial da criança abandonada, o que 
é ela, senão urna criança desescolarizada? Na periferia e nas 
favelas de nossas metrópoles, somam milhões os meninos ou 
meninas condenados à vadiagem, ou à delinqüência, porque 
não têm para onde ir, antes ou depois do estreito horário 
de aulas, enquanto freqüentam a escola e, sobretudo, depois 
que são por ela rejeitados. 

A verdadeira escola brasileira para milhões de brasileiros 
é a escola da rua, é a escola do lixo, é a escola do abandono, 
é a escola da criminalidade. Elas têm que ser substituídas 
pela única escola que funciona para o povo: a"'escOla de tempo 
integral. 

Essas crianças pobres, Srs. Senadores, são -o: povo brasi
leiro em renovação. O ·que fizer-moS delas, faremos ao Brasil 
de amanhã. Todo o mundo civilizado enfrentou esse proble
ma, a seu tempo, criando a única escola concebível para as 
metrópoles, que é a de tempo completo e _de atenção integral 
à criança carente. É essã mesma escola que o Governo do 
Rio de Janeiro e, ultimamente, o GOverno da União estão 
começando a implantar e que precisamos levar adiante. Assim 
é porque o resultado de sua multiplicação será o florescirriento 
de uma civilização brasileira, assim conio o_ seu abandono, 
ou a sua postergação, condenará nosso povo à ignorância 
e a Nação ao atraso e ã penúria. 

A escola de nível médio se reestrutura em Ginásios de 
cinco anos, igualmente terminais, no sentido de dar formação 
de cultura geral e profissional, de preparação para a vida 
social e para o trabalho. Embora funcione, ocasionalmente, 
como ensino préviO aos cursos preparatóriOS de um ou dois 
anos, para ingresso no nível superior, a educação nos novos 
Ginásios tem como objetivo a capaciiaçáo de nível médio 
para a compreensão do mundo, para o aprendizado contínuo 
e para o aprimoramento do educando. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta forma de estruturação 
das instituições básicas do ensino fundamental e do ensino 
médio resolvem os graves problemas criados pela lei que insti
tuiu o atual ensino fundamental de oito séries. Dentre eles, 
o da mistura de adolescentes com crianças e o da formação 
do magistério que se tornou iitexequível para o ensino funda
mental e médio. Assegura ainda, ao grosso da _população, 
a possibilidade concreta de terminar o ensino do primeiro 
grau seja para empresas; seja para as famílias mais pobres. 

O ensino técriico também se renova. Sobretudo pela facul~ 
dade de que as escolas especializadas nesse campo· se liberem' 
das funções do ensino acadêmico, para que possam abrir-se 
a todo o alunado da vizinhança. Amplia-se, assim, a oferta 
de formação técnica e _supera~se a subutilização de recursos 
de ensino concentrados naqueles estabelecimentos. 

No ensino superior, volta~se a dar a indispensável prece
dência aos professores na eleição dos reitores e decanos. Possi
bilita-se a criação de universidades especializadas por áreas 
(saúde, ciências agrárias, erigenharias etc.) Fixam-se também 
bases para o cumprimento da obrigação constitucional de con~ 
curso para o exercício do magistério superiõt. Estatuem-se 
as medidas inadiáveis para dar maior eficácia- ão trabalho 
docente e para elevar o padrão de qualidade das universidades 
e demais instituições de ensino superior. 

A inovação priricipal, porém, a inovação fundamental, 
é a criação de cursos de seqüência que abrirão à uniVersidade 
a possibilidade de formar as centenas de profissionais qu.-e 

o nl.Undo moderno requer, livrando-se do sistema tubular dos 
çursos curriculares. 

Presentemente, a universidade funciona como uma série 
de tubos. O aluno que entra pelo tubo odontológico sai ejet3.do 
dentista e o que entra pelo tubo do Direito sai ejetãdo advo
gado. E, nenhum aluno tem, de fato, convivência, coexistência 
com outro. O que se formam são quarenta e tantas profissõe_s 
prescritas pelo Conselho Federal de Educação. Na realidade, 
no mundo moderno, as universidades de todo o mundo for
mam milhares de especialistas, porque, sendo universidades 
abertas, o aluno compõe o seu próprio currículo. Essa adoção, 
d<? __ ~_psi_n'? por se_güência, seria -o grailde passo à" frente- da 
universidade brasileira. 

A formação do magistério para os cursos fundamental 
e médio se eleva por igual ao nível superior; nada mais absurdo 
do que continuarmos a formar as nossas professoras no nível 
médio, sobretudo nas escolas médias de três anos- e em cursos 
noturnos absolutamente incapazes de criar o magistéiio de. 
que o País necessita. Para isso, propomos a criação de institu~ 
tos superiores de educação que dêem um caráter de treina
mento em serviço à formação do magistério, para que a Educa
ção deixe de ser uma prática teórica, puramente verbal, para 
ser na prática teórica assentada no treinamento em servico. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o desafio que a história 
põe diante de nós é fazer face a esses problemas, graves proble
mas, da educação brasileira, porque de sua solução depende, 
efetívamente, o destino nacional. O que prevalece em todos 
os níveis de nosso sistema educacional é a insuficiência e a 
incompetência. Seu funcionamento rotineiro, ao longo de dé
cadas, acumulou toda a sorte de servidões, de privilégios e 
de defeitos que precisam ser proscritos e sanados, para que 
a Nação brasileira se prepare para enfrentar seu destino na 
futura civilização, sem estar previamente derrotada por preca
riedades essenciais. 

Permitam-me reiterar que ta1s cai'ências não são OriUndas 
de deficiêllcias de nossos r-ecursos naturais, Sabidamente por
tentosos. Estas carências não são também de nosso povo, 
tão dotado de talentos como todos os outros povos. São carên
cias de nossa classe dominante, daquela que integramos, desde 
sempre medíocre e infiel ao povo e à nação. Somos nós, 
os letrados do País da ignorância, os abastados do País da 
penúria, que desvalorizamos e inferiorizamos de mil modos 
o nosso povo. Inclusive, e até principalmente, ao condená-lo 
ao. analfabetismo e ao atraso~ pela manutenção de um sistema 
de_ ensino pretensioso, demagógico e escandalosamente ine
ficaz. 

É chegada a hora de fazer face a esse desafio, pelo cami
nho que cabe a nós, legisladores. O da elaboração de uma 
lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

-que desate as peias que atam o magistério para o cor~ 
reta exercício de sua alta função; 

-que renove a rede escolar pública e libere a rede priva-
clã-para que cada uma delas reafize suas potencialidades; -

-que ponha em funcionamento a serviço de nosso povo, 
especialmente das camadas mais carentes, esse imenso aparato 
que é o Sistema educacional brasileiro, que envolve na condi
ção de alunos e professores dezenas de milhões de pessoas, 
mas que é escandalosamente ineficaZ; - -

-que force cada trabalhador da educação a poupar os 
eScaSsos- recursoS disponíveis para custear a imensidade de 
nossa tarefa educacional; 

-que faça render o imenso património posto em mãos 
dos educadores a fim de que alcancem a eficácia qUe a civilf-
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zação presente, e murto mais a futura, requerem de um sistema 
educacional. 

Essa é a lei que proponho ao Senado da República, ao 
Congresso nacional. Ela quer retomar, sintetizar e coiD.pendiar 
o imenso esforço da Câmara dos Deputados, realizado com 
larga audiência a todos os_setores de opinião, para instituir 
uma ordem €-ducacional capaz de aprimorarMse e de crescer. 
Também nos benefici~mos da precisoa colaboração de dezenas 
de educadores que, como eu, reclamam há décadas por uma 
Lei da Educação que libere nossas energias para uma ação 
educativa mais lúcida, eficaz e mais eficiente. 

Nos socorremos, muito ultimamente, também, da Asses
soria do Senado, especii:t.lmente na pessoa dos Professores 
Cândido Alberto Gomes e Maria do Céu Jurema. Também 
nos ajudaram às coordneadorias pedagógicas que conduzem 
a implantação do sistema dos Ciep no Rio de Janeiro, especial~ 
mente o Professor Jorge Ferreira, que fez um estudo acurado 
do projeto de lei. De especial valia nos foi o asSessoramento. 
da equipe do Ministro da Educação, José Goldemberg -:-
particularmente minha colega Eunice Ribeiro,- que exami
nou comigo, criteriosamente, artigo pót artigo, atê definir 
a forma em que o texto se apresenta, agora. 

Durante todo o trabalho de elaboração deste Projeto, 
trocamos idéias com o eminente Sei:úldor da Educação, João 
Calmon, aprendendo muito com ele, e temos a esperança 
de que ele venha a firmar o projetO condséb: · 

Permitam-me, finalmente, dizer a esta~ Casa da honra 
que me dão ao assinarem este Projeto comígo, o ex-Ministl:o 
da Educação, Senador Marco Maciel, e o líder do meu partido, 
Senador Maurício Corrêã. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso-~ Permite V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. DARCY RIBEIRO - Com prazer ouço V. Exi 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sabe V. Ex~ não 
só _a admiração pessoal que tenho pelo seu trabalho, como 
particularmente o interesse que me desperta a apresentação 
dessa Lei de Diretrizes e Bases. Só não o assinei, e fui convi
dado por V. Ex~, porque espero ter a honra de poder ser 
o relator da matéria na Comissão de Educação do Senado. 

O SR. DARCY RUIEJRO- E temos essa esperança! 

O Sr_ Ferna_nd_o __ H_endque Cardoso - Mas queria dizer 
~que estou convencido, como V. Ex~, çle que, ou enfrentamos 
de uma forma corajosa, não corporativa, mas prestando aten
ção aos reais interesses dos professores à questão de educação, 
ou de fato não haverá modernização possível. Todo mundo 
sabe disso. O caminho está há muito tempo traçado. V. Ex• 
citou Anísio Teixeira. Poderia acrescentar tantos outros nomes 
que foram nossos professores como Fernando__Azevedo, Lou
renço Filho; gerações ~nteriores a nossa já discutíamo assunto. 
É _o momento de atuarmos! Para minha surpresa, verificando 
recentemente algumas estatísticas -sociais, me dei conta que 
a chamada década perdida de 80, foi perdida, não assim em 
todos_os aspectos sociais, inclusive na educação, onde houve 
certo progresso. Progresso de quê? No número de matrículas 
e no tempo de permanência na escola. Isso me surpreendeu, 
porque no momento em que tudo desaba, houve algum esforço 
produtivo, que se manteve, graças - é uma hipótese ~ ao 
fato de que vivemos num regime aberto democrático, em 
que há pressão _das massas. Bem ou mal, a educação tem 
de ser tomada em consideração por aqules que disputam o 
voto, por aqueles que querem ter a benesse popular. Se isso 

fOi :lssim numa· década tão- difícíl 'quanto a de 80, pnr que 
não há de ser, de uma forma mais correta e com muito maior 
êxito, na década de 90, se tomarmos as medidas necessárias 
e, sobretudo, se além disso dotarmos o orÇámento, não apenas 
em recursos nominais, que vão ser- Coiitingenciados depois, 
mas recursos efetiVoS, que fluam e que cheguem ao consu
midor final, que é o aluno? Acredito que há todas as condições 
para isso. _O Brasil está convívendo com a miséria social, 
a física e a cultural"- como V. Ex~ descreve- porque quer. 
_Hoje, já temos condições de dar Um salto, e só não o daremos 
se as classes dominantes, às quais pertencemos, continuarem 
cegas, como têm sido até hoje. Folgo ver que pelo menos 
setores dela tenham alguma luz. Espero que o Senado acolha 
o projeto de V. Ex~, di.scuta-o, na medida do possível que 
ele seja enriquecido ainda Qlais, com a colaboração dos demais 
Senadores, e que ísso permita um ponto de partida que tenha 
sustentação também na Câmara. Como diz V. Ex\ esse não 
é um trabalho que começa hoje, vem de longe, e o esforço 
feito na Câmara não foi perdido, está recuperado, tenho certe
za, no texto que V. Ex~ traz ao Senado. Portanto, queria 
deixãr desde já esSas palavras de saudação, porque acredito 
que, hoje, a qUestão central é a educação. 

O SR. DARCY RUIEJRO - Muito obrigado, Senador 
Fernando Henrique Cardoso. 

Tenho um convívio íntimo com a Lei de Diretriies- e 
Bases.-Trabalhava com Anfsio Teixeira quarido-livemos toda 
aquela luta por-uma melhor Lei de Diretrizes e Bases, na 
década de 50. Ocasionalmente, era Ministro da Educação. 
Quando a lei em 1961 foi promulgada, preparei as razões 
de veto e as coloquei em execução. .. 

Criei o primeírô Conselho Federal de Ecucação; fOi"ritulei 
o primeiro Programa Nacional de Educação e cri~i os primei
ros três fundos. 

Tive a felicidade de ser o único ministro que pôde gastar 
11A% do Orçamento da União, porque, depois, o índice 
baixou, chegando até 4,5%, porque minguaram-se as verbas 
dadas à Educação. 

Folgo em ver que o Senador Fernando Henrique Cardoso 
percebeu muito bem que este meu projeto retoma as idéias 
de Anísio Teixeira, de Lourenço e de tantos outros educa
dores. Isso não é nenhuma novidade. 

Srs. Senadores, há 50 anos lutamos por isso. Não há 
novidade. Muitas pessoas vão pensar que o Anfsio Teixefra 
e eu inventamos os Cíep. 

Os Ciep são escolas comuns do mundo civilizado. Em 
nenhum lugar há es-;olas de dois turnos. Trata-se de uma 
escola do mundo civilizado que temos que fazer aqui no Brasil. 
Só seria possível a ela se opor, se alguém fosse capaz de 
inventar uma outra coisa melhor e qUe ninguém ainda inven~ 
tou. . . . _ 

Alegra-me muito em ver que o Senador Fernando Henri
que Cardoso assinalou essa continuidade. Não estou trazendo 
nenhuma novidade. Como Senador, tenho o privilégio de ser 
porta-voz dos meus companheiros educadores que, há cin
qüenta anos, pregam no deserto. Certa vez, consegui ser ouvi
do e fazer ouvidos os educadores, porque, por acaso, um 
homem de Estado, Leonel Brizola, educou seus filhos no 
Uruguai, onde só há Ciep. As crianças entram às 8h da manhã 
e saem às 16h. Então, para Leonel Brizola é natural criar 
um Ciep, porque é urna escola do mundo civilizado. 

Quando ele foi ao Japão estudar, porque aquele país 
deu certo, logo percebeu o suce_sso do Japão, porque a escola 
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lá é de tempo integral. Por isso, Leonel Brizola é sUcepfíveJ 
a isso. É um dos milagres que espero -se cunrpra, espero que 
se realize e ponho nisso todo o meu coração. 

E uma das coisas mais lindas foi ouvir um Presidente 
da República tomar esse programa e dizer que, aos-quinhentos 
Ciep Sua Excelência ·responderia com cinco mil Ciac, o que 
me dá muita alegria. 

O Sr. Hugo Napoleão- V. Ex~ me Concede um aparte? 

O SR- DARCY RIBEIRO- Ouço, com prazer, o ex-Mi
nistro e Senador Hugo Napoleão. 

O Sr. Hugo Napoleão- Muito obrigado a V. Ex~ pela 
deferência. Devo dizer, eminente Senador-Darcy Ribeiro, 
que quem passou pelo Ministério da Educação, como V. Ex• 
passou e eu, pode dizer, como V. Ex• disse dessa tribuna, 
que o sistema educacional brasileiro é assustadoramente inefi~ 
caz. Aliás, já fiVetnos a oportunidade de discutir esta matéria 
e V. E~ mesmo citou a pessoa de Anísio Teixeira. Quando, 
durante minha gestão inaugurei n-o ·andar térreo do Ministério 
da Educação a biblioteca INEP -Instituto Nacional de Estu
dos e Pesquisas Educacionais, iOStituição cinquentenária de 
Anísio Teixeira, tiVeni.Os a oportunidade, como dizia, de_con~ 
versar longamente com V. Ex• e com todos.os ex~Ministros 
sobre esse assunto quando nos dirigJai:nos ao-almoço. Creio, 
e sintetizo o meu aparte, que o cerne da questão brasileira 
é a edificação da cidadania. O cidcidão só reconhece c exercita 
plenamente os seus direitoS, quãndo seguramente está obri
gado a respeitar os direitos do próximo, isso só pode ser 
palpável, só pode ser concreto se tivermos desde o início, 
desde a alfabetização - porque a cidadania começa com o 
alfabeto -, uma sólida estrutura educaciorial em nosso País. 
Espero, faço ·votos, e gostãiia de tentár corltribuir, que o 
projeto que V. Ex• traz à consideração desta Casa entregue 
frutos_ à Nação brasileira. Muito obrigado. 

O SR- DARCY RffiEIRO- Muito obrigado, Sr. Sena
dor. As suas idéias são aquelas que corporificamos em nosso 
projeto. 

O Sr- Eduardo Suplicy- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. DARCY RIBEIRO - Com muito prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Prezado Senador Darcy Ribei
ro, em primeiro lugar, desejo cumprimentar V. Ex~ por ter 
realizado um esforço de reflexão sobre a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação e por estar trazendo um novo projeto. 
Eu até gostaria de formular algumas questões a V. Ex~ Sabe
mos todos que na Câmara dos Deputados há dois anos se 
faz um debate sobre um projeto de lei de diretrizes e bases 
que levou _em conta uma consulta feita a praticamente todos 
os segmentos, sejam de professores, sejam de Servidores liga~ 
dos à Educação, enfim, toda a comunidade que lida com 
a Educação para uma avaliação crítica sobre esse projeto, 
inclusive por parte do Ministro José Goldemberg. Quando 
ele chegou a uma das comissões recebeu um substitutivo de 
Deputado Federal que, na opinião de muitos, distorce bas~ 
tante o projeto: ora ele atende, na sua forma original, a muitos 
segmentos dos que trabalham na Educação, ora ele sofre dis~ 
torções com vistas aos interesses, por exemplo, de proprie~ 
tários de instituições privadas de ensino, como também sofreu 
considerações críticas do Ministro da Educação. Mas agora 
V. Ex• traz um novo projeto. Não o conheço no se_u detalha~ 
menta. A primeira questão que faço a V. Ex~ é: V. Ex• poderia 
sintetizar quais as principais diferenças entre aquele que tem 

· um acúmuio de reflexão na--Câmara dos Deputados- e com 
a comunidade dos diversos institutos de educação do País, 
e o que V. Ex~ ora apresenta? Se puder sintetizar um p·aralelo 
entre ambos, agradeço. Em segundo lugar, V. Ex~ re-ssaltou 
a importância da educação básica com um período completo 
ou integral, e a importância dos Ciep ou Ciac. Conhece bem 
V. Ex~ _que uma das avaliações que têm sido feitas é que 
não é importante apenas o prédio em que se ministra a educa
ção, nem o -tempo destinado à educação, mas, em especial, 
o método didático. V. Ex~ realizou alguns debates, inclusive 
de natureza pública, como, por exemplo, com a Educadora 
Ester Gros, Secretária de Educação do Município de Porto 
Alegre. Diante da aceitação por parte do Governo Federal 
da idéia dos Ciac, aS~ Ester Gros se dispôs juilto ao Ministro 
José Goldemberg, mesmo sendo contrária aos Ciac, a ófei'ecer 
a sua orientação em relação à questão do processo pedagógico. 
Gostaria de ouvir de V. E~ uma avaliação crítica desse aspecto 
e em que medida, pda sua experiênCia-, tem p-ropOStCl ão Go~ 
verno Federal o conteúdo do método didático que deve ser 
adotado nas instituições de ensino básico. Formulo essas ques~ 
tões apenas para poder aprender mais com V. Ex~, dada a 
sua experiência na área da Educação. 

O SR. DARCY RIBEIRO~ Muito obrigado, nobre Sena
dor. Com muito gosto, atendo às suas questões. 

Em primeiro lugar, pode parecer estranho que se apre
sente um novo projeto no Senado quando já há um na Câmara. 
Eis-as razõeS: ----

o Senado é uma Casa que tem todo o direito de iniciatív-a 
tal como a Câmara dos Deputados, que está há vários anos 
discutindo essa lei sem conseguir saír dela. A convicção que 
tenho é que se a lei que está na Câmara dos Deputados fosse 
aprovada seria uma desgraça para a educação brasileira, por
que ela não muda nada. 

·É incrível que depois de anos, dado o fato de pressões 
de grupos corporativos e de como a discussão _se processou, 
a Lei de DiretiizeS e Bases, que está na Câmara, mantenha 
o sistema educacional brasileiro tal como ele está, o que é 
absurdo. Então, por que aprovar esse sistema que- produz 
mais analfabetos do que alfabetizados? Por qu~ aprovar uma 
universidade que faz de conta que ensina, e -o aluno faz de 
conta que aprende? Por que aprovar uma escola média de 
três anos,_ que é um desastre,_ seja como preparação para 
a universidade, seja como preparação para o trabalho? Ou 
seja, o estado da educação brasileira é de calamidade, e a 
lei toma essa calamidade e a consolida. 

A minha primeira tentativa, quando eleito Senador, foi 
preparar 41 emendas e apresentá~las através do meu Partido 
e através de vários Deputados que tinham interesse na educa~ 
ção durante a discussão na Câmara; mas dessas 41 emendas, 
colocadas no roldão das 1.200 que foram postas em discussão, 
duas ou três emendas, as mais inexpressivas, as que não tinham 
uma importância maior foram a-provadas; as Outras, nã?. 

O projeto da Câmara é reiterativó; é como se estivesse 
de acordo que a universidade seja o que é, que o ensino 
médio seja o que é, que o primárío seja o qUe é. -

Como os educadores responsáveis deste País, penso que 
é indispensável levar a sério a educação. e não podemos conti~ 
nuar apoiando, tendo corno lei básica uma lei que reitera 
a administração anterior. - -

Então, essa é a razão que explica por que creio que o 
Senado tem que chamar a si o problema. E se nós, do Senado, 
chegarmos a uma idéia prática, simples, singela, não ambiciosa 
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demais, mas arribiciosa no _sentido de renovar a educação, 
esse projeto aprovado aqui será oferecido à Câmara dos Depu
t~dos -tal como teríamos que apreciar o deles, eles aprecia-
r'ão o nosso. Esse é o meu raciocínio. .. .. . . 

Alguns Senadores, amigos meus, disseram-me que ·não 
é usual, que os Deputados podem achar mal. Não creio que 
podem achar mal, pois muitas vezes projetas nossos foram 
substituídos lá, e nós os_examinamos depois aqui. Podemos 
fazer a mesma coisa, creio que podemos fazer. 

Essa é a minha razão, ou seja, não é ne_n_~Ul!la pretensão. 
Não quero levar o Senado a uma aventura; quero, no Senado, 
com as luzes que os Senadores me possam dar e com a ajuda 
que tive, com o apoio que tive do Senador Marco Maciel, 
oferecer ao Brasil uma lei de educação simpl~~-' corajosa, 
séria, severa e eficaz. - - - -

Quanto às qt&stões específicas colocad-as aqui. .. 

O Sr. Eduardo Suplicy- O método didático. 

O SR. DARCY RIBEIRO - Bem, nunca tratei com a 
Sr~ Gros. Tratei muito com o Paulo Freire, u_m grande educa
dor do Brasil, também do PT. A frase do Paulo Freire é 
esta: "Só o Ciep atende aos reclamos fundamentais da educa
ção, que são a dimensão-tempo e a dimensão-espaço-."___ _ 

Serri a dimensào-tempO, a criariÇa que ";em· de classe popu
lar, fica umas horas na escola e é mandada estudar em casa. 
Se ela não tem casa. isso é absurdo. A dimensão-espaço: 
não se pode dar uma educação adequada tomando a criança
por oito horas diári3S dentro de urna sala de aula. Não só 
os professores não suportariam essa criariça,_ comO também, 
a criança não os suportaria. :É, então, indispensáv~l um prédio 
maior, não por ser maior, fias para ter aquele mínimo de 
espaço necessário. -o -

Quando se visita escolas em todo mundÕ - e costumo 
visitá-las --vê-se que no-s Estados Unidos, na Inglaterra, 
na Dinamarca, as e·scolas oferecem áreas maioies para que 
a criança ali cresça; são os jardins oferecidos ã Infância. 

A educação primária de cinco séries, o- se_cunâário de 
cinco séries não é programado porque são necessárias cinco
séries para que a criança aprenda aquela matéria; não. Num 
curso de Madureza ela poderia aprender em um ano, mas 
é que ela leva cinco anos para cres-cer, a escola está cuidando 
da criança enquanto ela cresce, cuidando do seu físico, cU.idan~ 
do da sua saúde, atenta para aquilo que sua famnia não pode 
dar. 

Temos uma escola incrivelmente absurda porq-Ue está 
adequada ao aluno de classe média; mas o alunado, em 80%, 
não é de classe média. O alurio de classe niédia, em grã:ilde 
parte, está pagando escola particular muito càra e muito _efi~ 
ciente. os ricos têm escolas excelentes no Bra-siL Quem tem 
escola péssima é o povo, sobretudo um poVO- que coitceri
trou~se na metrópole; um povo que veio de uma cultura rural. 
Um cidadão qualquer poderia ser respeitado culturalmente 
como o lavrador analfabeto, mas, chegando à cidade ele não 
inculte nenhum respeito ao seu filho; na cultura da cidade, 
vale o letrado, e quando a escolha está fechada isso é um 
absurdo. 

Esses são os aspectos. Os CíCp, os Cíac são, slmplf:S~ 
mente, escolas de dia completo, escolas que oferecem à criança 
pobre -aquilo -a- mais que-é-neeessári-a-par-a--qae-ela-se-desen-. 
volva para si e para o Brasil. 

Isso a mais é o quê? Coinida: FOi dita urna frase muitõ 
infeliz uma vez, de que escola não é pensão. Isso é uma 
bobagem. O aluno francês come -na eScola; o alui:to norte~ ame~ 
ricano paga uns po-uoo-s·-eents e come; e deve comer, se passa 

na escola a maior parte do dia. As escolas são _de tempo 
muito longo, não há escolas de dois turnos. 

Quando um policial francês, japonês e alemão ~ncontrarn 
-n~r rua uma criança em idade escolar, pegam a Criança pelo 
braço, perguntam-lhe onde é a sua escola e a levam para 
lá. Isso significa que há uma escola para a criança; cada criança 
tem um lugar para ficar. A criança urbana não pOde ser largada 
como a criança do campo; ela deve ter uma escola onde tem 
que passar o dia. O policial leva aquela criança para a escola 
e a apresenta à diretora. Na terceira vez, a diretora diz que 
não pode aceitá-la. Então, o policial leva a criança para o 
juiz, e o pai tem que ir ao juiZ explicar por que o filho está 
batendo pernas. 

A produção do_ menor abandonado, o assassínio _de crian
ças é uma situação terrível e vexatória para o Brasil. É o 
resultado de não termos sido capazes, com a modernização 
acelerada, de criar a escola que correspondia a ela. A tarefa 
é :iiniitó grande porque o Brasil- a América Latina em geral 
- é o País em que a urbanização foi a mais acelerada no 
mundo. Temos coisas teratológicas. São Paulo é quatro vezes 
maior_ do que Roma; o Rio de Janeiro é três vezes maíor 
do que Paris. Aquelas cidades nunca tiveram que enfrentar 
o problema tremendo que a Grande São Paulo e o Graride 
Rio estão enfrentando. Por não termos capacidade de reter 
a população no campo, experimentamos essa avalanche, e, 
conseqüeritemente, a escóla entrou em crise. 

Mas a crise se deu, sobretudo, pelo fato de aceitarmos 
dar ao povo urna escola de mentira. Fazemos de conta que 
é uma escola fundamental, fazemos de conta que há uma 
universali:ZiiÇào do ensino, que toda criança tem o direito a 
escola. Mas não adianta ír se a esÇola o _repele. 

Essas são as questões que levam a Ciep e a Ciac; que-
não são invenções nossas, que não são invenÇõeS mirthas, 
é a escola de todo o mundo civilizado. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Muito obrigado. 

O Sr. Mãurício Corrêa- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. DARCY RIBEIRO- Com prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. Mauricio Corrêa- V. Ex• me deu o privilégio 
de firmar, em conjunto com o autor do projeto e o Senador 
Marco Maciel, o projeto da Lei de Diretrizes e Bases. Eu 
o fiz com imensa alegria e enorme satiSfação; digo a V. Ex• 
que fiz como se faz quando se assina um contrato de adesão. 
Fi~lo porque senti, Senador Darcy Ribeiro, que V. Ex~ tem 
um conhecimento ímpar em matéria de educação neste País 
e já deu provas disso, não só do ponto de vista do ideal, 
mas também na prática, no exercício conStante, quando esteve 
em funções executivas em nível estadual e _federar E quero 
dizer a V. Ex~ que assinei com o maior prazer; como disse, 
com imensa alegria. Às vezes, ouço alguns comentários de 
que no caso dos CIEP V. Ex~ teria copiado o Anísio Teixeira. 
Ora, todos sabemos do apreço que V. Ex• tem a Anísio TeiXei
ra; sabemos, inclusive, na condição que coloca V. Ex~ até 
corno disdpulo de Anísio Teixeira. Claro, V. Ex~ foi o execu~ 
tor; ampliou e executou esse programa de CIEP que o Presi~ 
dente da República acaba de acatar corno programa social 
elevado do seu Governo, no que tange à construção dos CIAC. 
De modo,- Senador-Da-n.;y-R-i-Be-iro-,-f}b--e-V-. Ex\!- apreseftta-heje 
esse projeto e não tem que se preocupar porque existe a 
tramitação de um outro projeto com idêntica proposta ou 
com proposta parecida na Câmara dos Deputados. Temos 
muitos projetes que trarriitarn lá e nunca têm fini. V. -Ex~ 

- tem.o peso da sua responsabilidade e do seu passado. Faremos 
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o possível para que o seu projeto tenha um andamento cérele. 
O Poder Legislativç está devendo ao Brasil a votação de leis 
complementares. Estamos em débito com a sociedade brasiM 
!eira, porque não temos votado, inclusive, as leis comple
mentares da Constituição e feis ordinárias· âa- maior impor
tância, dentre as quais esta que trata, evidentemente, da edu
cação-no Brasil. Votaremos o projeto de V. Ex~- tenho 
certeza, sobretudo se o Senador Fernando Henrique Cardoso 
for o Relator - com celeridade, mas com a segurança de 
que é um projeto que tem base na experiência do seu passado. 
Faço uso _da palavra apenas para dizer a V. Ex~, mais uma 
vez, do orgulho e da satisfação que temos, como pedetistas, 
de ter Dacy Ribeiro como uma das nossas mais doutas persona-
lidades da cultura e, especificãmente, no que tange à educação 
no nosso País, pelo que tem feito pela educação, pela preocu
pação que tem com a educação e que, seguramente, muito 
ainda fará pela educação no nosso País. Muito ·obrigado e 
felicidades a V. Ex• 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Darcy Ribeiro? _ _ ___ _ 

O SR. DARCY RIDEIRO- Ouço V. Ex• com muito 
prazer, nobre Senador Mauro Benevides. -

O Sr. Mauro Benev_ides- Nobre Senador Darcy Ribeiro, 
deixei a cadeira da Presidência para que pudesse vir a este 
plenário e, com a desenvoltura de quem aqui se situa, pUdesse 
apartear V. E~ e saudar a sua presença na tribuna ·para apre
sentar um projeto que está fadado a ter a mais ampla reper
cussão junto a todos os segmentos da opinião pública b'rasi
leira. Fui privilegiado há cerca de 5 dias com a entrega d_e 
um exemplar do projeto, cuja entrada formal, nesta Casã, 
hoje ocorre, antecedido com o discurso de V. Ex~ 

Quero lhe dizer - e os Líderes já começam_ a .expressar 
esse mesmo sentimento --_que se tfata de uma proposição 
que obrigatoriamente-deve ter nesta Casa um tf_âmite célere, 
tendo em vista a importância, ·a relevância da matéria para 
a vida educacional brasileira. Queremos, portanto, que o Se
nado Federal assuma realmente uma preeminência como Casa 
de grandes _debates da temática nacionaL E essa temática 
que V. Ex~ traz hoje a lume na tribuna do Senado Federal 
é dessas que estão a exigir de todos nós uma colaboração 
ativa, dedicada, extremada, para que do seu projeto, com 
as emendas que certamente a ele serão apresentadas, tenha
mos um texto que, chancelado pela própria sociedade, possa 
dirimir todas aquelas dúvidas e pendências, enfim, possa orien
tar a vida educacional em nosso País. Portanto, como seu 
colega nesta Casa, saUde a sua presença na tribuna e, sobre
tudo, o seu projeto. Já determinei a sua impressão num núme
ro que vai permitir uma ampla distribuição e todos os Estados 
brasileiros, para que cheguem aqui as manifestações dos edu
cadores, dos antropólogos, dos sociólogos, de todos aqueles 
que, debruçados sobre o problema da educação, desejam dar 
uma colaboração ao Congresso brasileiro, a fim de que saia 
daqui um projeto que, sancionado pelo Presidente da Repú
blica, possa realmente direcionar a vida educacional do País. 

O SR. DARCY RIBEIRO - Muito obrigado, Senador 
Mauro Benevides, nobre Presidente do Senado Federal. Hon
ra-me muito e traz-me um se-ntimento de segurança ouvi-lo. 

Se eu, em minha passagem pelo Senado, conseguisse con
tribuir para a·aprOvaÇão desse projeto o que Sigt11fica colab_orar 
para dar ao Brasil a lei de educação que liberte as energias 
de todos os educadores, que convoque os brasileiros para 

a tarefa de educação, teria cumprido muito bem os objetiv-os -
do povo do Rio de Janeiro que me elegeu. 

E, contando com o apoio do Presidente desta Casa, que 
tem perfeita compreensão da necessidade de_ ql!_e o Senado 
se afirme nessa matéria fundamental ao destino nacioilal -
e é pelo de~tino nacional que somos desafiados a progredir 
ou a regredir - e, de extrema importância, estoU certo de 
que teremos êxito. 

O Sr. João Calmon - Senador Darcy Ribeiro, V. Ex~ 
concede-me um aparte? 

O SR. DARCY RIBEIRO - Corii muito gosto," Senador 
Pedro Calmon. 

Senador João Calmon, meu querido amigo, perdoe-me! 
Pedro Calmon foi o meu reitor durante dezoito anos e, de 
vez em qua,ndo, o nome volta. Ele foi reitor durante dezoito 
anos da Uriiversidade Federal do Rio de Janeiro. M·as estou 
saudando é João Calmon, meu eminente colega, Senador pelo 
Espírito Santo. 

O Sr. João C8Imon- Mestre dos mestres, sinto-me ()!gu
lho~o em ser promovido a Pedro Calmon. Ele realmente foi 
um historiador notável, um escritor extraordinário, mas, dian
te de mim, tenho o-mestre dos mestres, que é V. Ex~ Quando, 
ao ouvir o seu discurso tomei conhecimento, mais uma vez, 
de que V. Ex• estimaria que eu fosse um dos signatários dessa 
contribuição preciosa para a elaboração das LeiS de DirCtrizes 
e Bases da Educação, fiz o meu exame de consciência pela 
décima vez e cheguei à conclusão óbvia de que não mereço 
ser subscritor desse projeto, porque diante do sol da educação. 
brasileira, Darcy Ribeiro, sou apenas um lutador obstinado 
em prol da causa da Educação ... 

O SR. DARCY RIDEIRO - Senador João Calmon V. 
Ex~ é chamado de Senador da Educação. O País todo o vê 
como tal. E váriaS Ocasiões, como-na queStãO das verbas para 
a educação, de assegurar-lhe os recursos mínimos, por tudo 
isso todo o Brasil, todos os educadores tiveram os o_lhos postos 
em V. Ex~. que é a glória dó Senado da educação brasileira. 

O Sr. João Calmou - V. Ex~ bate recordes mundiais 
de generosidade. Eu, realmente, tenho me elllpenhado de 
maneira obs_essiva na luta por recurso mais vultosos para a 
educação. A minha luta começou aumentando de 10 para 
13% da receita os impostos federais. Depois -consegui, jUnta
mente com a maioria da Assembléia Nacional Constituinte, 
elevar esse percentual para 18%. Mas só esse fato não me 
credencia a ser um dos subscritores desse projeto que consi
dero da mais alta categoria. O Senador Marco Madel foi 
Ministro da Educação, um notável Governador de Pernam
buco, deu l~ a mereçida prioridade ã educação. O Senador 
Maurício Corrêa, Líder do Partido de V. Ex\ Partido que 
tem como um dos seus créditos mais importantes o lançamento 
do Programa dos CIEP. Eu, entretanto, não me julgo em 
condições de aparecer na história da educação brasileira como 
co-autor de um projeto desse que considero, pela leitura que 
dele fiz uma contribuição realmente de importância funda
mental para a nova Lei de Direttizes e Bases de que o Brasil 
está necessitando. Como leigo quase que sou, porque sou 
um- lutador apenas da causa da educação, eu esti~aria que 
a nova Lei de Diretrizes e Bases fosse el_aborada após a revisão 
constitucional. Recentemente, como todos sabemos, houve 
uma nova revolução no mundo, da maior importância na His
tória da humanidade. Acredito que a Constituição-cidadã a 
que se refere Ulysses Guimarães foi elaboi'ada em uma outra 
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época· -e ela tem alguns dispositivos que precis-am -ser mOdifi~ 
cados. Se dependesse da opiriiãri de um leigo não teria inte~ 
resse em tratar da regulamentação do capítulo da Educação, 
preparar essa Lei de DiretriZeS e-Bases agora, porque creio 
que algumas coisas que a Constituição-cidadã consagrou preci
sam ser modificadas. Essa é a corivlcção de um leigo. Estou 
absolutamente convencido de que a contribuição de V. Ex~, 
que contou também com a colaboração de alguns_ em_inentes 
educadores que V. Ex~ citou, não poderá, em hipótese nenhu
ma, ser encarada, como já começa a ser - hoje ouvi os 
primeiros comelltáriOs ..:.:.:. como um fãtor de perturbação na 
luta por uma nq;ra Lei de DiretiiZes-e-Bases - para usar 
a expressão da gíiia que ouvi hOje, uma ·e-;t:pressão irreverente, 
errada, injusta --que, com essa atitude, vai se bagunçar o 
cnreto. Ni?o s~. trata de bagunçar o coreto. Iniciativa que 
parte de V. Ex~, que tem um crédito inexcedível na área 
da educação, só pode ser uma contribuição precíosíssima para 
essa causa. Estou certo, mestre dos mestres, Senador Darcy 
Ribeiro, que todos nós, fraternalmente unidos, vamos traba
lhar, inicialmente, na comissão de Educação do Senado Fede
ral e depois neste plenário, para--dotar- o-·srasil de uma nova 
Lei de Ditetrizes e Bases. Numa outra e:_tapa, provavelmente 
poderemos introduzir outras modificações no texto da Consti
tuição e, mais tarde, em decorrência dessas modificações_na 
Carta Magna, algumas modificações na nova Lei de Diretrizes 
e Bases da educação. Desejo felicitá-lO enttis13.s1kamente por 
sua inici3.tivá e -agi"adecer profundamente emocionado, o seu 
gesto ao me solicitar para ser um dos signatáriós desse trabalho 
de V. Ex• Muito obrigado. 

O SR. DARCY RIBEIRO - Muito obrigado, Senador 
João Calmon. Continuo aspirando sua preSença ao nosso lado. 

O Sr. Marco Maciel - Perri:J.ite--rile V. Ex~ unl aparte, 
nobre Senador Darcy Ribeiro? 

O SR. DARCY RIBEIRO - Com a palavra o nobre 
Senador Ma_rco Maciçl, que é CO""autor dessa lei. 

O Sr. Marco Maciel- Eminente e qUerido Senador Dar
cy Ribeiro, desejo inicíAT"i:ninha breve intervenção felicitando 
V. Ex~ pela oportunidade do discurso que profere na tarde 
de hoje, trazendo mais uma vez a debate um tema-síntese 
para o País: a questão da Educação. Insistiria em dizer que 
talvez o único problema estrutural com que se defronta o 
País é o educacional. Os outros são, a meu juízo, e penso 
não estar errado, no máximo, problemas.conjunfutais solucio
náveis até, alguns, com medidas de curto prazo. Mas a única 
questão, a meu ver, realmente estrutural e para a qual, conse
qüentemente, todos nós devemos cravar os nossos olhos é 
a problemática educacional. Porque é, como tem salientado 
V. Ex•, a um só tempo, uma questão que se liga à cidadania 
e à com-tru":"ãO de um verdadeiro desenvolvimento; um desen
volvimento que permita, como disse, certa feita, o Papa Paulo 
VI, a realização integral do homem, "do homem todo e ele 
todo homem". Por isso folgo em poder ouvi-lo na tarde de 
hoje. Penso que esse é o sentimento generalizadq_ aqui no 
Senado. De outra parte, também quero salientar, nobre e 
ilustre Senador Darcy Ribeiro, a oportunidade da iniciativa 
de V. Ex\ da qual, por nímia gentileza, passo a ser também 
subscritor, ao propor ao Senado Federal, vale dizer ao_ Con
gresso Nacional, um projeto de Lei de Diretrizes Bases da 
educação .. atualizando-a à semântica dos_~Ovqs fel_!lpos. Ou 
seja, fiZemo:fuma nova Constituição e, como conseqüência 
do novo constitucionalismo que se instalou em 1988, mister 

se faz que dotemos o País de uma nova Lei de Diretrizes 
e Bases. 

Isso, a meu ver, é conveniente, mesmo porque irá permitir 
fazer correções de rumo na legislação em vigor. Por outro 
lado, permitirá que se redisCuta a educação brasileira. Discutir 
a no·,ra LDB já é al!;,O rnuitv impvrtante por~.:~.ue é pôr a que~ :ão 
educacional em debate. Por intermédio do debate que se f.::re 
sob a nova L.ei de Diretrizes e Bases 4-a. educa_çãp conseguimos 
novamente trazer para o grande debate nacional a questão 
da Educação, quem sabe até ajudando a que se forje uma 
consciência parã-que esse problema seja corretamente enfren
tado e vencido. Digo sempre que um problema só começa 
.a ser resolvido quando sobre ele se forja uma consciência 
de sua necessidade. Isso, para mim, está muito claro com 
relação à Educação. Somente vamos dar à Educação uma 
prioridade fática e não uma prioridade meramente verbal 
quando toda a sociedade se conscientizar que esse é um proble
ma importante, quando todos tivermos a convicção de que 
por aí é que começa a solução dos nossos problemas. Certa 
feita, Milton Campos disse que a democracia começa no reino 
das consciências. Poderia dizer, parafraseando esse ilustre ho
mem público, que a questão da educação começa no reino 
da consciência e que, enquanto todos não nos convencen.10s_ 
dessa verdade, quase desse axioma, estaria exagerando se 
disssesse que a questão da Educação não começará a ter essa 
prioridade palpável, concreta, real, que todos advogamos. 
Nobre Senador Darcy Ribeiro, V. Ex~. ao apresentar esse 
projeto, traz a debate a questão educacional e, com ela, urna 
proposta que vai direcionar os rumos da educação nesse início 
do novo rnilênio. Por isso, qllei"o felicitã-lo, também, por 

_ essa iniciativa. Penso que, através dela, V. Ex• resgata sua 
legislatura. Bast3ria e_ssa iniciativa para V. Ex• ter resgatado 
com o povo do seu Estado e com a Nação brasileira toda 
a sua tarefa. Esse é um projeto que, a meu ver, altera substan
cialmente os fundamentos do debate político e vai, com toda 
certeza, ensejar que o Congresso Nacional possa dar a essa 
matéria a importância qUe ela merece. Concluo as minhas 
palavras dizendo a V. Ex~ que hoje é um dia extremamente 
importante para o País e, de modo especial, para o Senado. 
Oxalá essa proposição venha a receber, como estou certo, 
o apoio e a colaboração de todos os seus integrantes - e, 
aqui, muitos ilustres educadores se encontram. Gostaria de 
mencionar. em primeiro lugar, o nome de João Calmon, sím
bolo da causa da educação. digo sempre que S. Ex~ é o grande 
papa da Educação. Ao lado de João Calroon encontram-se 
no plenário outros ex-Ministros da Educação - entre eles, 
o Senador Hugo Napoleão- e tantos outros que, tendo exer
cido funções relevantes na República, nos seus Estados, ou 
Municípios, têm revelado uma preocupaçãO correta de prio
rizar a Educação. Daí por que, nobre Senador Darcy Ribeiro, 
finalizando o meu aparte, estou certo de que esse projeto 
vai merecer a necessária prioridade. Vamos, agora, -prepa
rar-nos para um grande debate que, certamente, fará com 
que a Educação mereça o destaque que reclama e que, por 
intermédio deSse seu projeto, ela receba, inclusive, novos 
direcionamentos que venham fazer com que o País consolide, 
por esse caminho, a sua cidadania e venha a edificar, a erigir 
um verdadeiro e correto projeto de desenvolvimento. Friso, 
mais uma vez: desenvolvimento não é apenas crescimento 
económico; não é apenas expansão material de bens. Desen
volvimento é muito mais do que isso. Passa, naturalmente. 
em permitir a realização integral do homem na vida em socie
dade, por assegurar a todos o acesso à cultura letrada. Já 
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há quem diga que vivemos numa fase pós-letrada, com a ad
vento da chamada mfdia eletrónica. Mas continuo insistindo 
que não teremos cidadania, nem verdadeiro desenvolvimento, 
enquanto não assegurarmos, pelo menos, o -acesso à cultura 
letrada. Para mim, isso é básico, passa pelo amplo debate 
sobre a Educação e por novos lineamentos que-cans-eguimos 
dar à Educação brasileira, através de inicíativas justas e pro
missoras, como a·que--v. Ex• acaba de encetar. 

O SR. DARCY RIBEIRO- Muito obrigado. Gostei mui
to de ouvi-lo, Senador Marco Maciel. Suas palavraS me lem
braram um filósofo que faz uma distinçãO entre a consciência 
ingénua e a consciência crítica. 

A consciência ingénua é aquela à qual faltam noção de 
problema e que é capaz de ver vantagem cm tudo. 

Dentro da consciéncia ingénua podemos dizer que, no 
Brasil há uma escola primária relativamente boa em algum 
lugar; há uma escola média muito boa e há uma escola superior 
como a Universidade de São Paulo. 

A consciência ingénua Se alimenta de qualquer vantagem 
e fica presa a ela, porque não tem noção de problema. 

Uma nação existe para si no momento em que alcança 
uma consciência crítica. A consciência crítica é a noção do 
País como problema. 

Essa noção, no campo da Educação é de que Educação 
é um problema nacional. E, nas palavras eloqüen'tes e sábias 
de V. Ex•, é um problema estrutural do Brasil, pois é a constru
ção da cidadania, é a construção dos brasileiros do futufo. 

Essa compreensão como consciência crítica representa 
um salto à frente para a cultura brasileira. 

Muito obrigado. 
A Sr< Marluce Pinto -V. Ex~ me concede uma aparte? 

O SR. DARCY RIBEIRO- Com prazer, Sr' Senadora. 

A Sr Marluce Pinto- Nobre colega, só temos que para-
benizá-lo pelo belo discurso e pelo projeto ora apresentado. 
Realmente não podemos pensar em nenhum programa, por 
mais importante que seja, ao nfvel de Brasil, se não melho
rarmos o nível de ensino. E a V. Ex~, que concebeu os CIEP 
-agora CIAC - digo que, se não mantivermos a criança 
e o adolescente carentes durante dois turnos na escola, tere
mos sempre este número elevado de evasões. As crianças, 
principalmente, da periferia das grandes cidades, ficam só 
quatro horas na sala de aula, estando em um turno expostos 
a todas as adyersidades da vida, pois os seus pais estão traba
lhando. Observa-se que nas escolas localizadas na periferia 
o número de evasão é enorme. Isso ocorre exatamente por 
não haver a alternativa de manter a criança na escola os dois 
turnos aprendendo urna profissão. Também não há educa
dores capazes de mudar o ritmo de vida do nosso País neste 
momento. Hoje, quando nós estamos tão preocupados com 
a situação da criança e do adolescente, que estão se margina
lizando cada dia mais, causando tantos probleinas, diante de 
um projeto desta envergadura nós só ternos que enaltecer 
e nos unirmos para aprová-lo o mais rápido possível. Tenho 
certeza, como já foi d.i_tQ pelo nosso colega, ex-MinistrO Marco 
Maciel, que um projeto desta natureza é apenas uma trami
tação neste Senado. Tenho convicção de que não há um Sena
dor que não vá se empenhar para aprová-lo, no menor espaço 
de tempo possível, para que possamos garantir uma educação 
melhor para as crianças e os adolescentes, até mesmo ao nível 
universitário, trabalhando para o desenvolvimento do nosso 
País. Podemos citar o exemplo do Japão, que, depois da bom
ba em Hiroshima, hoje está comandando o mundo. E a preo-

cupação prioritária daquele País - todo_s_ nós sabemos -
é a educação. Quero parabenizar V. Ex~ Honro-me muitO 
de ser Senador e ter colegas que se preocupam tanto com 
a Educação e que têm conhecimentos qüe só podem elevar 
esta _Casa. Pessoas como V. Ex\ os ex-Ministros Marco Ma
ciel, Hugo Napoleão e Jarbas Passarinho. Não é possível que, 
com esses quatro ex-Ministros na área de Educação, nós não 
possamos aproveitar essa oportunidade para melhorar o nível 
de ensino do nosso País. 

O SR. DARCY RIBEIRO- Muito obrigado, Senadora. 
Deixe-me contar-lhe uma historieta. Estive recentemente na 
Dinamarca para receber um prêmio da Universidade de Cope
nhague, uma universidade mais velha do que o Brasil. Fui 
homenageado em Copenhague, mas pedi que me mostrassem 
um CIEP. uma escola comum da Dinamarca. Tive a grande 
satisfação de passar um dia com as crianças, numa escola 
eficiente, muito bonita -.apesar de ter sofrido um pouco, 
pois fiquei ã disposição das crianças para responder suas per
guntas. 

Várias criançaS tinham se inscrito e fizeram sorteio, por
que só poucas teriam tempo para me fazer pergUntas. Uma 
menina de onze anos indagou algo terrível: "No seu País 
vão continuar caçando as crianças na rUa?" Elas não se referia 
aos grupos que matam meninos de rua. Uma menina de onze 
anos. de um país estrangeiro, pensa que no nosso País _ela 
correria perigO se fosse à rua, porque aqurs-e caçam. criánÇas·. 
A imagem que o mundo tem do Brasil é a de um país da 
violência, da violência que comove a todos em razão das deze
nas e milhares de jovens e crianças assassinadas. E lá, expliquer 
que aqui ocorre isso porque não temos uma escola em que 
a criança possa ficar o dia inteiro; elas ficam entregues a 
si mesmas, pois passam poucas horas na escola. E aí é o 
começo da criminalidade, do conflitO do proletariado, que 
dá lugar a coisas terríveis como o assassinatO de criançaS. 

Nesse setor também- e falo a sua sensibilidade feminina 
- uma lei da Educação que garanta à criança pobre uma 
casa onde crescer, um campo onde fazer esporte e um lugar 
onde tenha assistência médica, coma e estude é a obrigação 
da nossa geração; é aquilo com que a geração de nossos ante
passados faltou para com a população brasileira de hoje, majo~ 
ritai"iarnente analfabeta. 

Muito obrigado. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex~ um apar-
te? 

O SR. DARCY RIBEIRO- Pois não, com muito gosto. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Em boa hora o Sena
dor Eduardo Suplicy fez V. Ex• retornar à tribuna, pois o 
prolongamento desse debate enriquece por demais os traba
lhos deste Plenário na tarde de hoje. Quero saudar V. Ex~ 
e dizer da admiração que tenho pela sua trajetória no setór 
cultural, pedagógico e político no Brasil. Achei muito interes
sante o depoimento do livro do nosso eminente eX-colega, 
Senador Luiz Viana Filho, sobre Aníbal Teixeira. E V. EX" 
é um dos personagens daquele livro onde Luiz Viana Filho 
diz que nos primeiros cantatas que Aníbal teve com V. Ex• 
disse que não o queria na sua equipe, por ser V. Ex• antropó
logo, uma pessoa que está fora da realidade. 

O SR. DARCY RIBEIRO - A frase do Anísio é esta: 
"Só pode ser um imbecil. Trata de 0,02% da população brasi~ 
leira". 
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O Sr. Mansueto de Lavor- A pesar do receio do professor 
Aníbal Teixeira, formou-se, desde então, a maior dupla de 
serviços a cargo da cultura e da__ educação do País: Anísio 
Teixeira e Darcy Ribeiro. As árvores se_ conhecem pelos fru
tos, e V. Er- tem trabalhos extraordinários no- setor_ da educa
ção, tanto na educação fundamental, com a concepção dos 
CIEP quanto na educação superior, com a criação da U nB, 
por tudo isso~ ·pela iniciativa de uin novo· projeto de Lei de 
Diretrizes e Bases da educação_ do País e pelo pronunciamento 
de hoje, congratulo-me com V. Ex~corn muita honra. Estamos 
aqui, como disse a Senhora Marluce Pinto, como seus Colegas, 
ouvindo esse impo.rtante pronunciamento. Entretanto, é pre
ciso lembrar que, na realidade, o sucesso de todQ o projeto, 
qualquer que seja ele, principalmente da Educação, é a priori
zação dos recursos orçamentários para a área. Infelizmente, 
neste ponto nós não somos otimiStas. O que ocorreu? Vamos 
começar por cima, pela UnB. No ano passado visitei, ilO inês 
de abril, o reitor, o professor Ibaõez. Ele me informou que 
até aquele mês ainda não havia sido repassado para a Univer
sidade um centavo sequer do orçamento do ano passado. E 
ele está, se não me engano, agora, nO exterior. na Espanha, 
à cata de recursos para a universidade, recursos que não lhe 
são concedidos_ aqui, pelo orçamento da República, pelo pró
prio País. Não é que não se procure o intercâmbio, e até 
o apoio financeiro, cultural, entre países, entre Universidades, 
mas, realmente, ele confessa, a Universidade de Brasília está 
sem recursos, está muito distante daquela idéia que foi conce
bida por V. Ex~ e aquela equipe de professores e educadores; 
distanciou-se por uma série de razões, políticas, regime de 
arbítrio, etc, mas agora, neste momento, por falta de recursos. 
Mas no que toca aos CIEP e à educação fundamental, ao 
orçamento do atual exercício, no ano passado foi preciso uma 
grita, porque, sequer, a Constituíção·-se cumpre na proposta 
orçamentária; a Constituição que determina que, no mínimo, 
18% dos recursos da União, 25% dos Estados e Municípios 
sejam destinados à educação, 9% dos quais à educação funda
mental. É verdade que o Governo destinou para o orçamento 
em exercício, no ano passado, cerca de um bilhão de dólares 
para os CIEP. Mas veja, professor Darcy Ribeiro, destinou 
para as obras, para a construção, não propriamente para o 
ensino, porque na proposta do Governo não havia um centavo 
sequer para a manutenção desse sistema fundament;,\l_ de ensi
no, cuja validade,_ ninguém pode discutir, écOinpiOvada inter
nacionalmente e aqui no Pafs, vem da 'idéia das escolas-par
ques de Anísio Teixeira, continuada por V. Ex• na experiência 
dos CIEPs no primeiro Governo de Leonel Brizola, sendo 
V. Ex~ Secretário da Educação. Então, é -uma experiência 
comprovada, o Governo não destina recursos _a não ser para 
construções, e não para a manutenção. Onde é que estão 
os professores, onde é que está a· alimentação, onde estão 
os requisitos pedagógicos? EntãO, professor Darcy Ribeiro, 
a nossa luta tem que estar realmente de acordo_ com essa 
proposta de V. Ex~, mas ela só pode se concretizar se recursos 
suficiente para a -educação forem assegurados por todos, e 
não contingenciados, como estão sendo no_ presente exercício. 
Parabenizo V. Ex~, congratulo-o e a_ luta do Congresso Nacio
nal é em favor das teses que V. Ex~ tem esposado, mas, 
sobretudo, para se dar o suporte financeiro necessário à educa
ção como prioridade nacional. 

O SR. DARCY RIBEIRO -Muito obrigado, Senador. 
Posso dar alguns esclarecimentos a V. Ex~ Primeiro, tivemos 
extremo cuidado em examinar a questão finanCeira. o- Brasil 

está destinando à educação o que pode destinar; 18% de 
verbas federais, 25% de municipais, 25% de estaduais é o 
que se pode gastar. 

Na lei, tomamos todo o cuidado para que isso se efetive, 
por um lado; e, por outro lado, muito cuidado em definir 
o que é despesa corri educilção pa-ra não colocar outras despe
sas coroo educação. TomamOs todo o cuidado para--que isso 
fosse feito. 

Sob esse aspecto, creio que a lei é um pasSo adiante, 
porque ela toma conhecimento de que há muitos recursos, 
aqueles que o País pode dar, e que eles, em grande parte, 
são jogados fora. Há muito desperdício em educação. 

Então, tentamos tomar as medidas necessárias para que 
os responsáveis pelas verbas da educação cuidem delas como 
recursos; que são muito gr~ndes, sP são escassos em relação 
à dimensão tremenda da tarefa. 

Quanto à questão dos CIAC, é verdade que o projeto 
original do Governo falava da construção; que se levaria todo 
um exercício financeiro construindo, para que no outro hou
vesse rec:ursos para_ a sua manutenção. 

O Governo Federal continua com a idéia de que pode 
passar os CIAC para a iniciativa privada e para instituições 
particulares, várias, que queiram cuidar deles. 

Creio que, meio inevitavelmente, os Estados têm que 
ter um papel nisso. Estou propondo ao Ministro da Educação, 
José Goldemberg, que ele assuma as despesas de manutenção 
dos CIAC pelo menos no primeiro ano, para CJ.ue as prefeituras 
e a iniciativa privada se animem a ir adiante. 

Nunca se pensou em CIEP ou CIAC com projeto de 
edificação. Neste momento, no Rio de Janeiro, estamos mon
tando um programa enorme para formar as 30 mil professoras 
dos CIEP e dos C!AC. Vamos ter 500 CIEP e 350 CIAC 
no Rio de Janeiro, que já estão em construção. No fim deste 
ano. teremos, no Rio de Janeiro, 45 CIAC funcionando. 

Qualquer que seja a situação, nós os manteremos. porque 
é uin grande feito para o Rio de Janeiro re_ceber essa constr~
ção federal. No Estado do Rio já sabemos cada t~rreno, em 
cada cidade, onde será colocado o CIAC. e est~os fazendo 
a preparação do magistério. 

A preparação do magistério é_ a iniciativa mais bonita 
que conheço nesse campo. Vamos selecionar meninas recém
formadas em curso normal no turno, de 17, 18 anos. Vamos 
apenas anotar que elas são normalistas, Sabemos que elas 
não são competentes. Elas passarão a trabalhar quatro horas 
com uma turma; cada cinco serão orientadas por uma profes
sora orientadora. Mas, sobretudo, passarão a ter um curso 
de mais dureza; passarão 1 hora por dia diante da televisão, 
tendo um curso de madureza, onde vão aprender Português, 
Ciência, Geografia, Matemática, que é o que elas sabem, 
porque o curso médio é de péssima qualidade. Esse programa 
fed_eral, será feito, em grande parte, por televisão e através 
de satélite;:., irá fazer chover educação no Brasil, chover forma
ção no magistério é rifo:ó"SsáriO fa,zer isso pa-rá ó Rio de Janeiro, 
roas, feito no Rio de Janeiro- há um convênio com o Governo 
Federal- será levado para o Brasil, porque o grande proble
ma dos CIEP e dos C!AC é o professor. Educação é professor; 
sem um professor bem preparado- e nós queremos um prepa
ro de dois anos- não há Educação. No Rio, fizemos um 
convênio com a UERJ, que é uma das universidades do Esta
do, e ela está implantando um curso normal superior por 
treinamento de serviço. É a UERJ aue admite as novas profes-
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saras., não corno professoras, como estagiãrios, e por um perío
do de dois anos, em que elas são obrigadas a estudar, fazem 
exames nesse período, enquanto professorandas, para depois 
fazerem concurso para serem professoras. · 

Nós estamos propondo que um programa desse tipo seja 
adotado pelos CIAC; sem esse prograrrfa--não tem sentido. 
Seria um absurdo que eu, que tenho 40 anos de educação, 
pensasse que educação é prédio. Não; nós pensamos sempre 
que educação é professor, é material didático, é atenção, é 
pedagogia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Darcy Ribeiro o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadei."'O. da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Lavoisier Maia, Suplente 
de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Darcy Ribeiro, o Sr. 
Lavoisier Maia, SUplente de Secretdrio, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Porre/la, 
Suplente de Secretário. 

O Sr. Eduardo SupliCy -Para uma breve comunicação 
em nome do Partido dos Trabalhadores, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Para uma bre
ve comunicação;conccdo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy, por cinco níinutos. - -

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma comu
nicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero 
ressaltar o procedimento responsável com que a Prefeíta Luiza 
Erundina de Sousa, de São Paulo, conduziu a difícil situação 
por que passou a cidade diante da greve de 9 dias encerrada 
ontem, realizada pelo Sindicato-dos Condutores de Veículos 
Rodoviários e Anexos de_São Paulo. 

Foi uma greve b3.stante tensa. Já OcoiTeram outras na 
cidade de São Paulo, e, hoje, se realizam esforços para que 
possa haver a reconstituição de um procedimento respeitoso, 
adequado, entre o Sindicato dos Condutores e a Prefeitura. 

Nesses 9 dias de greve procurei envidar esforços para 
que houvesse o restabelecimento de uma relação de respeito 
com o Sindicato. 

Há que se registrar que houve excessos que levaram a 
Prefeita Luiza Erundina, inclusive, a realizar demissões. Os 
excessos se consubstanciaram em 809 ônibus depredados e 
em palavras do próprio Presidente do Sindicato, Edivaldo 
Santiago Silva, nas assembléias de trabalhadores, agressivas, 
e, por vezes, injusta-s à Prefeita. 

Ela própria, analisando os ataques desferidos pelo Presi
dente do Sindicato, considerou que foram fruto de um movi
mento de paixão, diante da greve e da angústia dns trab~lha
dores, que obviamente avaliavam como justas as suas reivindi
cações. Estamos envidando esforços para que haja um proce
dimento, o mais respeitoso; p·or·parte dos trabalhadores. para 
que se normalizem as relações e inclusive possa haver uma 
melhor definição, relativamente às suas principais reivindi
cações. 

Gostaria, Sr. Presidente, de assinalar fato importante 
ocorrido para a educação-no País, em São P~ulo, que marcou 
época e teve repercussão nacional. Estou escrevendo o seguin
te oficio ao Padre Luís Fernando Klein, Magnífico Reitor 
do Colégio São Luís: · 

Ofício n9 92/92 
Brasília, 19 de maio de 1992 

Ao 
Padre Luís Fernando Klein 
!\o{agnífico Reitor do Colégio São Luís 
Av. Paulista, 2278 
01310- São Paulo- Capital 

Magnífico Reitor, 
Foi com alegria que acompanhei a corajosa e exemplar 

postura dos diretores e professores do Colégio São Luís, onde 
estudei desde o Admissão até o 39 Científico, contra a discrimiw 
nação e em favor dos direitos e das liberdades fundamentais 
do ser humano, abrindo a possibilidade de matrícula para 
a menina Sheila Cortopassi de Oliveira. 

O manifeste dos diretores e professores do Colégio São 
Luís foi uma luz sobre o problema da AIDS e sobre a não-dis
criminação daqueles a quem devemos ser solidários. Impor
tante foi a decisão do Colégio São Luís, em cooperação com 
a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, de realizar 
um Curso de Orientação e Treinamento sobre AIDS para 
os pais e professores. 

Registrei nos Anais do Senado Federal os meus_ cun:tpri- -
mentos pela postura humanitária e didática do Colégio São 
Ll.lÍS, bem como da Prefeita Luíea Erundina de Sousa 'e do 
Secretário Municipal de Educação, Mário S-érgio Cortetlã, 
que abriram a possibilidade da menina Sheila matricular-se 
em qualquer Escola Municipal. 

Na oportunidade, apresento a Vossa Reverendíssima os 
protestos de apreço e consideração. -Senador Eduardo Ma
tarazzo Suplicy. 

Gostaria, Sr. Presidente, que fossem anexados às minhas 
palavras sobre o <.aso da menina Sheila Cortopassi de Oliveirà. 
os artigos do Sr. Herbert de Souza e da Sr~ Marta Suplicy, 
à medida em que 'constituem importantes esclarecimentos so
bre como devem proceder as instituições de ensino para que 
não haja qualquer discriminação indevida em relação à Aids 
e àqueles que, infelizmente, sejam portadores do vírus ou 
desta doença. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENA
DOR EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO: 

ú PORTA-VOZ DO MEDO 

Marta Suplicy 

O episódio da menina Sheila não é inédito em outros 
países. O que torna o caso espe_cial não é a recusa da escola 
em continuar com a menina contaminada com o vírus da Aids, 
nem o pavor dos pais. Tudo isso era esperado fruto da desinfor
mação e do medo: as escolas, com receio de perderem seus 
alunos e os pais querendo proteger seus filhos pequenos a 
qualquer preço. --

O que não poderia ocorrer é o despreparo do Sindicato 
dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo 
(SIEEESP) que, devendo ter estudado e debatido profunda
mente com seus associados a posição a tomar frente a este 
problema universal. dá um exemplo de preconceito, igno-
râncía e, infelizmente, mercantilismo. -

O Sieeesp perdeu a oportunidade de se mostrar como 
um exemplo do 4ue seja uma educação esclarecida, humana 
e solidária. 

Ao contrário, e isso é muito sério, funcionou como porta
voz do medo natural dos pais, fazendo aliança com um aparte 
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pouco desenvolvida de todos nós, e que deve ser trabalhada 
para aprendermos a viver e conviver Com i:lignidade nestes 
tempos de Aids. 

O inedo existe: é fruto da desinformação, da dificuldade 
do ser humano em lidar com o tema da morte e das campanhas 
de massa que apelaram para o impacto do "Aids mata", sem 
se darem conta que uma mensagem assim violenta provoca 
tamanha angústia que gera a negação da realidade que dá 
medo. 

O resultado foi o oposto do que as campanhas desejavam, 
e o óbvio para qualquer psicólogo: sem possibilidade psicoló
gica de lidar com esta informação, aproveitando a deixa das 
campanhas ainda baseadas nos "grupos de risco", depois nos 
"comportamentos de risco", tanto as pessoas que se enqua
dram nestes compbrtamentos como_as que não se identificam 
com eles passaram a acreditar que não correm risco. 

E aí fica mais que evidente a conseqüência das campanhas 
do Governo e o abandono da população frente à questão. 
Vale ressaltar o trabalho da Prefeitura de São Paulo, desde 
1989, com um programa de orientação sexual nas escolas do 
município- e, desde 1990, com um programa de informação 
sobre Aids para os professores e a comunidade escolar. 

A grande maioria da _população sabe que_ Aids mata. 
Provavelmente, um bom número sabe _que s6- se pega Aids 
através da relação sexual, transfusão d~ .$?n_gue ou uso de 
seringa contamiiiada e que a mãe contaminada pode passar 
para o feto. E daí? Por este espetáculo desencadeado pela 
posição troglodita do Presidente __ da_Si_e~esp~-José Aurélio de 
Camargo, soubemos q-ue os cidadãos não conseguiram digerir 
estas informações e que se imaginain muito longe do vírus. 
Ainda não se deram conta que no Brasil somos quase 700 
mil pessoas contaminadas, que a maioria nem sabe que é 
portadora do vírus e continu.a_a 1ransmíti~lo, que um número 
acentuado dessas pessoas é heterossexual, que nunca transou 
droga, teve experiênCia homossexual ou SQfr_euJnm~fpSão de 
sangue. A população não assímilou que provavelmente todas 
as escolas já têm alunos e professores contaminados, que mui~ 
tos amigos já são, sem ó saber, portadores do vírus letal. 
Por não perceberem a proximidade do vírus no seu c_otidiano, 
nos playgrounds de seus prédios, nas pesso as que os servem 
nas feitas e- restaurantes, por ·não saberem como_se prevenir, 
a reação é esta de pavor. 

Aí é que entra o papel do educador que informa e tranqüi~ 
liza, que se solidariza em vez de criar canais para a expansão 
do pânico. TemOs que aprender a convivei' OOm os pórtadoies 
do vírus HIV de forma civilizada e digna, pois as pesquisas 
mostram, infelizmente, que ele vai ficar conosco por muitO 
tempo. 

Marta Sup!icy, 45, psicanalista, é coordenadora do Grupo de Trabalho e Pes· 
quisa em Orientação Sexual (GTPOS). 

NOTA ZERO 

Herbert de Souza 

Se supõe que as escolaS existani para: educar. Que_para 
educar é necessário conhecer sobre o que se ensina. Que 
o sindicato das escolas que ensinam também deve conhecer 
sobre aquilo que fala e decide. Se supõe que se assim não 
é, que a escola não deve ter o direito _de_ ensinar e que o 
sindicato dessas escolas deveria fechar ou mudar de ramo. 

Pois isso é o que está acontecendo com a escola Ursa 
Maior que decidiu impedir que Sheila, uma menina de cinco 
anos portadora do vírus da Aids, freqüente as aulas. 

Isso também é o que está acontecendo com o Sindicato 
dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo, 
que decidiu "orientar" as escolas particulares a não aceitar 
crianças portadoras do vírus em seus estabelecimentos. 

Se supõe que essas pessoas que se dizem educadores assis~ 
tam televisão, leiam jornais e revisfas, eSó.1terri iádio e que, 
através das notícias amplamente veiculadas há mais de cínco 
anos em todo _o mundo, acabem por saber que a Aids só 
se transmite através -de relações sexuais e do sangue (transfu
sões de sangue e hemoderivados contaminados e uso de drogas 
por via endovenosa), que não existe nenhum caso comprovado 
de contágio por outra via e muito menos através das atividades 
comuns das pessoas contaminadas ou doentes, tais como traba~ __ 
lhar, estudar, conviver. 

Todas essas ·suposições no entanto não se realizam da 
mesma forma e para todas as pessoas e instituições. Há aqueles 
que insistem em ignorar os fatos, o conhedmento científico 
estabelecido através de uma prática internacional. 

Insistem porque querem discriminar, porque se julgam 
no direito de afirmar que as escolas particulares devem "pro~ 
teger seus alunos" e que as escolas públicas é que devem 
"aceitar os doentes", porque praticam a arrogância da igno· 
rânci~ que _se pretende impune. 

E difícil argumentar com quem não manifesta o menor 
desejo em se informar, com quem fecha-os Olhos a Um conheCi~ 
menta que na verdade hoje está ao alcance de qualquer um 
e particularmente precisa do repúdio da opinião pública e 
da intervenção da Justiça pªra_()brigar as escolas a serem 
escolas e não focos de discriminação, e os sindicatps a atuarem 
segundo critérios científicos internacionalmente definidos e 
reconhecidos. 

Uma escola que revela esse nível de ignorância não deve~ 
ria ser autorizada· a ensinar nenhuma matéria. Deveria passar 
por um processo de avaliação pedagógica para se verificar 
-se ela simplesmente cobra matrícula e coloca seus alunos senta· 
dos em fila para receberem a ignorância em forina de aulas. 

S_e se trata de um estabelecimento comercial com fins 
de lucro, com o objetivo de produzir ignorantes diplomados. 
Afinal, uma escola deveria se distinguir-por-sua capaCidade 
de ensinar, de educar. A seguir esse caminho essa Ursa Maior 
merece um processo educacional e um cadeado na porta. 

O Sr. José Aurélio de Camargo, Presidente do-Sindicato 
dos Estabelecimentos de EnSino du Estado de São Paulo. 
merece ser primeiro investigado em sua qualificação profis
sional, depois de afirmar tantas idiotices e revelar tanto pre~ 
conceito em tão pouco tempo: -

Pela orientação oferecida às escolas, José Aurélio merec~ 
também a ação da Justiça por indução ao crime de _discrimi~ 
nação contra crianças portadoras ou doentes com o vírus da 
Aids. 

Quem Sabe se na tranqüilidade de uma reclusão o presi· 
dente do sindicato pudesse receber algumas lições de" étíca, 
solidariedade e informações básicas, elementares sobre como 
a Aids se transmite. 

As secretarias Estadual e Municipal de Educação do Esta
do de São Paulo têm muito também a fazer nesse caso, zelando 
pela saúde da educação e protegendo todos os-que são violen~ 
tados em seus direitos. 

Finalmente, as escolas particulares que não estão de acor· 
do com esse tipo de discrirniriação odiosa, revestida de igno~ 
rãncia e de fria indiferença em relação aos direitos humanos, 
deveriam também se manifestar para que não fiquemos cóiT{ 
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a impressão _de que em São Paulo a educação não freqüenta 
as escolas particulares. 

Sheila precisa mais do que nunca do amor e da solidarieM 
dade para vencer os desafios da Aids até que a cura chegue. 
Mas para viver precisa da escola, de uma boa escola, de uma 
Ursa bem maior do que essa. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Áureo Mello- Cid Sabóia de Carvalho- Darcy Ribeiro 

-Dario Pereira-~ Enéas Faria -Flaviano MeiO --Jonas 
):'inheiro- Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) -Sobre a Mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 289, DE 1992 

Nos termos do art. 258 do Regimento lntern9, requeiro 
tenha tramitação em conjunto do PLS n? 36/92-,~ COm os Proje
tes de Lei do Senado n~ 146/91, 188/91 e 319/91, que já trami-
tam em conjUnto. - -

Sala das Sessões, 20 de maio de 1992. ~Senacj.or Dario 
Pereira. -- - -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O requeri
mento lido será publicado e incluído em Ordem do Dia, ·nos 
termos do disposto no art. 255, II, c, do Regimento Interno. 

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

São lidas as seguintes: 

Brasflia, 20 de maio de 1992 
Senhor Presidente, 
Nos termos do § 1" do art,_13 ~o Regimen~O !nt~rno 

comunico a V. E~ que estarei ausente dos_ tra~alhos da Casa 
nos dias 21 e 22 do Corrente -i:nês, para, como integrante da 
Representação do Senado na Comissão Parlamentar do Mcr
cosul, participar da 1~ Sessão Ordinária da 1~ Comissão Parla
mentar Conjunta do Mercosul, em Córdo-ba, Argentina. 

Sala das Sessões, 20 de maiO de 1992.- Sena:âor Esperi
dião Amin. 

Brasllia, 19 de maio de 1991 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar-a--V. EX~ que~ -riOS-termos 

do art. 39, a do Regimento Interno, me ausentarei dos traba- _ 
lhos -da Casa, no período dC--21 a -31 de ffialo ao- corrente, 
a fim de, no desempenho de missão com que me distirlgu.iu 
o Senado, participar do Seminário sobre ''Transição e Demo
cracia". em Assunção no Paraguai, promovido pela Univer
sidade Complutense de Madrid, Instituto Pax de Montevidéu 
e Universidade Católica de Assunção, bem como para parti
cipar de reunião a ser realizada no México. pelo Inter Action 
Council, com ex-chefes de Governo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa protestos 
de estima e consideração.-:- Senador José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- O expediente 
lido vai à publicação. -

Sobre a Mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1<.> Secre
tário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 67, DE1992 

Estabelece as diretrizes e fixa as bases da educação 
nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 

TíTULO I 
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 

Art. 19 A presente lei estabelece as diretrizes e fixa 
as bases da educação nacional, visando a alcançar os objetíVõs 
esta:tuídos pela Constituição Federal e legislação pertinente. 

-Art._ 29 A educação rlacional, iD.spirã.da nos princípiOs 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, objetiva 
o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a o 
exercício responsável da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho. 

Art. 39 O ensino é riiinistrcidO com base nos seguintes 
princípios: 

I -implantação progressiva da igualdade de condições 
para o acesso à escola e a continuidade dos estudos; 

-II -liberdade de aprender, ensinar. pesquisar e divulgar 
o pensamento, a arte e o saber; 

III- pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV- apreço à liberdade, à solidariedade e à tolerância 

e coexistência de instituições públicas e privadas de- ensino; 
___ Y _-:--:: gratuidade _dos cursos regulares do ensino público 

em estabelecimentos oficiais; 
VI- valorizaç~o _dos profissionais dO ensin_o, garantindo, 

na forma da lei e respeitada a autonomia universitáriã, planos 
de carreira para o magistério público, com piso salarial Profis
sional e ingresso exclusivamente por concurso público de pro
vas e títulos, assegurado Regime Jurídico Único para todas 
as instituições mantid~ pela União;_ 

VII- gestão democrática do ensino público, na forma 
da lei; 

VIII- garantia de padrão de qualidade, nos termos do 
Título VI. 

TÍTULO II 
Do Direito à Educação e do Dever de Educar 

Art. 49 .O.s.sistemas de ensino têm liberdade de organi
zação nos termos da pre_sente lei. 

- Art. 59 _ A ge-sHlo -democrática do ensino público se 
orienta pelos seguintes princípios: - - - -c _ 

I- integração dos sistemas de ensino e dos estabele
cimentos com a famHia, a comultidade e a sociedade; 

-II- preferentemente gestão descentralizada; 
III- participação democrática no processo educacional, 

conforme as características especiais de cada tipo e modalidade 
de ensino; 

IV-maioria 3bsoluta dos professores nos órgãos cole
giados e comissões. 

Art. 6~ A educação é um direito social, cabendo ao 
Estado efetivá-lo mediante a garantia de: 

I- ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 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 educacional especializado aos porta
dores de deficiência, prefereilcialmellte na rede regular de 
ensino; 
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IV- atendimento em creche e pré-escola às crianças até 
seis anos de idade; 

V- acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pes
quisa e da criação artística, segundo a c_apacidade de cada 
um· , 

VI- oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do educando; 

VII- atendimento ao educando, no ensino fundamental 
público, através de programas suplementares de material didá
tico-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

VIII- condições especiais de escolarização para os ·su-
perdotados; _ 

Art. 7" O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direi
to público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 
cidadãos, associação comunitária, organização Sifidical. enti
dade de classe ou_ outra legalmente constituída, acionar o 
Estado para exigi-lo. 

§ 1~ O não-oferecimentO do ensino obrigatório pelO po
der público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade 
do -chefe do Poder Executivo competente. 

§ 2~ Compete ao poder público recensear ós educandos 
no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada a partir dos 
sete anos de idade e zelar, junto aos pais ou responsáveis; 
pela freqüência à escola. 

§ 3~ Em todas as suas ações, o poder público assegura 
em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos 
do caput deste artigo, contemplando em seguida os demais 
níveis e modalidades de ensino, conforme âs prioridades cons
titucionais e legais. 

Art. SQ E direito dos trabalhadores urbanos e rurais 
a assistência gratuita aos seus filhos e dependentes. desde 
o nascimento 3té ãós seis anos de idaçle em creches e pré-es
colas, na forma da lei. 

TITULO Ill 
Da Liberdade de Ensino 

Art. 9~ É livre o exercício do direito de transmitir seus 
conhecimentos. 

Art. 10. O ensino_é livre à iniciativa priva·da, ateitdidas 
as seguintes condições: 

I- cumprimento das normas gerais da educação nacio
nal· 

' II- autorização-e avaliação de qualidade pelo poder pú
blico; 

III- capacidade de autofinanciamento. 

TÍTULO IV 
Dos Sistemas de Ensino 

Art. 1 L A União, os Estados, o Distríto Federal e os 
Municípios orgaiiizam:, em -regime de colaboração, seus res
pectivos sistemas de ensino, com a observância da presente 
lei. 

Art. 12. Os Municípios dedicam-se com absoluta prio
ridade ao ensino fun.Q_a_m_en_tªl_e, em seguida, à educação infan
til, vedada a atuação em outros níveis_e modalidades de 
ensino enquanto não estiverem plenamente atendidas as ne
cessidades da sua área de competência. 

Art. 13. Os Estados e o Distrito Federal incumbem-se 
prioritariamente do 'ensino médi.P e- da formação de educa
dores, só podendo atuar em outros níveis e modalidades de 
ensino quando estiverem plenamente atendidas as necessi
dades relativas à educação infãntil, ao ensino fundamental 
e ao enSino médio no seu território. 

§ 1" Os Estados exercem ação supletiva e redistributiva 
em relação aos seus Municípios no campo do ensino funda
mental e da educação pré-escolar, 

_§ 29 O disposto no caput não se aplica aos Estados que 
mantêm instituições de_ ensino superior na data de publicação 
da presente lei. · 

Art. 14. A União incumbe-se: _ 
I-da coordenação das ações educativas e da assistência 

técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios para-o desenvolvimento de seus sistemas de-ensino 
e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, visando 
a corrigir as disparidades de acesso e qualidade do ensino; 

II- preferencialmente do ensino superior; -
m- da organização, financiamento e administração do 

sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Terri
tórios. 

Art. 15. O sistema federal de ensino compre-ende: 
I- as instituições de ensino mantidas pela União e oS 

sistemas de ensino dos Territórios; 
II -as instituiçõeS de ensino superior cfl3das e mantída:s 

pela iniciativa particular. -
Art. 16. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito 

Federal compreendem: 
I - as instituições de ensino mantidas pelo Pode r Público 

estadual e do Distrito Federal; - · 
II -as instituições de ensino superior atualmente man~ 

tidas pelo Poder Público municipal, respeitado o disposto no 
art. 12; 

III -as instituições de ensino fUndamental e médio cria
d:lS e mantidas pela iniciativa particular. 

Parágrafo único. No DistiitO Federal, as instíúiíÇOeS-de 
educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa particular 
integram seu sistema de ensino. 

Art. 17. Os sistemaS municipais de ensino compreen. 
- dem: - -

I- as instituições de ensino fundamental, médio e de 
educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal; 

II- as instituiÇões âe educação infantil criadas_ e man-
tidas pela iniciativa Particular. - -

Art. 18. Qs Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
definem seus respectivos órgãos normativos e de adminis-
tração do enslrio. -

TÍTULO V 
Dos Níveis e das Modalidades de E~ucação e E~ino 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Comuns 

Art. 19. A educação escolar se divíde em: _ 
I -educação infantil, oferecida a criançaS de até .seis 

anos, através de creches, casas comunitárias, centros de pueri
cultura, pré-escolas e equivalentes; 

II-ensino fundamental, cOm duração de cinco ~nos., 
obrigatório a partir dos sete anos de idade, para a formação 
plena, comum; do cidadão e do trabalhador e para o desenvol
vimento da pessoa; 

III- ensino médio, dividido em: 
a) ginásio, coi:fl cinco anos de duração; posterior-ao eilsi

no fundamental, tendo eiri vista a forniâÇào-·cultUral.genit 
e profissional de nível médio; -- · 

b) curso preparatório para o ensino su-tYériot;-·pc.-sre-nor 
ao gir:.tásio, com duração de um ou dois ano_s, segundo as 
exigências da carreira. - - -· - · -
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IV- ensino superior, destinado à formação de pessoas 
de alto nível de saber, tendo duração variável de acordO com 
os requisitos dos seus cursos e programas.- · · - · 

CA:PfTULOII 
Da Educaç&o Infantil 

Art. 20. A ducaçãO infar.til tem ·como fin.1lidacte o de~ 
senvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico e social, complementando 
a ação da famllia e da comunidade. 

Art. 21. A educação infantil constitui direito da criança 
e dos seus pais que dela necessitam e, neste caso, dever do 
Estado. 

Art. 22. A- reducaÇão infantil é -O-ferecida em casas co~ 
munitárias, centros de puericultura, em creches ou em entida
des equivalentes para crianças de até três anos de idade, e 
em pré~escolas para as de quatro a seis anos, a:rtktiladas, 
sempre que possível, com centros educacionais de tempo inte~ 
gral. 

§ 19 Sob a designação de creche ou prê~escola, a educa
ção infantil contém oferta interdisciplinar integral e integrada, 
conforme as necessidades básicas da criança, vedada a partição 
instituciõn-al da idade. 

§ 29 Casa comunitária -ou centro de puericultura é uma 
institUição assistencíal_:-e_dl}_cativa que assegura à crian-ça aque
les mínimos indispensáveis ao seu desenvolvimento, sem assu
mir a responsabilidade de atendê-la durante toda o dia, dando 
à sua clientela, mães e filhos, semanalmente, suprimento ali
mentar, assistência m_édica, pediátrica e ginecológica. 

Art. 23. A avaliação das crianças se f3z mediante acom
panhamento e registro do seu desenvolvimento, vedada utili
zação de provas, exames, graus e menções. 

CAPÍTULO Ill 
Dos Princípios Gerais do Ensino FUndãme-nt81 e Médio 

Art. 24. O ensino fundaniental e médio pode organi
zar-se por séries anuais, períodos semestrais ou outros, a crité
rio do respectivo sistema de ensino, admitida, ainda, a matrí~ 
cula por disciplina no ensino, médio e, em qualquer nível, 
no ensino noturno e- na educação de jovens e adultos. 

Parágrafo único. - O calendário escolar deve adequar-se 
às peculiaridades regionais, inclusive climáticas e. ecánômicas, 
a critério do respectivo sistema de ensino sem com issso reduzir 
a carga letiva prevista nesta Lei. 

Art. 25. O ensino fundamental e médio regulares se 
organizam de acordo com as seguintes normas comuns: 

I- a carga horária rníriirna anual é de ôitoCêntas horas, 
distribuída por um mínimo de duzentos dias de efetivo traba
lho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais, 
quando houver; 

II- a matrícula em qualquer série do ensino fundamental 
excetuada a primeira, e do ensino médio, pode ser feita: 

a) por promoção, para alunos que cursaram, cqmapro
veitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; 

b) por transferência, para candidatos procedentes de ou
tras escolas; 

c) independentemente de ecolarização anterior, median
te avaliação feita pela escola, que define o grau de desenvol
vimento e experiência do Candidato e permita sua inscriÇão 
na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do 
respectivo sistema de ensino. 

III -os estabelecimentos que utilizam a progressão regu
lar por série podem adotar no ensino fundamental o regime 

de promoção automática, até a terceira série _anual, sem pre
juízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, obser~ 
vadas- as normas do respectivo sistema de ensino; 

IV - devem organizar-se clasSes, ou turmas, compostas 
por alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de 
adiantamento nos conteúdos sempre que o interesse do pro
cesso de ensino-aprendizagemassim o exigir; _ _ 

V- a verificação do rendimento escolar observa os se
guintes critérios: 

a) prev·alência dos aspectoS-quãlitativos sobre os quanti
tativos e dos resultados ao longo do período sobre os de even
tu<J.iS provas finais; 

b) possibilidade da aceleração de estudos para alunos 
com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos- cursos e· nas séries me
diante verificação de aprendizado excepcional; 

d) aproveitamento parcial de estudos concluídoscom êxi-
to; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de prefe
rêncía paralelas ao período letivo, para os casos de baixo· 
rendimento escolar. 

VI- o controle. de freqüência fica a cargo de cada estabe
lecimento de ensino, conforme o disposto no seu regime_nto 

--e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a fre
qüência mínima de setenta por cento de comparecimento à 
escola para aprovação, excetuados os programas de educação 
à distância; 

VII- cabe a cada instituição de ensino expedir as decla
rações de conclusão de série e os diplomas ou certificados 
conclusão de cursos, com as especificações_cabívcis. 

Art. 26. Os- currículos de ensino fundamental e médio 
têm uma base nacional comum, que pode ser complementada 
em cada sistema de ensino e. se for o caso, em cada escola, 
com uma parte diversificada, conforme as características regio
nais e locais da sociedade, da cultura, da economia c da clien
tela. 

§ 19 A educação física, integrada à proposta pedagógica 
da escola, é atividade obrigatória no ensino fundamental e 
médio, sendo ofere_cidas p~o_gr~_ssivamente oportunidades_ 
apropriadas para aluõ.Os excepcionais. 

§ 29 A transferência do aluno de um para outro estabe
lêciinento se faz pela base nacional comum e, quando for 
o caso, pelos míninios estabelecidos para as habilitações profis
sionais. 

Art. 27. Os_conteúdos curriculares __ do ensino funda
mental e médio observam, ainda, as seguintes dirctrizes: 

I -a difusão de valores fundamentais ao interesse públi
co~ aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 
comum e à ordem democrática; 

II- ajustamento às condições culturais de escolaridade 
da maioria dos alunos em cada ~stabelecimento; 

III- a educação ambiental é considerada na concepção 
dos_conteúdos curriculares, sem constituir disciplina específica 
para -desenvolver hábitos e atitudes sadios de amor à vida, 
que prezem a conservação ambiental_e o respeito à natureza; 

IV -é d(,lda especial atenção à iniciação tecnológica, nas 
mesma coridições do item I; _ 

V- o ensino de História do Brasil leva em conta as 
contribUições das diferentes culturas, raças e etnias para a 
formação do povo brasileiro, constituindo elemento central 
de preparação para á cidadania. 
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Art. 28. Os currículos do ensino fundamental e médio 
têm o ensino do idioma nacional como base do desenvol
vimento de todos os seus componentes. 

Art. 29. O ensino fundamental regular é ministrado em 
língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas tam
bém a utilização de suas línguas maternas e processos próprios 
de aprendizagem. 

Art. 30. Os alunos que apresentem deficiências físicas 
ou mentais, os que se encontrem em atraso significativo quanto 
à idade regular de matrícula e os superdotados recebem, trata
mento especial, conforme as normas específicas dos respec
tivos sistemas de ensino. 

Art. 31. A organização administrativa, pedagógica e 
disciplinar das instituições de ensino é regulamentada no res
pectivo reJ;!mento, observado o disposto nesta Lei e nas nor
mas estabelecidas pelo respectivo sistema de ensino. 

CAPÍTULO IV 
Do Ensino Fundamental 

Art. 32. O ensino fundamental tem por objetivo a for
mação básica do cidadão, mediante: 

I- o desenvolvimento da capácidade de aprender a 
aprender, tendo como meios básicos o Jomfr.io da leitura, 
da escrita e do cálculo; 

II- a compreensão do ambiente natural e social, do siste
ma político e da tecnologia em que se fundamenta a sociedade; 

III- o desenvolvimento da capacidade de aprendiza
gem, tendo em vista a fi.itUra· aquisição de conhecimentos 
e habilidades e a formação de atitudes e valores. 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços 
de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que 
se assenta a vida social. 

Art. 33. O. ensino fundamental é ministrado progressi
vamente em tempo integral, associado a programas suplemen
tares de alimentação, assistência à saúde, material didático-
escolar e transporte. _ c 

§ 1 '? Os sistemas de ensino darão prioridade, na criação 
e extensão da escolarização em tempo integral: 

a) as zonas prioritárias de atenção educacional, caracte
rizadas pela elevada ocorrência de pobreza e baixo desem
penho educacional, especialmente nas áreas metropolitanas; 

b) às .:rianças de sete anos de idade. 
§ 2~ A extensão da escolaridade em tempo integral pode 

fazer-se através de escolas integradas, da combinação de esco
las-classe com escolas-parque ou outras modalidades definidas 
pelos sistemas de ensino. 

§ 3~' A jornada escolar é de pelo menos quatro horas 
de trabalho efetivo, ressalvados os casos do ensino funda_
mental, do ensino noturno e das forma~ alternativas de organi
zação autorizadas nesta Lei, a critério dos respectivos sistemas 
de ensino. 

§ 4o:> O apoio financeiro da União aos EsJados, Distrito 
Federal e Municípios fica cõndiCionado aos esforços efetivos 
para a implantação da jornada de tempo integral no ensino 
fundamental. 

Art. 34. A erradicação do analfabetismo se realiza me
diante: 

I- a universalização do atendimento a todas as crianças 
a partir de sete anos de idade; . . . . 

II- a criação de cursos supletivos espec131S para JOVens 
de quatorze a dezoito anos que não conseguiram completar 
o ensino fundamental. 

CAPíTULO V 
Do Ensino Médio 

Art. 35. O ensino médio tem corno objetivos: 
I- a consolidação e o aprofundamento dos conhecimen

tos adquiridos no ensino fundamental; 
II- o aprimoramento dó edUc:mdo coroo pessoa huma-

na; 
III- a preparação básica para o trabalho e a cidadania; 
IV- nos cursos ·preparatórios para o ensino superior, 

o aprofundamento dos estudos gerais necessários ao ensino 
de graduação. 

Art. 36. O ginásio, além do seu currículo básico, de 
língua vernácula, matemática e ciências, desenvolve práticas 
educativas de enriquecimento, através de clubes, incluindo 
o ensino de línguas e atividades pré-profissionalizantes e pro
fissionalizantes. 

§ lo:> As práticas educativas a que se refere o caput deste 
artigo são selecionadas conforme à condições_ e interesses dos 
educandos, as possibilidades da escola e a realidade local e 
regional. --

§ 2o:> Os cursos noturnos de recuperação educativa se 
regein pelo sistema de Madureza I. 

Art. 37. O curso preparatóric.. para o ensino superior, 
quando exigido, estabelece seu currículo de acordo com a 
carreira visada. 

Parágrafo único. As instituições de ensino superior e 
os estabelecimentos que oferecem o curso a _que se refere 
o caput cooperam, mutuamente, tendo em vista o atingimento 
dos seus objetivqs. 

CAPÍTULO VI 
Da Educação Supletiva de Jovens e Adultos 

Art. 38. 'A educação supletiva de jovens e adultos é 
destinada àqueles que não tiveram, acesso ou continuidade 
de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

Parágrafo único. Os sistemas de ensino asseguram aos 
jovens acima de quatorze anos de idade e aos adultos oportu
nidades apropriadas de continuidade e conclusão dos seus 
estudos, inclusive mediante o ensino noturno, levando em 
conta as características do alunado, seus interesses. condições 
de vida e trabalho. 

Art. 39. Os sistemas de ensino mantêm exames suple
tivos ou de madureza que compreendem a base nacional co
mum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos 
em caráter regular. 

§ 1"' Os exames a que se refere o caput deste artigo 
se realizam: 

a) ao nível de conclusão do ensino fundamental, para 
os maiores de quinze anos, denominado Madureza I; 

b) ao nível de conclusão do ginásio, para os maiores de 
dezoito anos, denominado Madureza II. 

§ 2o:> Os exames supletivos ficam a cargo de estabele
cimentos oficiais credenciados pelos váõOS sistemas de ensino, 
ampliando-se seu número progressivamente até atingir-a totali
dade de estabelecimentos tecnicamente capacitados ao exer
cíciO desta atribuição. 

CAPÍTULO VII 
Da Formação Técnico-Profissional 

Art. 40 O aluno matriculado ou egresso do ensino fun
damental e médio, bem como o trabalhador em geral, jovem 
ou adulto, conta com a possibilidade de acesso à formação 
técnico-profissional específica. 
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§ 1<.> A formação técnico-profissiOnal é planejada c de
.senvolvida para atender às necessidades do mercado de traba
lho, tendo em vista os interess-es da produção e as necessidades 
dos trabalhadores e da população. 

§ 2" A f0rm3çã0 -técnico-profissional. oferecidà fOra dos 
sistemas de ensino, em instituições especializadas -Õu no am
biente de trabalho, não tem vinculação obrigatória com o 
ensino regular e supletivo. 

§ 3~ O Poder Público estabelece processos de coorde
nação- e articulação entre as oportunidades educacionais e 
as de formação técnico-profissional, incluirido a orientação 
para o trabalho no ensino médio. 

Art. 41. O Poder Público é estimulado a criar, em suas 
escolas profissio,.alizantes, cursos abertos aos alUnos das redes 
pública e particular de ensfuo fundamental e médio, condicio
nada a sua matrícula à capacidade de aproveitamento e- não 
ao nível de escolaridade. 

CAPÍTULO VIII 
Do Ensino Superior 

Art. 42. O ensino supc'rior tcn1 por finalidàde promo
ver o domíriiO e o cultívo das ciências, letras e artes, a formação 
humana e profissional, a difusão cultural e contribuir para 
a solução dos problemas nacionais ·e region-ãis-.-

Art. 43. O ensino superior abrange os ~eguintes cuTsos 
e programas: 

I-de graduação, abertos a candidatos que tenham con
cluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classifi
cado sem concurso vestibular; 

II- de pós-graduação, compreendendo programas de 
mestrado e doutorado, bem como cursos de especialização, 
aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados 
em cursos de graduação e que atendam às exigências das 
instituições de ensino; 

III- de extensão, abertos a candidatos que atendam aos 
requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino. 

Parágrafo único. O concurso vestibular, referido no in
ciso I, abrange os conhe~imentos cg_muns __ do ensino médio, 
sem ultrapassar este nível de complexidade para avaliar a 
formação recebida pelos candidatos e sua aptidão intectual 
para estudos superiores. -

Art. 44. As intituições de ensino_superior se organizam 
na forma de: 

I - universidade; 
II -centros de ensino superior; 
III- outras formas de organização. 
Parágrafo único. _ _Os estatutos e regimentos das institui

ções de ensino superior serão aprovados pelo órgão compe-
tente do respectivo sistema de ensino. -

Art. 45. Cabe à União: 
I- criar através de lei as instituições de ensino superior 

de que for mantenedora; 
II- credenciar, supervisionar e acompanhar as universi

dades em geral e as demais instituições de ensino superior, 
exclusive as que façam parte de outros sistemas de ensino. 

Art. 46. Compete à União baixar normas gerais Sóbre 
currículos e organização dos cursos de graduação, bem como 
sobre a autorização, fullcionamerito, reconhecimento e cre
denciamento de cursos de graduação e programas de pós-gra
duação. 

Art. 47. No ensino superior, o ano letivo regUlar inde
pendente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de 
trabalho acadêmico efetivo, podendo, ainda, as instituições 

oferecer, entre os períodos_ fregularcs, programas de ensino, 
pesquisa e extensão. 

§ _l~ É obrigatória a freqüência de professores e alunos, 
salvo nos programas de ensino a distância. 

§ 2~ Os alunos que tenham comprovado excepcional 
aproveitamento nos estudos podem abreviar a duração dos 
seus cursos. 

§ 39 É obrigatório o cumprimeilto- dos programas de 
engoo de graduação aprovados para cada período letivo. 

Art. 48. As instituições de ensino superior podem mi
nistrar cursos regulares em regime seriado ou sistema de cré
ditos. 

§ 19 Os cursos regulares podem ser de meio período 
ou de período integral, qualquer que seja o horário ou ainda 
ministrados a distância. 

§ 2~ Em qualquer caso, os cursos superiores estão sujei
tos aos mesmos critérios de avaliação e se submetem a inspeção 
federal permanente, tendo em vista a garantia de qualidade. 

Art. 49. Os diplomas expedidos pelas instituições de 
ensino superior credenciadas ou reconhecidas, quando regis
trados, terão validade nacional como prova da formação rece
bida por seu titular. 

Parágrafo único. Cabe às instituições de ensino superior 
credenciadas ou reconhecidas registrar os diplomas por elas 
expedidos. 

Art. 50: As instituiçõeS de ensino superior podem con
ceder certificados de estudos superiores de seq üência àqueles 
alunos que acumulem créditos em pelo menos cinco disciplinas 
correlacionadas. 

:earágrafo único. Cilda instituição de ensino superior 
define as condições e requisitos do certificado a que se refere 
o caput. 

Art. 51. :é. instituído o exame para concessão de regis
tro profissional nas áreas da saúde física e mental e da enge
nharia estrutural, a cargo dos respectivos órgãos de fiscali
zação. 

Art. 52. É livre o exercício das demais profissões. 
Art. 53. As universidades são instituições pluridiscipli

nares de formação dos quadros profissionais de nível superior 
e de domínio e cultivo do saber humano. 

Art. 54. As universidades têm como alvo: 
I-produção cientifica avaliada através de índicadores 

usualmente aceitos pela comunidade científica nacional e in
ternacional; 

II-maioria do corpo docente em regime de dedicação 
exclusiva; 

III- existência de programas- de pós-graduação em sen
tido estrito, organizados com base nas atividades de pesquisa 
e produção artística, científica e tecnológica, quando for o 
caso. 

Parágrafo único. É facultada a criação de universidades 
especializadas por campo do saber. 

Art. 55. No exercício de sua autonomia, são assegu
radas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes 
atribuições: 

I- criar e organizar cursos e programas de graduação, 
pós-graduação e extensão, na sua sede ou fora dela, obede
cendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do 
respectivo sistema de ensino; 

II- fixar os currículos dos seus cursos e programas, ob
servadas as normas gerais pertinentes; 

III- estabelecer planos, programas e projetas de pes
quisa científica, produção artística e atividades de extensão; 
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IV- fixar o número de vagas de acordo com a capaciM 
dade institucional e as exigências do seu_ meio; 

V- elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos 
em consonância com as normas gerais atinentes; 

VI- conferir graus, diplomas e outros títulos; 
VII- firmar contratos, acordos e convênios; 
VIII- aprovar e executar planos, programas e projetas 

de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em 
geral, bem como administrar rendimentos conforme dispo
sitivos institucionais; 

IX- adnÍinistrar os rendimentos e deles dispor na forma 
prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos 
estatutos; 

X- receber subvenções, doações, heranças, legados e 
cooperação financeira resultante de convênios com entidades 
públicas e privadas. 

Art. 54. As universidades criadas e mantidas pelo Po
der Público têm regime jurídico próprio, de modo a regular 
suas relações com o Poder instituidor. 

§ 19 No exercício da sua· autonomia, além das atribui
ções asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públi
cas poderão: 

a) criar o seu quadro de pessoal docente, técnico e admi
nistrativo, asSim como um plano de cargos e salários, atendidas 
as normas gerais pertinentes; 

b) elaborar o regulamento de seu pessoal em confor
midade com as normas gerais concernentes; 

c) aprovar e executar planos, programas e projetas de 
investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em 
geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo 
Poder instituidor; 

d) elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais, bem 
como submetê-los ã apreciação do respectivo Poder institui
dor; 

e) adotar regime financeiro e contábil que atenda ãs suas 
peculiaridades de organização e funcionamento, respeitadas 
as leis referentes _ã utilização de recursos públicos; 

O estabelecer normas próprias complementares de licita
ção para compras, obras e serviços e, exceto quanto a imóveis, 
para alienação de bens; -

g) reavaliar operações de créditos ou de finaoéiamento, 
com aprovação do Poder competente, para aquisição de bens 
imóveis, instalações e equipamentos; 

h) efetuar transferências, quitações e tomar outras provi
dências de ordem orçamentária, financeira e ·patriiiiõiiiarne
cessárias ao seu bom desempenho. 

§ 29 Até um ano a partir da publicação desta Lei, a 
União transferirá às. suas universidades. todos os recursos que 
lhes são atribuídos para que eli:ls se encarreguem automati
camente da sua aplicação. 

§ 3~ A gestão administrativa e fin-anceira das universi
dades públicas cabe preferentemente a fundações mantene
doras, estruturadas com economia auto-sustentável. 

§ 49 No repasse dos recursos da União é assegurado 
quantitativo sufiCiente para aterider aos direitos trabalhistas 
e previdenciários dos profissionais de suas universidades que 
alcançaram estabilidade por norma constitucional. 

§ 59 Atribuições _inerentes ã autonomia unive_rsitária 
podem ser estendidas a instituições que comprovem alta quali
ficação científica, com base em avaliação procedida pelo poder 
público. 

Art. 57. Cabe à Uni_ão assegurar, anualmente, em seu 
Orçamento Geral, sob a forma de dotação global, recursos 

suficientes para manutenção e desenvolvimento das institui
ções de ensino superior por ela mantidas, que serão transfe
ridos em duodécimos mensais. 

Art. 58. As instituições públicas de ensino superíor 
obedecem ao princípio da gestão democrática, assegurada a 
existência de órgãos colegiados deliberativos, de que partici
pam os segmentos da comunidade institucional, local e regio
nal. 

§ 1 ~ Em qualquer caso, os docentes têm maioria abso
luta em cada órgão colegiadp_ ç comissão, inclusive nos _que 
tratarem da elaboiação e modificações estatutárias e regimen
tais, bem como da escolha de dirigentes. 

§ 29 É livre a associação de estudantes em diretórios 
e centros acadêmicos, que atuarão como entidades represen
tativas dos discentes. 

Art. 59. Qualquer cidadão academicamente credencia
do pode exigir a abertura de concurso público de provas e 
títulos para cargo docente de_ instituição pública de ensino 
superior que estiver sendo ocupado, por professor não concur
sado, por mais de seiS a:nos; ressalvados os direitos assegurados 
pelos arts. 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias. 

Art. 60. Nas instituições públicas de ensino superior, 
o professor ficará obrigado ao mínimo de dez horas semanais 
que os· alunos, incluindo-se aulas e orientação acadêmica-. 

TÍTULO VI 
Da qualidade do ensino 

CAPÍTULO! 
Das disposições comuns 

Art. 61. Cabe ao poder público desenvolver ações que 
assegurem a todos, em igualdade de condições, um padrão 
mínimo de qualidade do ensino. 

Art. 62. A União, em colaboração com os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, estabelece padrão mínimo 
de oportunidades educacionais, baseado no piso de recursos 
humanos e materiais necessá_rios ao processo educacional. 

Parágrafo único. O padrão estabelecido pelo caput des
te artigo orienta a política educacional, inclusive a alocação 
de recursos, com prioridade para o ensino obrigatório. 

Art. 63., Os sistemas de ensino exercem a função super
visora da qualidade do ensino. 

§ 1~ A supervis<lo a que se refere o caput do presente 
artigo tem como funções: 

a) colaborar com a melhoria do ensino, no que concerne 
ã prática docente e ã administração; · 

b) normatizar a avaliação educacional; 
c) zelar pelo cumprimento das leis. regulamentos e de

mais normas. 
§ 2~ Para o exercício destas funções, a supervisão tem 

acesso aos estabelecimentos de ensino~ cabendo-lhe o direito 
de receber todas as informações solicitadas. 

Art. 64. A União, em colabor.ação com o& sistemas de 
ensino, mantém processo nacional de avaliação do rendimento 
escolar _em âmbito nacional. 

§ 19 O processo a que se refere o caput deste artigo 
orienta a política educacional, não servindo à proptoção dos 
alunos. 

§ 29 A assistência financeira da União aos sistero_as de 
ensino fica condicíoriada à ativa colaboração destes à implan
tação e desenvolvimento do processo estabelecido pelo capuL 

Art. 65. As instituições de ensino superior públicas e 
particulares mantêm processos de auto-avaliação e heteroa-
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valiação de suas atividades que envolvam professores, alunos, 
demais trabalhadores da educação, a comunidade e a socie
dade. 

Parágrafo único. O apoio financeiro do podêr público 
é condicionado à criação e desenvolvimento dos p"roces.sos 
estatuídos no caput. 

Art. 66. O poder público é incumbido de estimular a 
pesquisa e as inovações educacionais a partir dos problemas 
prioritários da comunidade e da sociedade. 

Art. 67. As instituições particulares de ensino superior 
são reconhecidas a cada qüinqüênio, quarido será realizada 
pelo poder público avaliação global das suas atividades e_ condi-
ções de funcionamento. · 

CAPÍTULO II 
Dos profissionais da educação 

Art. 68. A formação de docentes para atuar no ensino 
fundamental e médio se faz preferentemente em Institutos 
Superiores de Educação, em regime de tempo integral. 

Parágrafo único. Os institutos superiores de educação 
são instituições-de nível superior, integrados ou não a universi
dades e federações de escolas superiores, e rriantém: 

a) curso normal superior para formação de docentes para 
a educação infantil, o ensino fundamental e médio; 

b) programas de formação em serviço para educadores, 
sobretudo recém-formados; 

c) programas de educação continuada para os docentes 
dos diversos níveis; 

d) centros de demonstração, com cursos regulares, expe
rimentais ·ou não, de todos os níveis de ensino, para assegurar 
pesquisa e formação em serviço aos seus alunOS nas práticas 
da arte de educar. 

Art. 69. É facultado aos sistemas de ensino e às institui
ções formadoras de docentes, parcelar seus programas de for
mação e aperfeiçoamento, intercalando ciclos de instrução 
teórica e de treinamento em serviço, de modo, inclusive, a 
aproveitar os intervalos entre os períodos letivos regulare-s. 

Art. 70. A preparação de educadores para o exercício 
das funções de administração, planejamento, inspeção, orien
tação pedagógica e orientação educacional é realil:ada em 
cursos de graduação em educação ou, preferentemente, em 
nível de pós-graduação. --

Art. 71. É exigida formação preferencial em nível supe~ 
rio r. para o professor que atue em nível pré-escolar, funda-
mental e médio, regular ou especial. · 

Art. 72. Nas regiõe::, onde houver comprovada impossi~ 
bilidade de cumprir o dispog.to no art. 71, é admitida a forma
ção de docentes em escolas normais. 

§ 19 As escolas normafs são instituições de ensino médio 
que formam professores para a educação inf3.i1til e o ensino 
fundamentai. 

§ 29 Qualquer que seja sua área de atuação;-as escolas 
normais mantêm obrigatoriamente turmas de educação infan
til e ensino fundamental para treinamento dos seus alunos. 

§ 39 É facultado o treinamento em escolas conveniadas 
com escola normal, visando à concretização do disposto no 
§ 2' 

Art. 73. A formação docente, exceto para o ensino -su
perior, inclui prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. 

Art. 74. A preparação para o exercício do magistério 
superior se faz, em nível de pós-graduaçãO," em programas 
de mestrado e doutorado, acompanhados da respectiva fon~a-

ção didático-pedagógica, inclusive de modo a capacitar o uso 
das modernas tecnologias do ensino. 

Parágrafo único.- É assegurado o direitO _de exercício 
do magistério supei'ior às pessoas de notório saber. 

Art. 75. Os sü.temas de ensino e as universidades po
dem promover experiências alternativas, por prazo determi
nado, com diferentes modelo.s çJe estrutura e organização cur
ricular e administrativa, para a formação de profissionais de 
educação, mediante aprovação e acompanhamento do respec~ 
tivo prOjeto pelo órgão normativo do sistema de ensino. 

Art. 76. Os sistemas de ensino promovem a valorização 
dos profissionais da educação, assegurando-lhes, nos termos 
dos estatutos e dos planos de carreira_: 

I- piso salarial nunca inferior ao estabelecido no respec
tivo serviço público, para categorias profissionais de outras 
áreas, cujo nível de formação seja eqüivalente; 

II -ingresso na carreira mediante concurso público de 
provas e títulos; 

-·III- progressão na carreira com base na qualificação 
profissional e avaliação do seu desempenho técnico, indepen~ 
dente dos nívei:J de ensino em que atuem, tendo como critério 
predominante o mérito acadêmico; 

IV- formação contínua visando ao aprofundamento e 
atualização da sua competência técnica; 

V- aposentadoria com proventos nunca inferiores à re
muneração em atividade. 

Art. 77._ Os prufissionais da et.lucação em_ati\idade nas 
instituições_ particulares de ensino têm piso salarial mínimo, 
compatível com seus encargos e qualificações. 

Parágrafo único. Os sistemaS de ensino zelam pelo cu-m
primento do disposto no caput corno condição essencial para 
autorização e reconhecimento dos respectivos estabelecimen
tos e da supervisão da qualidade do seu ensino. 

CAPÍTULO Vil 
Dos recursos para a educação 

Art. 78. Sãorecu,rsos públicos destinados à educação 
os originários de: 

I- receita de impostos próprios da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios; 

II- receita de transferéncias constitucionais· e Vohmtá
rias; 

III-:--- receita do salário-educação e de outras contribui-
ções sociais; · --

IV-_ receita de incentivos fiscais; 
V- outros recursos previstos· em lei. 
Art. 79. A União aplica, anualmente, nunca menos de 

dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os MunicípiOs 
vinte e cinco por cento, no mínimo; da- receita resultante 
de impostos, compreendida a proveniente de transferência, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ !? A parcela da arrecadação de impostos transferida 
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
ou pelos Estad0s aos respectivos Municípios, não é conside
rada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do 
governo que a transferir. 

§ 29 Para efeito do cumprimento do disposto no ca:put 
deSte- artigo, sãO. conSiderados os sistemas de ensino federal, 
estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do 
art. 213 da Constituição Federal. 

§ 3~ Consideram-se excluídas das receitas de impostos 
mencionadas neste artigo: 
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I- as operações de crédito por antecipação de receita 
orçamentária de impostos; 

II -as entradas compensatórias, no· ativo e no pas-sivo 
financeiros, quando relativas à receita de impostos. 

§ 4~' Para fixação iiüeial dos valores correspondentes 
aos mínimos estatuídos neste artigo, é considerada a receita 
estimada na lei do orçamento anual, ajustado, quando for 
o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, 
com base no eventual excesso de arrecadação. 

§ 5"' As diferenças entre a receita e a despesa previstas 
e as efetivamente realizadas, que resultem no não-atendimen
to dos percentuais mínímo obrigatórios, são apuradas e cOrri-
gidas a cada bimestre do exercfcio financeiro. _ 

Art. 80. Considera-se como de manutenção e desenvol
vimento do ensino as despesas realizádas com vistas à conse· 
cução dos objetivos básicos das instituições educacionais de 
todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: 

I- remuneração e aperfeiçoamento do pessoal doc_ente 
e demais proffsS.íomlis- da educação em atividade; 

II- aquisiçãO, iriáiiutenção e cons~rvaç~o de instalações 
e equipamentos; -

III- uso e sustentação de ~ens ~ serviços relaci<:~nados 
com o ensino; - -

IV -levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas vi
sando precipuarnente ao aprimoramento da qualidade e à ex-
pansão do ensino; . . . 

V- realização de atividades-meiO necessánas ao funcio
namento dos sistemas de ensino; 

VI- concessão de bolsa de estudo e de trabalho; 
VII- amoritazação e custeio de operações de_ crédito 

destinadas a atender ao disposto nos iteris deste artigo. 
Art. 81. Não constituem despesas de manutenção e de~ 

senvolvimento do ensino aquelas realizadas com: 
I- pesquisa, quando não vi~culada ao e?sin? ou, qu~ndo 

efetivada fora dos sistemas de ensmo, e que nao vtse, prectpua
mente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansã;>; 

II- subvenções a instituições privadas, de caráter assis
tencial ou cultural; 

III -formação de quadros para a administração pública, 
sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos; 

IV- manutenção de pessoal inativo; 
V -programas suplementares de alimentação. assistên

cia à saúde e transporte; 
VI -obras de infra-estrutura. ainda que realizadas para 

beneficiar direta ou indiretamcnte a rede escolar. 
Art. 82. As _despesas com manutenção e desenvolvi

mento do ensino são apuradas e publicadas nos balanços do 
poder público, assim como nos relatórios a que se refere o 
art. 165 § 3' da Constituição Federal. 

Arf.. 83.' ·os órgã:os fiscalizadores examinarão, priorita
riamente, na prestação de contas de recursos ~ú~lic;:os, o cum
primento do disposto no art. 212 da Constltutçao Federal 
e na legislação concernente. - --- - ----

Art. 84. São ap1icado_s a_ programas suplementares de 
alimentação e assistência à _sãúde os r-ecursos oriundos de 
contribuições sociais, excctuado o salário-educação. 

Art. 85. A _alocação dos recursos para a manutenção 
e desenvolvimento do ensino tem como critério básico os re
cursos materiais e hUmanos mínimos per capita necessários 
para que seja assegurados a cada aluno matriculado o padrão 
mínimo de qualidade. 

Art. 86. A União organiza e finanCia o sistema federal 
de ensino, de caráter supletivo. e o dos Territórios, e presta 

assistência técnica e financeira aos Estados. ao Distrito Federal 
e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas 
de ensino e o atendimento prioritátío- à escolaridade obriga
tória. 

Parágrafo único. O exatO cUmpiíirierito desta -noi'ma é 
fiscalizada em cada sistema de ensjno. __ _ 

Art. 87. As transferênc:Las de recursos entre os diferen
tes níveis de governo visam prioritariarilirile a assegurar os 
recursos mínimos per capita a que se refere o artigo 85, de 
modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso 
e qualidade do ensino. 

§ 1 ~ As transferências de recursos ob_e~ecem a fórmula 
de domínio público, que inclui o mínimo per capita a que 
se refere o art. 85, ajustado ao custo de vidfl local, bem como 
a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito 
Federal ou do Município em favor da manutenção e desenvol
vimento do ensino. 

§ z~ Enquanto não estiverem disponíveis os dados esta
belecidos pelo parágrafo anterior, a fórmula inclui o deficit 
de escolarização, a população local, o inverso da renda. per 
capita e, no caso do ensino fundamental, o inverso da respec
tiva quota do salário-educação. 

Art. 88. A assistência técnica e financeira prevista no 
art. 86 fica condicionada ao efetivo cumprimento pelos Esta
dos, Distrito Federal e Municípios, do_ disposto nesta lei, sem 
prejuízo de outras prescrições legais. . 

Art. 89. . O ensino público fundamental tem como fonte 
adicional de financiamento a contribuição social do salário-e~ 
ducação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que po
dem deduzir desta contribuição despesa comprovadamente 
realizada no ensino fundamental de seus empregados e _depen
dentes. 

Parágrafo único. O exato cumpríillento desta norma é 
fiscalizada em cada sistema de ensino. 

Art. 90. O montante da receita do salário-educação é 
assim distribuído: 

I- vinte por cento em favor da União, constituindo a 
quota-federal; 

II- sessenta por cento em favor dos Estados e do Distrito 
Federal, constituindo a quota-estadual; 

III- vinte por cento em favor dos municípios que tive
rem constituído o seu sistema de ensino. 

§ 1 ~ Os recursos da quota federal são assim distribuídos: 
a) noventa por cento, no mínimo, em tran~ferêndas aos

Estados, Distrito Federal e Municípios; 
b) dez por cento, no máximo, em progra~as de iriiciativa 

da UniãO. -
§ 29 Os recursos da quota estadual são assim distribUí

dos: 
a) trinta por cento, no mínimo, em- transferências aos 

respectivos municípios; 
b) setenta por cento, no mínimo. cm programas próprios 

dos Estados e Distrito Federal. 
§ 3~ A lei baixa outras_ disposições referentes à arreca~ 

dação e utilização- da contribuição social a que se refere o 
caput deste artigo. 

Art. 91. As instituiçõeS -privadas de ensino não têm fi~ 
nalidade lucrativa e se enquadram nas seguintes categorias: 

I- particulares em sentido estrito, assim entendidas as 
que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas 
ou jurídicas de direito privado que não apresentem as caracte
rísticas dos incíso"s abaixo; 
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II - comunitárí<tS, assim entendidas as que são instituídas 
e mantidas por grupos de pessoas_ físicas ou- por uma ou mais 
pessoas jurídicas de âmbito local ou municipal, inclusive coo
perativas de professores e alunos; 

III- confessionais, assim entendii::tã.s 3.s que são insti
tuídas por grupos de pessoas físicas ou _por urn_a:-ou mais pessoas 
jurídicas que atendem à orientação confessional e ideologia 
específicas. 

IV- filantrópicas, assim entendidas as que provêem seus 
serviços gratuitamente. 

Art. 92. Os recursos públicos são destinados às escolas 
públicas, podendo ser dirigipas a escolas comunitárias, cçmfes-
sionais ou filantrópicas, que: -

I- comprovem firialidade não-lucrativa e apliquem seus 
excedentes fmanceTios em educação; · 

II- assegurem a destinação de seu património a outra 
escola comunitária, filantrópica ou confession~l. ou ao poder 
público, no caso de encerramento de suas atividades; 

III- ofereçam suas contas ao exame público dos profes
sores, dos pais, dos alunos c da sociedade. 

§ 1"' Os recursos de que trata este artígo podem ser 
destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e 
médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insufi
ciência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos 
regulares da rede pública na localidade da residências do edu
cando, ficando o poder público obrigado a investir priorita
riamente na expansão de sua rede na localidade. 

§ 2"' As atividades universitárias de pesquisa e extensão 
podem receber apoio financeiro do poder públicO, inclusive 
através de bolsa de estudo, 

Art. 93. Nenhum prédio escolar pode servir a outra 
finalidade, a não_ser que a ·mudança da sua destinação atenda 
aos interesses públicos. 

TÍTULO VIII 
Do Plano Nacional de Educação 

Art. 94. Ê estabelecido o Plano Nacional de Educação, 
de duração plurianuaJ, visando à articulação e ao desenvol
vimento do ensino em seus diversos níveis e â integração 
das ações do poder p_úblico que conduzam à: 

I- erradicação do analfabetismo; 
II - universalizaçâo do a fendimento escolar; 
III -melhoria da qualidade do ensino; 
IV- formação para o trabalho; 
V- promoção humanística, científica e tecnológica do 

País. 
Art. 95. O Plano Nacional de Educação, instrumento 

de execução das diretrizes e bases da educação nacional, é 
coordenado pela União, com a participação dos Estados, do 
Distrito Federa!, dos Municípios e dos vários segmentos da 
educação nacional. 

TÍTULO IX 
Das Disposições Gerais 

Art. 96. A educação especial tem como objetivo pro
porcionar, mediante atendimento apropriado, o pleno desen
volvimento das potencialidades do educando com necessida-
des especiais. -

§ 1"' Os educandos com necessidades especiais são ma
triculados preferentemente no ensino regular. 

§ 2"' Quando, em virtude das con.dições especiais dos 
educandos, não é possível a sua integração ao ensin,ç> regular, 
o atendimento é feito em classes, escolas e serviços especia-
lizados. -

§ 3"' O exercício do magistério em educaçãO especial 
exige formação específica em cursos de nível médio e s_uperior. 

Art. 97. O poder público incentiva o desenvolvimento 
e a veiculação de programas de ensino a _distância, em todOs 
os níveis de ensino, e de educação continuada, tendo em 
-vrsla a democratização de todos os níveis de ensino. 

§ 19 A educação a distância, Organizada coin'-ab-ertura 
e regime especiais de forma a suprir a falta de freqüência, 
tem exames re~lizado~ em estabelecimentos públicos ou cre
denciados. 

§ 2"' No ensino superior, as práticas são ...... -:.liradas em 
universidades credenciadas. 

§ 39 Compete aos sistemas de ensino disctplinar e ava
liar continuamente os cursos e programas de ensinO a-dis
tância. 

Art. 98. A administração dos sistemas de ensino e as 
pessoas jurídicas de direito privado podem adotar, para as 
instituições educacioilais ·de ensino.fundamental·e médio, por 
elas mantidas, um regimento comum que, assegurando a uni
dade básica estrutural e funcional da rede de ensino, preserve 
a necessária flexibilidade didática de cada escola. 

Art. 99. As práticas desportivas formais e não formais, 
são oferecidas no ensino fundamental, médio e superior. 

Art. 100. Os sistemas de ensino promovem o desporto 
educacional, como complemento da formação integral do edu
cando. 

Art. 101. É permitida a organizaÇãO de cursoS ou esco
las experimentais, com currículos, métodos e períodos escola
res próprios, dependendo seu funcionamento de autorização 
dos sistemas de ensino. 

Art. 102. O ensino militar é regulado em lei específica, 
admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas 
fixadas pelos sistemas de ensino. 

Art. 103. Aos trabalhadores em atividade itinerante e 
a seus depende!ltes é assegurada matrícula incial ou por trans
ferência nas escolas públicas locais, de ensino fundamental 
e médio, independentemente de vaga. 

Art. 104. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do 
Rio de Janeiro, é mantido no sistema federal de ensino. 

TÍTULO X 
Das Disposições Transitórias 

Art. 105. Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-. 
cípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino aos 
dispositivos desta lei no prazo máximo de dois anos, a partir 
da data de sua publicação. 

Art. 106. As instituições educacionais e de ensino. adap
tarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos-~ia iei 
no·prazo máximo de dois anos, observadas,_ no que couber, 
as normas dos respectivos sistemas de ensino. 

Art. 107. A União, cada Estado e cada Município apli
ca o mínimo de cinqüenta por cento do piso estabelecido 
pelo art. 212 da Constituição Fede-ral à erradicação do analfa
betismo e à universa:Iização do- ehsino fundamental~ obser
vadas as responsabilidades diferenciadas de cada esfera de 
governo. 

§ 1 ~ As aplicaÇões referidas no caput se realizam por 
dez anos a partir da promulgação da Constituição Federal, 
prorrogando-se por tantos exercfcios financeiros quantos fo

. rem aqueles em que, por falta de regulamentação, deixou 
de ser cumprído o caput do art. 60 _do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 
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§ 29 A erradicação do analfabetismo se f&~~ inclusive 
mediante cursos noturnos intensivos de recuperação educa~ 
cic:>nal para jovens de quatorze a vinte anos_ de idade ... 

Art. 108. No período de, no máximo dez anos. a partir 
da promulgação da Constituição Federal, as universidades 
públicas descentralizarão suas atividades, de modo a estender 
suas unidades de ensino às cidades de maior densidade popula-
cional. - --

Art. 109. Ficam révogadas a Lei n• 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961, a Lei n• 5.540, de 28 de dezembro de 
191i8, o Decreto-Lei n' 869, de 12 de setembro de 1969, a 
Lei n• 5.692, de 11 de agosto de 1971, a Lei n• 6.660, de 
21 de junho de 1979, a Lei n• 7.044, de 18 de o_utubro de 
1982, assim como as leis e os decretos-leis que os modificaram. 

Art. 110. A presente lei entra em vigO(iút data de sua 
publicação, revogadAs as disposições em· COntrário. 

Justificação 

A nova ordem constitucional, ao mesmo tempo que intro
duziu Sigrii.IiC-afiVas·inovações riO campo educacional, manteve 
a competência privatiVa--da União no sentido_ de legisfa:f -s_óbre 
diretrii:es c bases da educação nac:ional. Torna-se necessário, 
portanto, rever as normas em vigor não só. à luz das alterações 
específic~. mas também do contexto jurídico-institucional 
criado peta Carta Magna. Esta acentuou a independência entre 
os Poderes, reforçou a Federação, promoveu- a descentra
lizaÇão da receita tributária, estabeleceu novos direítos iridivi
duais, coletivos e sociais e carilinhoü iúf sentido da democra
tização, conforme as- esperânÇ~fs do povo brasileiro. 

Assim, cabe redigir Coln largueza de vistas uma nova 
lei que atenda às perspectivas do momento histórico. Em 
primeiro lugar, cabe renunciar aos vícios Centralizadores e 
cingir-se realmente às diretrízes e bases que, pautando as 
relações democráticas entre as diversas esfeiªs __ çle _governo, 
permitirão alcançar os objetivõs co0stitucióna1S, como ·a erra
dicação do analfabetismo, a universaliZação do ensino funda
mental e a melhoria da qualidade do ensino. Em segundo 
lugar, é preciso ter em mira oS hórizo"nt~Lde_longo prazo, 
que requerem não normas legais imediatas, que logo obsoles
cem, mas disposições com suficiente grau de generalidade 
para se tornarem duradouras. Além disso, urge pautar a legis
lação pelo realismo, sem ceder à tradição "ibérica de que, 
ao esculpir a letra da lei, se está automaticamente modificando 
a realidade. Este jurisdidsm-o, aó inVés de SCTV1r ae bússola 
para as ações educacionais, perverte a lei, que cria Uma utOpia 
inatingível e se distancia cada vez mais do real. A educação 
processa-se, então, em dois planos: o dos contos de fadas, 
que serve para enganar as consciências ingênuás, e o da reali
dade, que requer uma série de acomodações normativa~ e 
burocráticas, de cujos desvãos se valem os aproveíta.dores 
para perseguir seus objetivbs pessOais. 

Desse modo, ao lado da ousadia que a COriStituição re
quer, o projeto ora apresentado tem em vista as efeüvas possi
bilidades da educação brasileira, evitando derramar-se nas 
minúncias que reStringe-m· ou escapar ·para ·miragens sabida
mente irtatíng(Veis. Dentre seus pontos inoVadores, destaca-se 
de início a abertura de uma gama de opções para viabilizar 
os mandamentos constituCiOnais relativoS à Cducação infantil. 
Reconhecendo o elevado custo do atendimento convencional~ 
abre as portas para alternativas que permitam- á ampliação 
da cobertura de uma faixa etária tão ampla e, ao mesmo 
tempo, tão importante. No entantO, a ·g-rãrtde preocupação 
do Projeto em tela é o ensino fundamental, que a Lei Maior 

erigiu não em direito programático-- alVo a sei' alcançado 
quando o poder público dispuser de recursos :__ porém em
direito público subjetivo. Para tanto, entie outros dispositivos, 
estabeleceu como meta a escolarização de tempo integral, 
aumentando desde já a duração dq ano letivo, com base nas 
constatações da peSquisa, que apontam para a relevância do 
tempo-de instrução para elevar o rendimento dos alunos. Não 
se impõe, é claro. a ficção de imptãntar a escola de tempo 
integral em todo o País, mas de fazê-lo aos poucos, com prioii-
dade para as massas marginalizadas das áreas metropolitanas, 
que, com dificufdade, encontram (quando encontram) saídas 
para a pobreza e a violência do seu meio. 

O analfabetismo·. em vez de ser combatido em campanhas 
pouco efetivas, que atingCm ·antes as geraÇ-Oe-s que se retiram 
da população economicamente atíva, pasaa a ser atacado_ em 
duas frentes: uma. a da efetivação da obrigatoriedade escolar, 
a partir dos sete anos de idade, com chamada universal e 

-criação de condições de sucesso educativo, para continuidade 
dos estudos; outra. a criação de cursos especiais para adoles
centes de quatorze a dezoito anos de idade que não tenham 
conseguido alcançar êxito. Estabelecida uma década da educa
ção básica, com a aplicação de recur~os decorrentes de manda
mento constitucionbl, pretende-se fazer a população brasileira 
passar à condição letrada. Com is·s:o,- será Superada a escola 
que está produzindo mais analfabetos funcionais que alfabe
tizados. 

Ainda segundo a tónica da verdade, o Projeto propõe 
a reestruturação dos graus de ensino. A obrigatoriedade de 
oito Séries--anua-is: até o presente momentO não foi cumprida 
nem tem perspectivas de ser alcançada a curto ou médio prazo, 
em virtude de repetência e evasão. Dessa forma, cumpre redi
mensionar o ensino em níveis menos ambiciosos; ou ·seja, 

- estabelecendo o ensino fundamental de çim~o anos, com o 
objetlvo claro de _proporcionar formação básica a todos. Seu 
prosseguimento seria o ginásio, t'ã.mbém de cincõ anos.-com 
o objetivo de aprofundamento do grau anterior, através de 
currículo essencial, que pode ser enriquecido conforme as 
condições de cada estabelecimento. Cóm isso, segue-se reco-. 
mendação da Unesco no sentido de aliviar Os currículos para 
que os alunos aprendam mais e melhor, de acordo com metas 
mais consentâneas com as possibilidades. Por fim, o ensino 
médio inclui um ciclo propedêutico, de um ou dois anos, 
dedicado aos que desejarem se preparar para o ensino supe
rior. Com isso, prOcura-se resguardar o caráter formativo do 
ginásio que deverá alcançar a maioria da faixa etária corres
pondente, com a progressiva extensão de obrigatoriedade e 
gratuidade, nos termos constituciona"is. 

No ensino técnico, houve a preocupação de democrati:zar 
as oportunidades de preparação profissional para os jovens, 
carêricia mascarada pela ampla presença do_ __ s_etor _in_for_mal 
do mercado de trabalho e pelo desaquecimento das atividades 
económicas. Simultaneamente, faculta-se ampliar o grau de 
utilização dos recursos das escolas técnicas públicas, de modo 
a ampliar sua faixa de_ valiosos serviços e reduzir os custos 
por aluno. 

No ensino superior, introduz-se a universidade especia
lizada. bem como se permite ao poder público conferir atribui
ções da autonOmia univ-ersitária a iiistitUíçõcs isoladas com 
nível de excelência. Ademais, para contribUir à concretizaÇão 
da universidade, autoriza-se a concessão de certificados. de 
estudos superiores de seqüência, visando ao maior aproveita
mento das vagas (prejudicado, inclusive, pela elevada evasão 
de alunos) e à facilidade de_ trânsito entre campos de estudo. 
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Tando em vista o esclarecimento c a aplica"ção dos princí
pios constitucionais- da garantia de padião de qualidade e 
da igualdade de condições para o acesso e permartêncià na 
escola, o Projeto ora apresentado pela primeira vez dedica 
todo um título à qualidade do ensino. Entende-se que o fra
casso educativo, resultante sobretudo da incompetência e de 
gritantes disparidades de atendimento, obstrui o fluxo discen
te, reduz as oportunidades e resulta em pessoas·pouco prepa- · 
radas para enfrentar os desafios do fim do século. O Brasil 
não pode manter-se à margem do intercámbio necessaria
mente competitivo de bens, serviços, tecnologias e pessoas 
em escala internacional. Por isso, o título referente à qualidade 
do ensino conjuga providência no campo da alocação de recur
sos, da pesquisa, da inovação, da supervisão, da avaliação 
e da formação de educadores. Dentre estas; destaca-se o esta
belecimento pelos poderes públicos, em regime d~ colabo
ração, de padrões mínimos de oportunidades educacionais, 
bem como de um sistema de avaliação do_ rendimento escolar. 
É desnecessário declarar que este último não tem qualquer 
caráter punitivo, destinando-se a colaborar com os partici
pantes do processo educacional para o seu aperfeiçoamento. 
Espera-se, pois, que, do concerto dos diferentes níveis de 
governo _(cujas competências se" procufa tornar mars- ilítidas), 
emerjam padrões que garantam a cada aluno o mínimo de 
recursos necessário ao su_ces.so educativo. 

Ainda nas disposições sobre a qualidade, trata-.se da for~ 
mação de educadores_, focalizando o curso normal - a ser 
revivific3.do - e criando institutos superiores de educação. 
Estes últimos, inspirados por experiências eiri curso, buscam 
elevar a qualidade do magistério, associando intimamente teo
ria e prática c tendo como alvo condições especiais, a exemplo 
do estudo em tempo integral dos futuros professores. Se a 
sua formação não for reformulada, não há dúvidã de que 
todos os esforços serão baldados. 

Afinal, o título sobre os recursos_ propõe medidas para 
maximizá-los, separar atividadcs de ensino de outras que me
lhor se enquadram na seguridade social, e, sobretudo, ;lSSegu
rar rigor e transparê-ncia à- sua aplicação. COm isso, procura-se 
coerentemente prover os meios parei. atingir Os objetivoS cons
titucionais e concretizar as nofffias aqui propostas. Paiie-se 
da certeza de que nenhum país c_onseguiu melhorar substan
cialmente seus sistemas escolares sem atingír o ponto nevrál
gico dos critérios de alo~ção de recursos. Para tanto, tais 
países deixaram a improvisação, o nepotismo, o paternaliSmo, · 
o partidarismo e promoveram o domínio de critérios racionais 
que atendessem à qualidade e à eqüidade do ensino. Não 
deixaremos, pois, o pântano em que rios enCántrarrios se não 
ousarmos romper com os c"ritérios que submetem a edUcação 
aos mais variados interesses e que tratam a educaçãO- não 
como fiin, toas coniO irteio pará ãtirigirfiils-póuco confessáveis. 

Eis, portanto, a contribuição que se procura oferecer. 
Numa ótica de consenso e convergência, diversas correntes 
políticas poderão encontrar aqui identidade de pontos de vista, 
valores e teses. Só não se acharão aqui as posições que aten
dam contra a educação, contra o espíritO federativo, as liber
dades democráticas, a formação da cidadania e a competência 
que devem ter educadores e educandos. 

Sala das Sessões, 20 de maio de 1992. - -Senad_or Darcy 
Ribeiro - Senador Marco Maciel - -Senador Maurício CorM 
rê a. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

•' • • • • •' • • •• • .. •'' • • • • • • .. •• • • •• • • • r.,-,-.·~,--,.,-,,,-,. • .;, • • • •~• • -• ••••• •' • • • •~•••' 

CAPÍTULO III 
Da Educação, da Cultura, 

e do Desporto 

SEÇÁOI 
Da Educação 

Art. 205. A eduC?ção, direito de todos e deVer -do Esta
dO e da família. será promovida e incentivada com a colabo~ 
ração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e S~a Qualifi
cação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será -·-ministrado côin. base nos se
guintes princípios: 

I- igualdade de condições_ para o ace·sso e petrfiárlência 
na escola; 

II -liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
o pensamento, a arte e o saber; 

III-pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas,_ 
e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

IV-gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
ofiCiaiS; -

V- valorização dos_ profissionais do ensino, garantido,. 
na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, 
com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por 
concu,rso público de provas e títulos, assegurado Regime Jurí
dico Unico para todas as instituições mantidas pela União; 

VI- gestão democrática do ensino público, na forma 
da lei; 

VII- garantia de padrão de qualidade. 
Art. 207. As universidades gozam deautonomiadidátJ.

co-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimo
nial, e obedecerão ao princípio de indissocial?ilidãde entre 
ensino, pesqUisa e extensão. · · · - · 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efeti
vado mediante a garantia de: 

I- ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclUsive 
para os que_ a ele não tiveram acesso na idade própria; 

II- progressiva extensão da obrigatoriedade c gratui
dade ao ensino médio; 

III- atendimento educacional especializado aos porta
dores de defíciência, preferencialmente na rede regular de 
ensino; 

IV- atendimento em creche e pré-escola às crianças de 
zero a seis anos de idade; 

V- acesso aos níveis ri:J.ais elevados de ensino, da pes
quisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 
um; 

VI- oferta de ensino noturno regular, adequado às con
dições do educando; 

VII- atendimento ao educando, no ensino fundamental, 
através de programas suplementares de material didático-_es-
colar, transporte, alimentação e·assistência à saúde. -

§ 1 o O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 
público subjetivo. 

§ 29 O n_ão-oferecimento do ensino obrig-atório pelo po
der público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade 
da autoridade competente. 
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§ 3!> Compete ao poder públit.:o recensear os educandos 
no ensino fundamental, ta:zer-lhes a chamada e zelar, junto 
aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 

Art. 209. Q_ensiriõ é livre à iniciativa privada, atendidas 
as seguintes condições: 

I- cumprimento das normas gerais da educação nacio
nal; 

II- autorização e avaliação de qualidade pelo poder pú
blico. 

Art. 210. Serão fixados Conte\idos -mínimos para o ensi
no fundamental, de maneira a assegurar formação básica co
mum e respeito aos __ valores culturais e artísticos, naé:ionais 
e regionais. 

§ 19 O ensihb teligioso, de matrícula facultativa, consti
tuirá disci:Pliria dos horários normais das escolas públicas de 
ensino fundamental. 

§ 2~' O ensino fundamental regular será ministrado em 
língua portuguesa, assegurada às comunidades jndígenas tam~ 
bém a utilização de suas línguas maternas e processos próprios 
de aprendiZagem. -- ----

Art. 211. A União, os Estados, o- Distfitõ Feaerat e 
os Municípios organizarão em regime de colaboração seus 
sistemas de ensino. 

§ 19 A União organizará e financiará o siSre-rna federal 
de ensino e o dos Territórios, e prestará assistência técnica 
e financeira aos Estados. ao Distrito Federal e aos Municípios 
para o desenvolvimento de seus sistemas d~ ensino e o atendi
mento prioritário à escolaridade obrigatória. 

§ 29 Os municípios ·atuarão prioritariamente rio ensinO 
fundamental e pré-escolar. 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos 
de dezoito, e os Estados, o DiStrito Federal e os Municípios 
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante 
de impostos, compreendida a proveniente de transferênci?s, 
na manutenção e desenvolvimento do ensinv. 

§ J9 A parcela da arrecadação de impostos transferida 
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é conside
rada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do 
governo que a transferir. 

§ 29 Para efeito do cumprimento do disposto no caput 
deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, 
estadual e municipal e os_ recursos aplicados na forma do 
art. 213. · 

§ 3~' A distribuição dos recursos_ públicos assegurará 
prioridade ao atendimento das necessi4_ades do ensino obriga
tório, nos termos do plano nacfonal de educação. 

§ 49 Os programas Svplementares de alimentação e as
sistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados 
com recursos provenientes de contribuições sociais e outros 
recursos orçamentários. . 

§ 5~' O ensino fUndamental público terá como fonte adi
cional de financiamento a contribuição social do salário-e
ducação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que dela 
poderão deduzir a aplicação realizada nó ensino fundamental 
de seus empregados e dependentes. 

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às esco
las públicas, podendo ser dirigidos a escolas_ comunítárias, 
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: 

I- comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus 
excedentes financeiros em educaçãO; 

II- assegurem a destinação de seu patrimônio a outra 
escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder 
público, no caso de encerramento de suas atividades. 

§ 19 Os recursos de que trata este artigo poderão ser 
destinados a bolsas _de estudo para o ensino fundamental e 
médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insufi
ciência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos 
regulares da rede pública na localidade da residência do e_du
cando, ficando o poder público obrigado a investir priorita
riamente na expansão de sua rede na localidade. 

§ 29 As atividades universitárias de pesquisa e extensão 
poderão receber apoio financeiro do poder público. 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educa
ção, de duração plurianual, visando à articulação e ao desen
volvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração 
das ações do poder público que conduzam à: 

I- erradicação do analfabetismo; 
II- universalização do atendimento escolar; 
III -melhoria da qualidade do ensino; 
IV- formação para o trabalho; 
V- promoção humanística, crentífica e tecnológica do 

País. 
• •• ~ •• •-•• •••••••• •• •• •••••••··~••••-•••• •••••••••""'•n••••"'"''~•••••••••*' 

LEI N' 4.024. 
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961 

Fixa as Diretl"izes e Bases da Educação Nacional. 
(Artigos que permanecem em vigor.) 

• • ~·r o • ·~-·-• • •-• • •••-••• • • 1 • • • • •-• • •• • • • • • •"" •• • • t • • • • • • ~~'''~• • 0 •.• • • • •• ·~·· • "• 

LEI N• 5.540. 
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968 

Fixa normas de organização e funcionamento do 
-ensino superior e Sua articulação com a escola média. 
e dá outras providências. 

............. -· ................... ~: :·- .. _ ... ~ ..... -.. ·: .......... ··-· ------~~- ·, 

LEI N' 5.692, 
DE 11 DE AGOSTO DE 1971 

Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1" e 2~ 
graus, e dá outras providências. 

LEI N' 6.660, 
DE 21 DE JUNHO DE 1979 

Dá nova redação à alínea e do art. 2D do Decreto· Lei 
n~ 869, de 12 de setembro de 1969, que "dispõe sobre 
a inclusão da Educação Moral e Cívica como disciplina 
obrigatória, nos sistemãs de ellsinO do País, e dá outras 
providências". 
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LEI N" 7.044, 
DE 18 DE OUTUBRO DE 1982 

Altera dispositivos da Lei n~ 5.692, de II de agosto 
de 1971, referentes à profissionalização do ensino de 
z• grau. 

DECRETO-LEI N·• 869, 
DE 12 DE SETEMBRO DE 1969 

Dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica 
como disciplina obrigatória, nas escolas de todos os 
graus e modalidades dos sistemas de ensino no País, 
e dá outras providências. · -

(A Comissão de Educação- decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 68, DE t99z .. 
Dispõe sobre o adicional de remuneração às atividaM 

des penosas, e dá outras prm·idências. 

O Congress_o_Nacional decreta: 
Art. 1" O empregado que exercer seu trabalho em ativi

dades ou operações consideradas penosas terá direito a uma 
remuneração adicional de 10% (dez por cento) sobre o salário 
que perceber. 

Art. 2~ No prazo de 90 (noventa) dias_, o Poder Execu
tivo regulamentará a presente lei, especificando as atiVidades 
consideradas penosas para os efeitos legais. 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua -publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposíções enn:õfitrário. 

J nstificação 

O projeto de lei ora sUbmetido ã aprovação do Cong;resso 
Nacional tem por escopo regulamentar dispositivo constitu
cional, in verbis~ 

"Art. 7~ São direitos dos trabalhadores urbanos e ru
rais, além de outros que visem ã melhoria de sua condição 
social: 

....... ~--. ----.- .... ·~- .. -~ ...... -.......•.. -... -..... ' .. -- ....... ._. ___ .. ·-
XXIII- adicional de remuneração para as atividades pe

nosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei." 
A atual Constituição Federal acrescentou às atividades 

insalubres ou perigosas, para os efeitos da percepÇâlrde adicio
nal de remuneração, também as atividades penosas, na forma 
do que se dispuser em lei. · 

Ê preciso desta forma, e com urgéncia, regulamentar 
a concessão do adicional devido aos trabalhadores que prestam 
serviços em atividades ou operações consideradas penosas, 
tendo em vista que aqueles que exercem seu trabalho em 
condições de insalUbridade ou de periculosidade já vêm perce
bendo adicionais respectivos, por já estarem estes devida
mente regulamentados nos arts. 189 e seguintes, do Jiploma 
consolidado. 

Na proposição forrilulada pretende-se fixar em 10% (dez 
por cento) sobre o salário percebido pelo empregado o valor 

do benefício, que julgamos perfeitamente suportável pelos 
empregadores e adequado em relação aos percentuais estabe
lecidos para os adicionais de insalubridade e de periculosidade. 

Propõe-se, para a concretização da medida, que o Poder 
Executivo, no prazo de 90 dias, regulamente a matéria, defi
nindo, através dos seus órgãos técnicos, as atividades ou opera
ções consideradas penosas, para que a partir desta regula
mentação possa o trabalhador brasileiro, engajado em tais 
atividades, passar a perceber. como lhe garante o texto consti
tucional, o respectivo adicional de remuneração. 

Sala das Sessões, 20 de maio de 1992. -Senador Márcio 
Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÁO DAS LEIS DO TRABALHO 

SEÇÁO XIII 
Das atividades insalubres ou perigosas 

Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações 
insalubres aquelas que. por sua natureza, condições óu méto
dos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos 
à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em Iazão 
da natureza e da intensidade do agente e o tempo de exposição 
aos seus efeitos. 

Art. 190. O Ministt!riO do Trabalho aprovará o quadro 
das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre 
os _critérios de caracterização da insalubridade, os limites de 
·iOlérância aos agentes agressivos; meios de proteção e o- tempo 
máximo de exposição do empregado a esses agentes. 

Parágrafo único. As normas referidas neste artigo_ in
cluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador 
nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritan
tes, alergênicos ou incômodos. 

Art. 191. A eliminação ou a neutralização da insalubri
dade ocorrerá: 

I- com a adoção de me_didas que conservem o ambiente 
de trabalho dentro dos limites de tolerância; 

n- com a utiliZação de _equipamentos de proteção indivi~ 
dual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente 
agressivo a limites de tolerância. - - - - -

Parágrafo único. Caberá às Delegacias Regionais do 
Trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as empresas, 
estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização, na 
forma deste artigo. -

Art. 192. O exercfcio de trabalho em condições insalu
bres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Minis
tério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respecti
vamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) 
e 10% (dez por cento) do salário mínimo da região, segundo 
se_classifiqw!m nos graus máximo, médio e mínimo. 

A_rt. 193. São consideradas atividades ou operações pe
rigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério 
do_ Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de 
trabalho, impliquem o cantata permanente com infl~máveis 
ou explosivos em condições de risco acentuado. 

- § 1 ~, O trabalho em condiçõe~ de periculOsidade asse
gura ao empregado um adicional dG- 30% (trin~a por cento) 
sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, 
prêmios ou participações nos lucros da empresa. 

§ z~ o empregado poderá optar pelo adicional de insa
lubridade que porventura lhe seja devido. 

Art. 194. O direito do empregado ao adicional de insa
lubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do 
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risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção 
e das normas expedidas pelo :M;inistério do Trabalho. 

Art. 195. A caracterizaÇão e a classificação da i_(lsalu
bridade e da periculosidade, segundo as normas do Min,istéri<;> 
dO Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de MédiCo 
do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Mi
nistério do Trabalho. 

§ 1" É facultado às empresas e aos sindicatos das catego
rias profissionais interessadas requererem ao Ministério do 
Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor 
deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar 
as atividades insalubres ou perigosas. 

§ 2"' Argüida em juízo insalubridaQe _ou periculosídade, 
seja por empregado, seja por Sindicato em favor de grupo 
de associados, o juiz designará perito habilitado na forma 
deste artigo, e, onde não houver, requisitará perícia ao órgão 
competente do Ministério do Trabalho. 

§ 3"' O-disposto nos parágrafos anteriores não prejudica 
a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, nem a realiza-
ção ex officio da perícia. · 

Art. 196. Os efeitos pecuniários decorrentes do traba
lho em condições de insalubridade ou periculosidade serão 
devidos a contar da d~ta da inclusão da respectiva atividade 
nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho, respei
tadas as normas do art. 11. 

Art. 197. Os_ materiais e substâncias empregados, ma
nipulados ou transportados nos__locais de trabalho, ql>.ando 
perigosos ou nocivos à saúde, devem conter, no rótulo, sua 
composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo 
de perigo correspondente, segundo a padronização interna
cional. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos que mant€mh_am 
as atividades previstas neste artigo afixarão-, noS: ·se!Ores de 
trabalho atingidos, avisos ou cartaZes, com advertência quanto 
aos materiais e substâncias perigosos ou nocivos à saúde. 

, CONSTITUIÇÁO DA -
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 7"' São direitOs dos trabalhadores urb.àlioi e):iifãl_S.__ 
além de outros que visem à melhoria de sua_condição.SOdai: -

. . . ·-·. ~· ...... ··-· ......... ·•··· -~ .......... ~--~--·-·· -~--~ ····-····~·· ...... . 
XXIII -adicional de remuneração pafà as atividades pe

nosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 

(À Comissão de Assuntos Sociais- decisão termi
nativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 69, DE 1992 

Altera o art. 118, da Lei Orgânica dos Parti
dos Políticos, acrescentando o § 2o, que dispõe sobre 
a faculdade do partido politico celebrar acordos com 
as redes de rádio e televisão para~ a divulgação do horário 
eleitoral gratuito. 

O CongressQ Nacional decreta: 
Art. I• O art. 118 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 

1971, alterado pela Lei n' 8.247, de 23 de outubro de _1991, 
passa a viger acrescido de § 29 , mediante a renumeraçao do 
a~ual parágrafo único como § 1 ~, _com a seguinte redação: 

''Art. 118". ......................................... ._ ...... ,,_,_ •• 
§ V Na transmissão gratuita pelas emissoras de rádio 

e televisão dos congressos ou sessões públicas, referidos no 
inciso III, observa!·Se-ão as seguintes normas:- -

§·z9···~·r;~~it~ct~-~-~-p~;ti~i~-p~I-ítk~~;i;b~;;~~~;d~~~~~ 
as redes de rádio e televisão e adotar critérios diferentes dos_ 
fixados no_§ 1"' deste artigo, visando à melhor divulgação 
do programa partidário. - · -

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

Art. 3"' R~vogam-se as diSposições em contrário. 

Justificação 

O presente projeto visa a democratizar o horário gratuito, 
fixado pela Lei n•5.682, de 21-7-71 (Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos), para a divulgação do programa partidário, nas redes 
de rádio e televisão. 

Tem por escopo, ainda, tornar a apresentação do progra
ma do partido político mais atraente para o público, aumen
tando, dessarte, não só a audiência do horário, mas, principal
mente, tornando aCessível ao cidadão o conhecimento das 
várias opções partidárias que se lhes apresentam para o exer
cício de sua cidadania. 

Sala das S_essões~ 20 de maio de 1992. -Senador Nelson 
Wedekin, 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N> 5.682 

DE 21 DE JULHO DE 1971· 

Lei Orgânica dos Partidos Políticos 
O Presidente da República 

LEI N> 8.247, 
· DE 23 DE OUTUBRO DE 1991 

--O--- Altera dispositivos da Lei n~ 5.682, de 21 de julho 
de 1971 - Lei OrgâniCa dos Partidos Políticos . 

(A Comissão de Constituição Justiça e Cidadania 
- decisão terminativa.) 

O SR, PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa. redação final que será lida pelo Sr. lo 
Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 143, DE 1992 
Da Comissão Diietora 

Redação rmal do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 24, de 1992 (n~ 82, de 1992, na Câmara dos Depu
tados), 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 24, de 1992 (n' 82, de 1992, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado para 
o Estabelecimento de um Estatuto das Empresas Binacionais 
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Brasileiro-Argentinas, concluído em Buenos Aires, em 6 de 
julho de 1990. 

Sala de Reuniões da Comissão. 20 de maio de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente:- Iram Saraiva, Relator- AJC. 
xãndre Costa,Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N• 143, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 24, de 1992 (n" 82, de 1992, na Câmara dos DepU
tados). 

Faço saber Ci1Je" O Congresso Nacional aprovou, nos ter
mos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1992 

Aprova o texto do Tratado para o Estabelecimento 
de um Estatuto das Empresas Binacionais Brasileiro
Argentinas, concluído em Buenos Aires, em 6 de julho 
de 1990. 

Art. 1• É aprovado o texto do Tratado para o Estabele
cimento de um Estatuto--das Empresas Binacionais Brasileiro
Argentinas, concluído em Buenos Aires, em 6 de julho de 
1990. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovaçãÕ do Con'gf~sso 
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 encargo_s ou c;omprornissos gravosos ao 
patrimônio nacional. 

Art. 2"' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)....., Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. }'i' Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 290, DE 1992 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discu~~~o e votação, 
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo no;> 24, 
de 1992. 

Sala das Sessões, 20 de maio de 1992. -lrapuan Costa 
Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) ,.--A Presidéncia 
convoca sessão conjunta a realizar~se, hoje, às 19h na Câmara 
dos Deputados, destinada à apreciação de vetos presidenciais. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem a palavra 
o nobre Senador Marco Macicl. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, desejo registrar, neste 
momento, um evento de grande significação que ocorreu hoje, 
aqui, em Brasi1ia. 

Refiro~ me à Reunião do Pacto pela Infância, que- resultou 
de uma iniciativa sob a liderança de D. Luciano Mendes de 
Almeida e o patrocínio do Unicef. Realizou~se hoje a chamada 
reunião de cúpula dos governadores pela infância. Compare
ceram, Sr. Presidente, praticamente todos os governadores, 
vários Ministros de Estado, e uma das suas sessões foi presi
dida, inclusive, pelo próprio Presidente da República Fernan
do Collor de Me !lo. 

Não quero me demorar em considerações sobre o evento, 
mas gostaria de lembrar, Sr. Presidente, que vivemos numa 
República Federativa. Então, toda vez que se fala em Fede~ 
ração há que se lembrar sempre que são também entes federa~ 
ti vos os Estados e Municípios. Se desejamos fazer uma ação 
articulada em favor da criança e do adolescente, mister se 
faz que não ajamos apenas enquanto União, enquanto Go
verno Federal, envolvendo aí Poder Executivo, Legislativo 
e Judiciário, mas ajainos, também, em articulação com os 
Estados e Municípios. A Constituição de 1988 avançou no 
campo da proteção dos direitos da infância e do adolescente; 
em alguns pontos foi pioneira em termos de legislação no 
Planeta. E, posteriormente, o Congresso Nacional aprovou 
o Estatuto da Criança e do Adolescente que, de alguma forma, 
regulamenta os dispositivos co~stitucionais, dando~ lhes assim 
plena eficácia. 

Mas, Sr. Presidente, em que pese esse esforço no plano 
federal, impun~a-se também que essas ações perpassassem 
para os Estados e Municípios. Daí a idéia dessa reunião, con~ 
gregando os governadores. 

E hoje, Sr. Presidente, fmalmente a referida reunião se 
realizou, com um comparecimento eXcepciOnal. -

Não quero fazer um relatório pormenorizado do que hou
ve, mas não posso nem devo deixar de registrar, COI'll:~ extre~ 
mamente significativa essa preocupação em garantír em toda 
a sua inteireza, em tóda a sua extensão os direitos da criança 
e do adolescente. 

Ainda_ há pouco ouvimos palavras muito oportunas do 
Senador Darcy Ribeiro quando ofereceu à Casa, inclusive, 
um Projeto de Lei de nova Lei de Diretrizes e Bases da Educa~ 
ção Brasileira, e -S. Ex~ chamava atenção para a importância 
da educação. E eu diria que falar na criança e no adolescente 
é falar em educação, em saúde, é falar, conseqüentemente, 
numa série de conquistas sociais sem as quais a criança e 
o adolescente de hoje não terão condições de participar inte~ 
gralmente da sociedade na qual vivem. 

Quero, Sr. Presidente, neste instante. fazer o registro 
da reunião, louvar inicialmente o gesto pioneiro de D. Luciano 
Mendes de Almeida, Presidente da CNBB que, ao lado de 
outras instituições não-governamentais, se preocupou em via~ 
bilizar providência de tão longo alcance. 

Desejo tambem -estender meus cumprimentos a todos 
aqueles que fazem o Unicef, a partir, inclusive, do Sr. Caiaam, 
que é o representante desta instituição_ no ~~asil, e a toda 
a sua equipe e expressar meu regozijo aos governãdores de 
Estado que vieram aqui, interrompendo suas atividades em 
seus Estados, demonstrar a sua preocupação com a criahça 
e o adolescente e para expor nesse fórum o que estão fazendo 
em seus Estados. 

CinCo Estados, Sr. Presidente, regularam, friso, a nível 
estadual, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e em tomo 
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de dez Estados já estão com os referidos projetas em anda
mento nas respectivas Assembléias Legislativas. Muitos outros 
preparam, também, para oferecer à consideração das Assem
bléias Legislativas os·seus projetes de lei. Veja que os governa
dores estão agindo; re~t~, depois dessa reunião, que passe~o~ 
à ação a nível munic1pal. E fundamental que a proteçao a 
criança e ao adolescente coniece na primeira célula da organi
zação política, que é o município. Sem o riluniCíplo, Ifatura~
mente, nada poderá ser feito de mais prOcedente, de ma1s 
profundo. _ .-- _ .- __ ---~ . 

Neste instante, não gostana de de1xar de reg1strar esse 
fato, para mim extremamente auspicioso e positivo, COJ?O 

aqui disse. Mas, muito mais do que isso,_ também elo~~ar 
todos aqueles que contribuíram para a orgamzação da reumao, 
para elogiar t3mbém o compar~címento dos ~overnado_res e 
registrar, como prova do seu mteresse para com a cnança 
e o adolescente, a presença de Sua Excelência o Senhqr Pçesi
dente Fernando Collor de Mello. Acredito que isso tudo nos 
dá ânimo interior e a convicção de que estamos caminhando 
e bem. 

Antes de encerrar as minhas palavras, Sr. Presidente, 
gostaria de dizer que no encontro de hoje f~l~ram vário~ M~ni~ 
tros de Estado,_além de governadores e dmgentes de _mshtm
ções não-governamentais. A programação teve como·priori
dade os seguintes peritos: saúde e informação da mulher, 
nutrição, saúde infantil, educação básica e proteção à cr_i.ança 
em circunstâricias difíceis. _ _ ,-- . _ . 

De acordo cominiormacões do próprio Pacto pela Infân
cia, sabe-se que somente 65,4%, 79,4% dos jovens do Nor
deste e S_udeste, respectivamente, estudam, enquanto que 
4 2% e 2 7% não exercem nenhuma atividade (e_studo, traba
lho ou afazeres domésticos). A mão-de-obra infanta-juvenil 
é mal remunerada em comparação à_adulta,_me_sm() quando 
possui escolaridade mais elevaçia. Ço.n~agens parciais no Rio 
de Janeiro e em Fortaleza indicam que o núme_ro de meninos 
de rua, em cada uma dessas cidades, é superior-a- mil. 

Logo, o Pacto da Infância examinoU tambéii!_qu~_a situa-
ção dessas crianças é difícil. - _ _-

Concluo estas_ palavras, dizendo da minha satisfação em 
ver esse encontro devidamente realizado, com pleno êxito, 
fazendO Vótos de que no plano estadual passemos das palavras 
para a ação. - · - -

O meu Estado, Pernambuco, cujo Governador Joa9uim 
Francisco esteve presente, aprovou o seu Estatu_to da Cnança 
e do Adolescente_ e, através do seu Secretário de Traba~ho 
e da Ação Social, o Deputado Geraldo de Holanda Cordeiro, 
está-implementando urna série de ações com vista~ a amparar 
a criança e o adolescente carentes em Pern~~buco. 

Posso falar à vontade, porque, a meu ver, Pernambuco 
está, de sua parte, cumprindo a sua tarefa, em que pesem 
as dificuldades financeiras por que passa todo o País~ de modo 
especial, os Estados do Nordeste. O meu Estado, po~s~ me 
orgulhar disso, dá os seus passos, cumpre esses obJehvos, 
o que, naturalmente, nos dá a convicção de solici~ar que ou-tros 
Estados procedam de idêntica m_a_n_eira, sobretudo aqueles 
-acredito que são poucos- que ainda não tiveram o cuidado 
de examinar a questão e não encaminharam às suas Assem~ 
bléias Legislativas legislação criando os mecanismos que _vão 
permitir que os direitos da criança e do adolescente seJam 
devidamente regulamcn~ados a nfvel estadual. 

Era o que tinha a diZer, Sr. Piesidente. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio P()rtella)- Tem a palavra 
V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Par~ uma 
breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi~ 
dente, desejo ler uma circular do advogado Luiz Eduardo 
Greenhalgh, enviada ao Senador Suplícy e a todos aqueles 
que assinaram o pedido de habeas corpus em favor da Depu
tada Maria José Rocha: 

"Circular n' 229/92 
Tenho satisfação de inforinar V.- s~, deferida or

dem liminar Ministro Assis Toledo, do STJ, habeas 
corpus que impetramos a favor da Deputada Maria 
José Rocha, sobrestando queixa-crime movida pelo 
Governador Antônio Carlos Magalhães, até final julga
mento. · 

Atenciosamente, -_Luiz Eduardo Greenhallgh." 

Quero infofinar a V. Ex~ e à Casa que espero, na próxima 
semana, fazer um pronunciamento a respeito ~essa questão, 
historiando tudo o que vem ocorrendo na Bahia. . 

Acho que no momento esta comunicação à Casa Se fazia 
necessária e o que procuramos com esses atos foi defender 
a inviolabilidade parlamentar. 

Esse não é um assuitto da_ Bahia. ~ um assunto nacional. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre- Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sro.S e Srs. Senadores, 
o Governo anunçiou, recentemente, com grande estardalhaço, 
que havia conseguido concluir um acordo com a indústria 
metalúrgica e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo 
do Campo e Diadema, que resultaria em benefícios para todos, 
incluindo as partes contratantes e o consumidor, uma vez, 
que o objetivo ri:iaior era reduzir o preço dos _veículos. __ Aí 
estaria um novo caminho para ·combater a inflação. 

O acordo incluiria incentivos·para as exportações de veí
culos, que vêm -Caindo verticalmente, além de estimular a 
modernização da indústria. Mas, ficou claro que o protocolo 
trouxe vantagens para todos que o negociaram, menos para 
o contribuinte. A impressão é a de que o Governo capitulou 
diante de poderosos interesses, montando uma encenação pa
ra justificar a concessão de privilégios à indústria automo
bilística. 

De acordo com o entendimento, a indústria automobi
lística ganhou porque estará pagando menos impostOs federais 
e estaduais, em troca de uma redução de 4,5 pontos p-ercen
tuais em suas margens de lucros. Os preços dos carros baixa
ram 22%, logo depois de firmado o acordo. mas a:s montadoras 
receberam autorização para repassar qualquer aumento de 
custos aos preços finais dos veículos. . 

Os trabalhadores metalúrgicos lucraram com a garantia 
de emprego, a reposição das perdas salariais ante_riores, e 
com reajustes mensais dos salários correspOndentes à variação -
da inflação entre abril e junho. Esse aspecto do protocolo 
representa a volta da indexação, o que entra em conflito com 
a política de aperto monetário do Governo,_ erigi~a como 
prioridade número um na batalha contra a mflaçao. Uma 
contradição evidente, sem dúvida. 

A contrapartida dos trabalhadores também não faltou 
- eles concordaram em adiar a data de seu dissídio de }'! 

de abril para 1" de julho. Categoria com grande poder de 



3732 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) !'1aio de 1992 

barganha, os metalúrgicos do ABC ga;r~!ife.Ql_conquistas im
portantes, que infelizmente não favorecem a esmaga_dora 
maioria dos trabalhadores brasileiro!;. 

Os benefícios geradoS POr esse entendi.ménto São bastante 
relativos, conforme dados do DIEESE, que O -próprio presi
dente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diade
ma apresentou durante as reuniões prom9vidas pela Secretária 
Dorothca VVerneck. 

De acordo com o estudo do DIEESE, "o crescimento 
da produção de veículos não tem sido acompanhado no mesmo 
ritmo pelo incremento do emprego" -o que é apresentado 
como uma tendência mundial. A produção elevou-se em 
41,2% nos Estados Unidos, enquanto os níveis de emprego 
cresciam apenas 8,6%. No Brasil, entre 1981 e 1991, a produ
ção cresceu de 780,9 mil veículos para 960,1 mil veículos
ou o correspondente a um crescimento de 23%. 

No mesmo período, o número de trabalhadores empre
gados na indústria automobilística passou de 104 mil para 
109 mil. O que significa um aumento de meros -cinco-mil 
trabalhadores ou 5% acima do que foi regístfadO- tio -iillcio 
da década de 80- Os técnicos do DIEESE concluíram que, 
nos_ períodos de crise na economia, o número de demissões 
sempre cresceu em ritmo maior do que a queda da produção, 
quando medida percentualmente. _ __ _ 

O estudo também registra significativo auine_nto de pro
dutividade dos trabalhadores empregados na indústria -auto
mobilística. Esse incremento da produtividade foi de 31% 
entre o início e o final da década de 80 - ou seja, de 8,9 
veículos por empregado para 1 I ,7 em 1988. O estudo sustenta 
que aconteceu a mesma coisa n-_()_ '!_nO passado, ou seja, a 
produção cresceu 5%, enquanto o nível de emprego cafa 7%. 

O presidente da Associação Nacional dos_ Fabricantes 
de Veículos (ANFAVEA), Sr. Luís Adelar Scheur, elogiou 
os termos do acordo, saudando-o como um avanço, um3:.ve~_ 
que a indústria passaria a -lucrar menos, reduzindo preços. 
Juntava a sua voz à da Secretária Dorothea Werneck, que 
viu naquele protocolo lição preciosa a ser- aproveftada pelo -
Governo no combate à inflação. 

A realidade parece diferent~, Srs. Se_~ª-doies. segundo 
dados oficiais, os iiDpostos pa-go-s -pela indústria-aUtomobilística 
estão sendo reduzidos, desde 1986, mas as margens de lucro 
e os preços continuam cm alta. Segundo o idóneo DIEESE, 
em dezembro de 1986, quando o Plano Cruzado entrava em 
agonia profunda, o Governo aumentou o IPI {Imposto sobre 
Produtos Industrializados), como sempre a pretexto de reduzir 
o consumo e reforçar o caixa. 

Assim é que a participação dos impostos no preço final 
dos carros, que chegou a 36% em março de 1986 ~aumentaria, 
logo em st:;guida, para quase 57%. Acontece qUe. em novem
bro do ano passado, o- peso do imposto sobre cada veículo 
já havia caído para 39%. . _ 

Não obstante a diminuição de tributos._ a indústria auto
mobilística continuou praticando uma polítl.ca de preços altos. 
De tal forma que suas margens de lucro, que eram de 13% 
em 1986 sobre cada veículo produzido, cm novembro de 1991 
aumentavam para 25%, apesar dos congelamentos e ~:lo con
trole de preços. Foi tão expressivo esse ajuste da hidústria 
automobilística, que reduziu a participação dos custos .de mão
de-obra de 6,4% em março de 1986, para 2,8%. 

Há uma concordância geral d~ que os impostos cobrados 
no Brasil sobre cada veículo produzido superam as médias 
internacionais, mas todos lembram igualmente que os tributos 
pagos têm sido repassados religiosamente aos preços dos veí-

culos. Outri lenda tem sido a das exportações de veículos 
pela indústria automobilística. Isso só acontece quando de
corre de u.ma estratégia das matrizes ou em função de crises 
do mercado interno como queda das vendas, recessão, etc. 

Até o final da década de 70, às exportações_ de veículos 
situavam-:::.e em patamar que variava de 8 a 9% da produção 
total, apesar de todos os privilégios concedidos pelos progra
mas enqu-".ldrados no famoso Befiex. Com a crise da dívida 
externa e com a recessão, as próprias montadoras tiveram 
que mudar a estratégia para g~rantir a sobrevivência. 

Sem maiores incentivos, as vendas ao exterior já se situa
vam em 13,5% em 1980. chegando a 27% em 1981. Em 87, 
as exportações atingiriam a rriarca de 37,6%, conlputando-se 
uma exportação total de 345,6 mil veículos naquele ano. No 
ailo passiido, embora a recessão aqui tenha permanecido, a 
exportação de veículos caiu para 20%. 

Os investimentos das montadoras no Brasil têm decres
cido, nos últimos tempos, associando-se o fenómeno a uma 
tendência geral constatada na economia brasileira, nos últimos 
tempos. Essa redução verificou-se, segundo o DIEESE, de 
forma ~ais aguda,_ ~epois da crise do endividamento externo 
e do aumento do déficit oúblico. 

Entre 1976 e l982 ~a indústria automobilística investiu 
17-1,1 milhões de dólares, anualmente cabendo à indústria 
de autopeças uma média, também anual, de 17,9 milhões 
dólares. De 1983 a 1988, as fábricas de veículos cortaram 
seus investimentos para 31,6 milhões de dólares ao ano, repre
sentando uma redução de 81.5%. Na indústria de autopeças 
os investimentos cafram para 6,5 milhões de dólares ao an9, __ 
registrando uma queda significativa de 64%. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os especialistas chegaram 
à ·conclusão de que, mesmo que haja uma expansão econô
míCa·;- a produção e as vendas da indústria automobilística 
poderão se estagnar em 800 mil veículos/ano a-té 1996~ E isso 
porque as indústrias resolveram investir na produção de veícu
los caros e sofisticados, para obter maiores margens de lucro, 
ainda que C?J? uma produção menor. 

As multinacionais procuram fazer suas opções empre
sariais, levando em conta o processo de concentração de renda 
no País. Revela-sr;: que temos 31.5 milhões de famllüis no 
Brasil, mas apenas 6% delas, ou 170 mil famüias, usufruem 
uma rend:a anual superior a 25 mil dólares. E são essas famílias 
que compram carros novos. 

Os especialistas advertem que a política das montadoras 
no Brasil entra em choque com as tendências internaCionais, 
qUe tendem obviamente pela produção em escala maior para 
conseguir menores custos. Parece elementar que a verdadeira 
safda estaria na redução do número de modelos produzidos 
e na opção por carros populares- alternativa que não parece 
interessar âs multinacionais do setor automobilístiCO brasi
leiro. 

As montadoras alegam que estão impedidas de aumentar 
a produção porque o mercado brasileiro é pequeno. De acordo 
com estudos realizados por técnicos do BNDES e do DIEESE, 
a proliferação de modelos acabou sendo um dos fatores mais 
importantes na queda de produtividade. Até 1965, a indústria 
automoblística tinha 15 modelos de_ carros d~ passeio e esse 
núriiero chegOu -a- 50 lnodelos em 1988. 

Há um consenso entre os técnicos de que a variedade 
de modelos e sua multiplicação compromete o planejarnento, 
aumenta os riscos de desperdício e o tempo de produção, 
encarecendo os custos. A díniinuição do número de modelos 
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permitiria uma maior racionalização dos sistemas de produção 
o que resultaria em preços mais baixos. 

Os fabricantes costumam justificar -a sua baixa produti
vidade com o mau desempenho dos nossos trabalhadores em 
relação aos dos países desenvolvidos. Os trabalhadores brasi
leiros consomem 48 horas para montar um veículo, enquanto 
o coreano faz o mesmo serviÇo em 30 horas e o norte-ame
ricano em 25 horas. M_as, os fabricantes no Brasill se esquecem 
de computar a diferença de salário-hora. 

O custo por hora de mão-de-obra _no Brasil é de um 
dólar, enquanto que a Coréia paga salários quatro vezes mais 
altos e, nos Estados Unidos, chega a 15 dólares o salário-hora. 
De acordo com dados de instituições idôneas. o custo de mão
de-obra por veículo montado nos Estados Unidos é de 376 
dólares e de 121 dólares na Coréia, ou seja;--68Cfe 150 por 
cento maior do que os 48 dólares por cada veículo montado 
no Brasil. · 

O que fica evidente numa análise fria do desempenho 
de nossa indústria automobilística é que ela não se modernizou 
por culpa da reserva de mercado. Os especialistas sustentam 
que o atraso tecnológico foi uma opção da própria indústria, 
uma vez que ela poderia ter-se assodado ocm os fabricantes 
nacionais de componentes em joint ventures, se estivesse real
mente interessada na modernização de seus produtos. 

O grande problema resulta de que as estratégias de produ
ção e de venda no Brasil estão sempre dependentes de políticas 
globais das matrizes - _uma vez que as empresas que aqui 
fabricam veículos são todas multinacionais. Esta tem sido a 
razão da grande resistência que essas empresas rriovem a qual
quer tentativa de controle do governo sobre as opções que 
fazem em matéria de política industrial. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez lavrou-se 
mero tento de marketing, quando se anunciou pela imprensa 
que o acordo entre Governo, empresários e trabalhadores 
resultaria em carros mais baratos. Na verdade, os carros conti
nuam subindo, o que significa que a conta do lance publicitário 
será remetida para a sociedade, como sempre acontece neste 
País. _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr15 e Srs. Senadores, 
não é necessário dizer nesta Casa que a crise enfrentada pelo 
País tem provocado uma série de situações tremendamente 
preocupantes. A solução recessiva adotada pelo Governo, 
como forma de combate à inflação, ainda que supostamente 
necessária, tem gerado graves problemas, inclusive no seio 
da própria máquina governamental. -

Os cortes orçamentários e a política de contingenciamen
to dos recursos federais têm atingido de forma brutal o Sistema 
Nacional de Ciência e TeÇ_nologia e, em particular, o InStituto 
de Matemática Pura e Aplicada, instituição que faz pai:té âe 
um seleto conjunto de entidades científicas de alto nível exis
tentes no Brasil. 

Comparável, na sua área de atuação, às melhores instituiw 
ções de matemática do mundo, o IMPA tem sofrido situações 
que chegam ao vexatório, devido à falta de recursos que vem 
enfrentando: não tem tido dinheiro sequer pãra pagar suas 
contas de energía elétriCa. 

Os pesquisadores daquela instituição come-çam -a buscar 
outros empregos para sobreviver. O IMPA, alías, já perdeu 

mais da metade de seus matemáticos. O pessoal de apoio 
da instituição, af incluídos os funcionários de nível superior, 
ganha tão mal que apenas meia dúzia deles desconta imposto 
de renda. Em flagrante contraste com seu discurso sobre a 
Política de Ciên_cia e Tecnologia, o Gover.no brasileiro paga 
2,000 dólares mensais a cientistas estrangeiros, enquanto o 
salário mais alto dos pesquisadores do IMPA anda por volta 
dos 800 dólares_ 

Essa situação tem gerado uma grande quantidade de pro
testos de instituições e de cientistas do Brasil e do exterior. 
Cartas- e abaixo-assinados já foram enviados a diversas autori
dades do setor de Ciência e Tecnologia e até mesmo ao Exm9 
Sr. Presidente da República, sem maioies resUltados até o 
momento. 

Entre os documentos enviados a essas autoridades gover
namentais, destacà-se uma carta assinada por 62 participantes 
de um congresso internacional sobre topologia, realizado no 
princípio do ano, no Rio de Janeiro. São signatáriOS Gessa 
manifestação vários eminentes matemáticoS de quatro cOilti
nentes. Da mesma forma, 23 cientistas estrangeiros, que parti
ciparam do colóquio sobre '"Métodos Analíticos Complexos 
em Sistemas Dinâmicos", realizado no Rio de Janeiro, subsw 
creveram carta de protesto contra a situação que atravessa 
o IMPA. Quatroze membros do Departamento de Matemática 
da Universidade de Berkeley, Califórnia, também manifes
taram suas inquietações quanto_ ao caso. Atitude idêntica foi 
tomada pelos diretores do Instituto de Matemática e Esta
tística da Universidade de São Paulo, do Departamento de 
Matemática da Universidade de São Paulo, em São Carlos, 
e da Sociedade Brasileira de Matemática. 

Todas essas_manifestações dão conta do prestígio nacional 
e internacional do IMPA e da preocupação que gera a aflitiva 
situação em que se encontra esta Instituição. que tem 40 anos 
de serviços prestados ao País. - -

O mais grave, Sr. Pr~sidente, Srs. Senadores, é que toda 
esta celeuma e a ameaça de extinção do IMPA acontçcem 
quando se sabe que para salvar aquela Instituição sedam pred-
sos; ariuãlmente, recursos equivalentes aos necessários para 
construir 200 metros de estrada asfaltada. Isso mesmo, Senho
res, 200 metros de estrada asfaltada! 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, lanço desta Tribu
na um veemente apelo a Sua Excelência, o Sr. Presidente 
da República, no sentido de que ponha cobro a esta situação. 
Não podemos aceitar passivamente o desmantelamento de 
uma Instituição tão tradicional~ quando tão poucos recUrsos 
bastariam para que ela continUasse seu trabalho. 

O caminho da Ciência e da Tecnologia é o caminho do 
Futuro. Se não mantivermos, hoje, os nossos esforços nesse 
campo, de-maneira contin-Uada e tenaz, estaremos condenando 
nosso País a permanecer no atraso e no subdesenvolvimento, 
o que equivale a dizer, na miséria. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR, NEY MARANHÃO (PRN - PE- Pronuncia o 
seguinte discu!sô:) -Sr~ Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
trago para esta casa, Sr. Presidente, um tema da maior impor
tância para a economia nacional, para debatermos e esta Casa 
torriar conhecimento. Trata-se, Sr. Presídente, da .:lifícil situa
ção em que se encontram a indústria nacional e os cultivadores 
da juta no Pafs._ _ -- _ - -

A "origein piiiiCipal dessas dificuldades está no aprofunda
mento crescente da importação por desavisadas empresas bra-
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sileiras de sacos,_tecidos e fiOS 9 prOduzidos a partir da juta.· 
Tais importações têm se efetuado sob a ilegal e condenada 
prática de dumping, por parte de países e empteSas,-estran
geiras, produtores da juta e de seus derivados, com a indevida 
aceitação de alguns exportadores de café, de açúcar e de grãos 
no BrasiL 

Essa concorrência desleal, Sr. Presidente1 imposta por 
produtores estrangeiros, ao longo dos últimos anos, tem gera
do um quadro dramático para os vários segmentos nacionais 
envolvidos com o cultivo e a industrialização da juta no Brasil. 

Os efeitos económicos e s_ociãis causados pela prática 
do dumping têm sido profundos e perniciosos, atingindo mor
talmente um dos mais tradicionais setores da produção nacio
nal e causando desemprego e injuStoS sOfrimentos a milhares 
de trabalhadores brasileiros. · 

Este- pronunciamento, Sr. Presidente. tem a finalidade 
de denunciar a gravidade desse problema, apresentando deta
lhadamente a situação injUstamente énfrentad3-pela indústria 
brasileira de juta perante esta casa, foro mais do_qu~ adequado 
para examinar e se opor a questões desta natureza que afetam 
e contrariam sp.periores interesses nacionais. -

Sabem muito bem meus pares o que representa o dumping 
como instrumento ilegal e fraudulento qu_e, se_ não coibido, 
deteriora a correta prática do comércio exterior em todo o 
mundo. A formação de preços artificialmente arquitetada nq 
mercado internacional com produtos ofere_cidos abaixo de seu 
preço de custo é unanime~ente condenada pelas naçõessigna
táraos do GA TI --Acordo Geral de Tarifa:s e Comérdo. 

O dumping é rejeitado e reprimido internacionalmente 
como uma atividade nociva na relação comercial entre os 
países e entre as empresas privadas. 

A sociedade vem passando por profundas mudanças. O 
mundo deixou de ser governado pela guerra fria e será gover
nado, tudo indica, felizmente, pela eficiência na produção 
e na circulação entre as nações. A artificial manipulação das 
ideologias saiu do cenário. Manipulação esta q_ue_ c~rria em 
benefício dos próprios interesses das grandes potências e em 
detrimento dos países em desenvolvimento, como o nosso. 
Entrou, por sua vez, no cenário quotidiano de cada país o 
desafio da eficiência na inter-relação das economias, No desa
fio da modernização de suas estruturas económicas-e na conse
qüente ampliação dos mercados internacionais é que está in
dissoluvelmente ligado o futuro _das sociedades e dos países 
contemporâneos. _ __ -. · ·. 

O Brasil não pode deixar, Sr. Presidente, de se preparar 
para enfrentar essa nova era da humanidade, ampliando a 
competitividade de sua produção, modernizando suas estru
turas produtivas e criando mecanismos para se proteger da 
concorrência desleal que eve~tualmente se _verifica no comér
cio exterior. Os mecanismo~ de produção e a capacidade de 
reagir e neutralizar os efeitos de eventuais dumpings, são 
condição fundamental para que o nosso País possa comparecer 
com sucesso ao mercado internacional e a essa nova ordem 
internacional. 

Não se pode confundira liberdade de iniciafivá'e-a criativi
dade na concorrência, que são elementos essenciais na econo
mia mundial, com fragilidade e passividade frente a práticas 
desleais de trustes internacionais. As regras que regem o co~ 
mércio exterior são clarameõte fixadas no âmbito do Gatt, 
e elas são implacáveis com aqueles que praticam o dumping, 
como alguns concorrentes da indústria brasileira de juta_. 

A ausência de reação firme e enérgica. Sr. Presidente, 
a essas práticas sigriifica a renúncia ao nossô futuro económico 

e inadmiss{vel omissão na defesa dos mais legítimos interesses 
nacionais. Um exemplo eloqüente dos maléficos resulados 
dessas. práticas e da necessidade de serem elas coibidas ocorre 
quanto ao problema por nós tratado hoje. 

Com efeito, existindo há mais de sessenta anos no País, 
a indústria nacional vem sofren4o duro processo de descapita
lização e corrosão, em função da concorrência internacional 
desleal, imposta nos últimos anos pelos principais países pro
dutores de fios, sac-aria e tecidos de juta. a Índia e Bangladesh. 

Juntos, esses países são responsáveis por 98% da produ
ção mundial dos referidos produtos. Dotados de estruturas 
industrial e agrícola arcaicas _e p~ofundªmente i.J!feriores à 
brasileira, esse~ países vêm promovendo nos últimos anos 
práticas ilegais no comércio ~xterior, formando artificialm!!nte 
os preços do seu produto, à custa de enormes subsídios, geran
do um dumping permanente sobre as su~s exportações para 

_ Q:_ Brasil. Tudo isso com o objetivo único de desmontar e 
destruir a concorrência representada pela indústria brasileira, 
ainda pequena mas _que tem na sua estrutura moderna e nas 
e~traordinárias _condiçQ~s da região amazónica uma fronteira 
inesgotável c um hoii:ionte seguro para, a médio prazo, afetar 
a supremacia da Índia e de Bangladesh no cultivo e na produ
ção da juta e de seus derivados. 

Esse processo, Sr. Presidente, se iniciou no ano de 1987, 
. com a importação de três milhões e quinhentos mil sacos 
de juta promovida naquele ano e originária dos países mencio
nados. A partir daquele ano, então, exportadores da açúcar, 
de café e de grãos em nosso País vêm cedendo à tentação 
do lucro imediato e aderindo à importação sob regime de 
dumping que o de eliminar a concori-ência representada pela 
indústria basileira, eles, os exportadores de açúcar, café e 
de grãos. ficarão, aí, sim, prisioneiros do verdadeiro cartel, 
que passará a ditar, impositivamente, regras e preços no mer
cado internacional da juta. 

Essa política dos países exportadores de fios, tecidos e 
sacos de juta. com a desavisada aceitação de algumas empresas 
brasileiras, tem produzido efeitos devastadores sobre a indús:' 
tria nacional. Ano a ano, a indústria brasileira tem assistido 
ao crescimento impressionante das importações do produto, 
provocado pelo atrativo de preços convida~ivos porque são 
fiXados em regime de dumping, com subsídios enormes conce
didos na origem. 

.. Ess~ prática nociva, Sr. Presidente, vem determinando 
o progressivo enfraquecimento econômico e iridustrial do par
que nacional de cultivo e fabricação de derivados de juta, 
o que já causou, nos últimos anos, o fechamento de diversas 
empresas, a saber, Brasiljuta, em Manaus; Fiaes, em Salvador; 
Cia. Têxtil de Aniagem, no Recife; Tecejuta, em Santarém, 
no Pará; Bramentol, em Caçapava, em São Paulo; Fitejuta, 
em Taubaté, São Paulo; Jutafil, em São Paulo e a Texmar, 
no Maranhão, dentre outras. 

No ano de 1986, 19 fábricas operavam no País. Em 1990, 
somente 9 fábricas e, atualmente, apenas 7 sobrevivem à con
corrência desleal praticada pelos países exportadores. Em 
1986, 84.746 toneladas de juta eram processadas nas unidades 
industriais existentes. No ano de 1990, apenas vinte e nove 
mil setecentas e trinta e cinco toneladas foram processadas. 
O Quadro gerado por essas importações é tão grave que o 
Brasil, que é o único País do _ocidente a produzir a matéria
prima dos produtos de juta (a fibra de _juta), já perdeu a 
sua auto-suficiência na produção dessa matéria-prima, tendo 
passado a importar a fibra de juta para atender mesmo à 
pequena demanda industrial existente. São profundamente 
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drásticas as repercussões econômico-sociais no setor agrícola 
em função dessa perda de autO-suficiência, qUe veni -provo
cando o desemprego de milhares de agricultores, sobretudo 
nos estados do Amazonas, Pará e Maranhão. 

A continuada prática de dumping, c_omo se vê, Sr. Presi
dente, tem produzido resultados arrasadores~ As sete unidades 
industriais ainda existentes operam com ociosidde de mais 
de 50% de sua capacidade instalada. Em contrapartida, as 
importações de tecidos e sacaria de juta, sob dumping, crescem 
assustadoramente: em todo ano de 1990 foram autorizadas 
importações de 1.404 toneladas, enquanto no ano de 1991, 
só nos seus primeiros três meses (jan/rnar./91) foi autorizada 
a importação,de 3.602 toneladas, quantidade duas vezes e 
meia superior a todo ano anterior! 

Para se ter, Sr. Presidente, uma dimensão da gravidade 
da prática lesiva e desleal da exportação de juta por aqueles 
países mencionados, basta constatar que, no ano de 1991, 
o preço fob de um saco de juta para café era ofertado em 
Bangladesh a cota_ções que variavam entre US$1.00 a 
US$1.40. Neste mesmo ano o produto era ofertado ao Brasil 
para exportação, pelas indústrias de Bangladesh, ao irrisório 
preço de quarenta e dois centavos de dólares! 

Durante anos, Sr. Presidente, a indústria nacional de 
juta vem reagindo, sem êxito, para que as auto_ridad_es adotem 
medidas para coibir essa ilegalidade. Houve um pequeno mas 
insuficiente ·sucesso_na s_ensibilização pública para a revogação 
do regime de draw back, mas que não produziu a necessária 
reversão das tendências, pois essa revogação foi neutralizada 
pelos países exportadores com o aprofundamento da prática 
do dumping, oferecendo os seus produtos de jota a preços 
muito inferiores aos custos- de produção. 

Partiram, desse modo, os integrantes do segmento nácioK 
nal de cultivo e industrialização de juta, no ano de 1991, 
para exigir o governo brasileiro aplicasse as normas previstas 
pelo GATT - acordo geral de tarifas e comércio - como 
imprescindível recurso para a sobrevivênCiã-âe uma atividade 
fundamental à vida económica do Brasil, geradora de divisas 
e da qual dependem mais de 100.000 pessoas empregadas 
no setor industrial e agrícola. 

No mês de agosto .9-e 1991, ingressou, então, o IFIBRAM 
- Instituto de Foriieiltó- à P~oduçãO-ae FíbáiS-VegetaiS da 
Amazônia - em nome das sete empresas industriais e de 
todo o setor agrícula, com um processo anti-dumping junto 
à coordenadoria técnica de tarifas do Ministéi'kf da Economia, 
Fazenda e Planejarnento. Pretendiam e pretedem os produ
tores nacionais, com este_ pedido, a aplicação dos direitos 
compensatórios previStos no Direíto Internacional, especifi-
camente no item nove, artigo quinto,- do ·acOrdo de interpre
tação e aplicação dos artigos sexto, dezesseis e vinte e três 
do Acordo Geral de Tarifas e Comércio "(Código de Subsfdios 
e Direitos Compensatórios) e na letra "B", artigo onze, do 
acordo de implementação do artigo sexto do Acord.o Geral 
de Tarifas e Comércio (código anti-dumping). 

Como resultado inevitável das exuberanteS comprovações 
fornecídas no mencionado processo anti-dumping, o Minis
téiiõ-da Econoniíit, Fazenda e Planejam~nto edHQM a Portaria 
n9 922, de 27 de setembro de 1991, adotando um~ _ _imediata 
reação à prática desleal que vem se verificando há anOs. Não 
se pode imputar ao atual Governo Federal e à portaria emitida 
nenhuma indevida proteção ao setor nacional de produção 
de juta, quando é de notório conhecimento a atual e positiva 
política governamental de abrir as fronteiras nacionais à con
corrência inteiriãdonal: O mínimo que se Pode admitir nessa 

política de abertura de fronteira é que a concorrência seja 
lealmente exercida, com a observância das normas estabele
cidas no âmbito do GATT. 

ReceJJ.temente, o Diário OfiCial da União publicou à circu
lar númerO oitenta e quatro, de 19 de março de 1992, emitida 
pela senhora diretora do Departamento de Comércio Exterior 
-:- DECEX, onde anuncia para breve uma decisão final sobre 
o processo anti-dum.ping das impetrantes, decisão essa ainda 
não proferida mas que, certamente, irá impor um direito anti
dumping pelo menos igual à diferença entre o preço do produ
to importado de Bangladesh e Índia e o preço real praticado 
internacionalmente. E de imperioso interesse nacional que 
essa decisão, com a imposição dos correspondentes direitos 
compensatórios pelo Ministério da Economia, ocorra com a 
maior brevidade possível. 

Essa grave situação, Sr. Presidente, teve o poder de unir 
as_ sete empresas industriais nacionais, concorrentes entre si 
na impetração de dois mandados de segurança interposto; 
em Pernambuco, perante o Tribunal Regional Federal da s~ 
Região, para impedir a convalidação judicial de anterior e 
ilegal importação de sacos de juta por empresas pernambu: 
canas, sob dumping, em regime de admissão temporária e 
contrariamente às determinações da citada Portaria n" 922/91 
do Exm9 Sr. Ministro da Economia. ' 

Na sua· admirável e enérgica luta, os segmentos produK 
tores de juta e de seus derivados não lutam apenas pela preserK 
vação de seus indeclináveís direitos, mas, sobretudo, defen~ 
demos interesses superiores da ecOnomia nacional. No esforço 
para a sobrevivência, inclusive, a indústria nacional de juta 
protege indiretamente os próprios interesses de algumas em
presas brasileiras que, nos últimOs anos, vêm inessantemente 
ímportando os produtos de juta~ fadadas que estão essas em
presas, permanecendo o quadro de deterioração e fechamento 
da indústria nacional, a tornarem-se presas e vítimas das mani
pulações de preço e do mono_pólio internacíonal da juta, pre
tendido por países como a India e Bangladesh, e suas em
presas. 

Estamos convencidos, Sr. Presidente, que o Senado Fede
ral e o próprio Executivo Nacional serão aliados desta luta, 
na qual estão inseridos alguns dos mais relevantes valores 
da nacionalidade. 

Sr. Presidente, estamos no problema da juta, a quanto 
chega a entrada no País de produtos subsiados. Isso só faz 
prejudicar o produto similar nacional. 

Outra coisa não disse o Ministro da Agricultura e refc;>rma 
Agrária, Doutor Antônio Cabrcra, em artigo recente publi~ 
cada em a Folha de S. Paulo. Disse o Sr. Ministro: .. A_impor
tação de produtos subsidiados prejudica a produção nacional, 
sem beneficiar o abastecimento e o consumidor "{Antônio 
Cabrera- Agricultura, proteção e estímulo Folha de S. Paulo, 
4-5-92). 

Segundo o ministro, os pfOdutos de países que praticam 
políticas de subsídios terão uma tributação compensatória, 
como está acontecendo com o leite importado. O leite em 
pó integral proveniente dos países da comunidade Económica 
Européia será taXado em 3l%. O leite em pó desnatado terá 
uma tributação de 52%. "Esta tributação compensatória, con
tinua o Ministro Cabrera, prevista na Lei Agrícola, vigorará 
por quatro meses, até que estejam concluídas as investigações 
de subsídios concedidos nos paíSes de origem. Depois, será 
possível consolidar uma tarifação permanente para que a con
corrência desleal e predatória não venha a prejudicar, desneK 
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cessariam ente, o produtor nacional''. (Antônio Cabrera -
idem.) 

"Este tipo de mecanismo, continua o Ministro, não pode 
ser confundido como protecíonismo unilateral, que tenta enco
brir ineficiências ... " O que deve ser protegido? Se pergunta 
o Ministro e ele mesmo responde: "Deve ser amparado o 
agropecuarista que faz investimentos e coiTe riscO; o traba
lhador que ganha pouco ·e---guarda dias melhores há anos; 
e o consumtdor, que não pode ser enganado com a falsa idéia 
de que tudo o que é importado tem mais qualidade e menor 
preço". '"As importações de alimentos subsidiados na ori
gem ... impedem que o produtor rural brasileiro disponha de 
recursos para investir e melhorar os índices(le- Produtividade 
e de qualidade do seu estabelecimento." 

''O subsídio do PrimeirO Mundo, clama o Ministro, injeta
do numa economia que já conta com -3.1tà renda, corri pode
rosos apertes científicos e tecnológicos, tem uma outra face 
no Terceiro Mundo, o vergonhoso painel de desemprego, 
pobreza e injustiça social, que afeta milhões de pessoas e 
abala os alicerces da democracia e da liberdade". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eis aqui urria enorme pro
blemática com tamanha repercu~são social e _política: o dum
ping. Os subsídios estrangeiros à juta e ao leite e.stão aí escan
carados. O.Sep.ado está tomando conhecimento do problema. 
PrecisamOs agir com urgência pOrque os resultados negativos 
já estão patentes. 

Te-nho dito. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobreSenador Guilherrnes Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr.-; e Srs. Senado
res, está é uma hora de homenagens! 

Queremos iniciar-nosso pronunciamento homenageando 
o insigne S_e_nador Maurício Corrêa que, ao requerer uma 
sessão para cultuar a memória do inesquecível Mestre Fran
cisco Cavalcanti Pontes de Miranda, deu ao Se-nado da Repú
blica a oportunidade de, em harmonia com a consciência cívica 
nacional, evocar um imortal brasileiro, fonte perene de inspi
ração e de sabedoria a todos quantos, em qualquer tempo, 
queiram se aplicar na construção da nacionalidade. 

Obrigado nobre Senador! 
Há datas mágicas, portadoras de uma estranha mística 

que mexe com o interior da gente e nos suscita profundas 
emoções. 

O milênio, por exemplo. Sua proximidade traz uma exci
tação geral e, de todo canto, surge o anúncio de uma novidade, 
às vezes feliz, às vezes catastrófica, dependendo da circus
tância de cada um. 

Não queremos, porém, falai' de mil anos. Falaremos de 
um séculd:. do século de uma dáS inteligências ni.ais fecundas 
de nosso tempo, cuja luz, peía intensidade de seu brilho, 
há de projetar-se como a das grandes estrelas que, mortas 
num canto do universo, continuam vivendo à eternidade, pelo 
inapagável reflexo em que se tranformam a visitar, para sem-
pre, as infinitas galáxias. - - -

Pontes de Miranda chega, agora, a Ull! século! _ 
Nasceu aos 23 dias_ do mês de abril do ano da graça 

de 1892, na Casa Grande do Engenho de Mutange, em Ma
ceió, na terra das Alagoas. Consta que, ap-ressado, sequer 
esperou o tempo natural para se cumprir a gravidez__ da mãel 
D. Rosa Cavalcanti Pontes de Miranda: nasceu de sete meses. 
Seu pai, Manuel Pontes de Miranda, era senhor de sete enge
nhos. 

Menino de engenho, cresceu entre o campo e a cidade, 
temperando a vida de mato com a escolaridade da cidade 
grande, para construir-se sólido edifício de cultura e de huma
nismo, como se reVdou ein toda sua existência de 87 anos. 

Um século não basta para conhecer o valor de toda obra 
deixada por Pontes de Miranda. Somente o tempo poderá 
mostrar que nenhum outro brasileiro terá feito tanto por sua 
Pátria. 

A densa obra intelectual do mestre não é só jurídica, 
mas também sociológica, filosófica e literária; sua vida, em 
meio a um mundo de livros, represe11ta uma vida de milênio, 
pois dificilmente alguém pôde escrever o que este gênio escre
veu. 

A hiStória marca de mane ir~ indelével o rastro dos gran
des homens, o seu talento e o seu gênio. Pontes de Miranda 
entrou na história; jainais sairá dela. Suas obras, especial
mente no campo do Direito, ciência que viveu e morreu estu
dando, eternizou-o como· o maior génio jurídico do mundo. 

Na verdade, Pontes de Miranda não escrevia por v3.idilde
pessoal, embora fosse romântico, sonhador, chegando, algu· 
mas Vezes, a ingressar furtivamente até nos misteriosos recari
tos da poesia com uma sensibilidade peregrina, como nessa 
estrofe: 

"Descendo às fumas Umídas de mim 
mesmo, 

paro e debruço-me sobre o largo 
inestanque, 
imóvel 
do meu pensamento ... 
Tranqüilidade." 

De poesia, aliás, fez suã pi"Osã·e, se em tUdO o que escre
veu, colocou ciência e prOfundidade, em nenhum instante 
descuidou-se da forma, razão porque se encontra entre nossos 
mais celebrados cultores do vernáculo. 

Autor prolífico, no decorrer de sua existência produziu 
cerca de 200 títulos, dentre os quais pontifica seu ímpar "Co
mentários â Constituição''; desenvOlvidos sobre a Carta de 
1946 e constantemente reatualizado, apesar de todas as turbu
lências instituciOnais que abalaram o País na- década -de_ 60. 

Se a cultura e a obra de Pontes de. Miranda o imortaliza 
por justos méritos, maior que estas foi sua consciência cívica, · 
seu compromisso com o estado de direito democrático, a quali
dade. de sua cidadania. 

A vocação do berço - a Casa Grande d9 Engenho -
poderia tê-lo feito um empedernido reacionário de convicções 
elitistas e autocráticas; a cultura humanística que conquistou, 
porém, levou-o âs posições vanguardeiras da "Democracia, 
Liberdade e Igualdade", para afirmar com desassombro: 

"O socialismo é o caminho único de nossos dias. 

E ensinar: 
"Lênin ousou, mas recuou. A obra que realizou 

vem demonstrar que o Estado pode ser socialista antes 
do socialismo. Mas devemos manter dentro do Estado 
a democracia e a liberdade, Por aí se chega até onde 
se possa chegar e até onde se deve chegar. 

Para concluir que a sociedade progressista ·do século XX, 
tem de: 

"Assegurar as liberdades individuais, manter a de
mocracia, realizar certo grau de igualdade, os nossos 
direitos de homem, e promover igualdade crescente." 
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Profético, pois, -ao revelar que fora desses caminhos da 
liberdade sem miséria, nenhum império consegue sobreviver. 

Por tais princípios, mesmo nOS dias mais duros do regime 
de exces~ã~~ o velho mestre não ~bria mão de suas convicções 
democrátic~S e, embora jamais fugisse do vigor científico nas 
análises que fazia dos instrumentos institUcionais da ditadura, 
nunca deixou de revelarMlhes o vício de origem, a caractedstica 
bastarda de direito da força, eficaz, mas ilegítimo, sem a sagra-
da unção da força do Direito. · · 

Pontes de Miranda é um movimento viVo à cidadania. 
Seu pensamento fecundo persistirá pai gera-çoes e gerações, 
como um marco testemunhal de que, no Brasil de Rui Barbo
sa, a consciência jUrídica é perene e nos impulsiona como 
civilização do futuro onde a Lei será sinónimo de confrater
nidade e de progresso e o Estado, apenas o abrigo seguro 
e gentil da grande fami1ia nacional. 

Mas se o Brasil tem em Pontes de Miranda um marco, 
não é justo esqUecer que quem o deu ao Brasil foi Alagoas. 
A mesma Alagoas que nos deu Zumbi dos Palmares, nos 
albores da nacionalidade e nos vem dando nomes ilustres 
que lustram o Brasil, tais como Graciliano Ramos e tantos 
outros. 

E é hora de recolocarmos as Alagoas na geografia do 
Brasil, com a dignidade que ela merece, pois, ultimamente 
parecem quere excluir meu torrão natal de nossa Pátria. Há 
quem tenha falado, até, numa República das Alagoas, para 
denegrí-la e injuriá-la. Há cofsas más em Alagoas? Por certo 
há, como em qualquer parte do mundo. Mas também há coisas 
boas, excelentes que contribuíram e contribuem com a forma
ção da cultura nacional. 

Porites de Miranda é um tes.temunho do valor alagoano. 
Em honra a ele, e a tantos outros brasileiros ilustres, façamos 
justiça ao nosso· pequenino gran~ Esado. 

Um século de Pontes de Mtranda, quase cinco séculos 
de Brasil! 

Começamos falando em tempo. ConcluirC-mõS --de iguã.l 
forma; é tempo de justiça! 

Façamos do tempo chamado hoje um instante de reflexão 
para cultivarmos a consciência -jurídica que consagrou- nosso 
homenageado e que há de nos mostrar luminosos caminhos 
de cidadania e de brasilidade. 

Obrigado. · 

O SR. PRESIDENTE (Lucí~io Porte !la). -. Concedo . a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidênte, S~ e Srs. Senadores, 
em janeiro deste ano, o Senhor Ministro da Agricultura anun
ciou o "Programa da Terra" - também identificado como 
"Terra Brasil". 

Trata-se de um conjunto de propostas e medidas que 
compreende dois decretos, seis projetas de lei, oito portarias, 
normas operacionais sobre o processo de aquisição de terras 
pelo Incra, instituição de grupo de trabalho sobre reforma 
agrária, concesSã_o de c;_rédito rural aos produtores, revisão 
de cadastros rurais, transferência do gerenciamento dos títulos 
da dívida agrária e criação do crédito fundiário. 

Do rol dessas iniciativas, fazem parte também dois proje
tas de lei, encaminhados ao Congresso Nacional em fevereiro 
último, propondo a regulamentação dos arts. 184 e 185 da 
Constituição Federal, artigos esses que tratam da função social 
da propriedade de imóveis rurais. 

No âmbito do "Programa da Terra", da mesma forma 
como vem atuando na política agrícola, o atual Governo pouco 
se diferencia em relação a medidas anteriores, pois as inicia
tivas de janeiro e fevereiro caracterizam-se pela repetição 
de outras, editadas para o setor rural em sucessivos pacotes 
e sem nenhuma eficácia. A sensação que se obtém dessas 
propostas nos faz perguntar se vale a pena ver tudo de novo. 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de governo em 
governo, de pacote em pacote, o setor agrícola se vem susten
tando a duras penas, produzindo às custas de pouquíssimos 
que têm condições de investir, e da imensa maioria de peque
nos e médios proprietários, de meeiros e trabalhadores em 
geral, sem recursos, que teimam em continuar na agricultura 
ou porque gostam, ou, quem sabe, seja este o caso, porque 
não têm alternativa. E a agricultura brasileira ainda viverá 
longos anos de reveses, de trabalho árduo e de esperanças 
diminuídas. Mas o Governo não perde oportunidade para 
tentar críar uma imagem de planejador, de incentivador e 
de modernizadoi- da agricultura. 

Exemplifica essa verdade o açodamento com que tentou 
capitalizar a estimativa da boa safra de 1991, calculada em 
69,9 milhões de toneladas, o que representa um incremento 
de 19,9% em relação à colheita de 1990/91, de acordo com 
a Companhia Nacional de Abastecimento, do Ministério da 
Agricultura. Essa safra, no entanto, é muito mais resultado 
de fatores climáticos favoráveis e de intensa utilização de tec
nologia do que de ação especffiCa: -do Governo. 

O período 1986/89 foi um perfodo de expansão da produ
ção agrícola brasileira, quando chegou a atingir 70 milhões 
de toneladas de grãos. Após, inicioU-se um ciclo de declíilio, 
com produção menor do que 60 milhões de toneladas. 

De acordo _com o próprio Ministério da Agricultura, se
riam três as causas dessa redução: 

-a política económica implantada de 1990 para cá, carac
terizada pela redução dos gastos do Governo, o tabelamento 
dos preços, para reduzir artifiCialmente a inflação, a defasagem 
cambial, os juros altos e, por fim, os efeitos da opção do 
GQverno pela recessão, o que forçou a queda dos preços pagos 
aos agricultores; 

-a conjuntura negativa no mercado externo de produtos 
agrícolas e a existência de medidas protecionistas com relação 
aos produtos agrícolas dos países industrializados; 

-enfim, por causa dos equívocos da política governa
mental para o setor em 1989 e 1990, com redução do crédito 
disponível, intervenções inoportunas nó mercado dos produ
tos, inadequada e instável política tarifária, permissão para 
importação de produtos subsidiados na origem e dificuldade 
na aplicação de impostos compensatórios. 

A aiual celebiação da perspectativa de boa safra não 
resiste, porém, a uma análise mais profunda, notadamente 
no que diz respeito aos produtos alimentícios, pois a eStimatiVa 
de consumo interno indica que há estabilização ao nível dos. 
anos anteriores. 

Dessa forma, o incremento previsto será suficiente apertas 
para manter o abastecimento interno, sem necessidade de 
grandes importações. 

Tal fato traduz a realidade de que o desabastecimento 
não ocorreu e não vem ocorrendo porque houve redução de 
consumo, provocada pela queda da renda real da maioria 
da população. 

De acordo com alguns e_conomistas agrícol~s. apenas para 
atender ao crescimento vegetativo da população, a produção 
dos principais itens da cesta- alimentar deveria cres_cer a taxas 



3738 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1992. 

anuais de 3 a 6%, percentuai:; esses muito superiores às taxas 
históricas de 0,5 a 1% an-uais dos países industrializados. 

Apesar dos desacertos das políticas do Governo, o setor 
agrícola cresceu 4% na década de 80, um bom desempenho, 
embora seja insuficiente p3ra atender às necessidades do País 
a longo prazo. 

Apesar da tendência de diminuição dos índices de cresciM 
menta demográfico, não existe a possibilidade de alívio na 
demanda de alimentos, pois há uma gigantesca necessidade 
reprimida ein grandes segmentos da população. 

Considerando, por outro lado, que a melhoria do poder 
. aquisitivo da população é um imperativo para a própria sobre
vivência nacional, e que a atual situaç-ão de miserabilidade 
não pode nem deve perdurar por muito mais tempo, a deman~ 
da por-alimentos no mercado interno deve aumentar nos próxi
mos anos. 

Melhorar o padrão alimentar, tanto cm termos quanti
tativos quanto qualitativos, exigirá um aumentO muitO grande 
na produção agrícola, aumento esse que deverá ocorrer não 
apenas pela incorporação de novas áreas, mas, especialmente, 
pelo aumento da produtividade, que, para os produtos da 
cesta básica,, está abaixo das médias internacionais. 

Até o início da década de 70, cerca de 95% do crescimento 
da produção agrícola no Brasil podiam ser atribuídos à expan
são da área cultivada, impul:iionada pelo incentivo propor
cionado pelo crédito abundante e barato. 

Atualrnentc, tal percentagem caiu para menos da metade, 
e esse padrão de crescimento que combina aumento de área 
cultivada com incrementos na produtividade deverá continuar 
nos próximos anos. 

Assim, para o Brasil melhorar signifiC:atiVatlrenle -tanto 
os níveis nutricionais de sua pOpulação quallto o-Oesempenho 
do setor agrícola corno um todo, o governo federal deverá 
agir de forma mais eficíe"nte do que nos últimos anos, a. fim 
de que se reverta a tendência do declínio observada nas últimas 
safras. 

Para evitar a repetição da quebra de safras e reduzir 
a probabilidade de desabastecimento, medidas deverão ser 
tomadas tanto emergenciais quanto estruturais. 

Algumas foram baixadas pelo Governo como, por exem~ 
pio, "a ampiiação do apoio creditício, a reunificação dos pre
ços mínimos, a renegociação mais favorável das dívidas dos 
produtores com alongamento do prazo de pagamento, a redu
ção das taxas de juros para mé<lios e grandes produtores e 
a atualização automática dos preços mínimos e as CBC'' 

Do ponto de vista estrutural, foi regulamentado o imposto 
compensatório que visa a conduzir o processo de abertura, 
de acordo com as disciplinas do GATT, protegendo o setor 
contra a prática de concorrência desleal e predatória. 

Outra medida que podemos mencionar diz respeito ao 
reexame das alíquotas do Imposto de Importação sobre máqui~ 
nas, implementas e insumos agrícolas, objetivando a diminui
ção das taxas incidentes sobre o setor. Para a retomada do 
desenvolvimento do setor agropecuário, é essencial a redução 
da carga tributária. 

A incidência de tributos sobre os gêneros alimentícios 
é um dos aspectos mais nocivos para a população de baixa 
renda, pois, considerando apenas o ICMS, em uma família 
cuja renda é de 10 salários mínimos, 4% dessa renda desti

nam-se ao pagamento do tributo; em outra, com renda de 
0,5 salário mínimo, o ICMS sobre os alimentos representa 
11%. 

A política de intervenção do Governo no mercado agrí
cola tem-se caracterizado, também, freqüentemente, por 
constantes mudanças das regras do jogo, gerando nos produ
tores um clima de insegurança e de_ preocupação em relação 
à ação governamental na questão, como foi o caso do arroz 
em 1991, cujas alíquotas foram modificadas três vezes durante 
o ano, prejudicando com isso o próprio modelo teórico adota
do pelo Governo. 

No que diz respeito ao mercado externo, o assunto exige 
extremo cuidado, pois, nos países industrializados, a agricul
tura é subsidiada. Diante disso, caso não existam mecanismos 
compensatórios,' o setor agrícola brasileiro poderá sofrer gran
de.s prejuízos. 

O objetivo da política de abertura do mercado é o de 
reduzir e disciplinar a intervenção do Governo no processo 
de comercialização dos produtos agrícolas, abrindo espaço 
para a participação da iniciativa pi'!Vada; porém, é muito gran
de o potencial de dano que pode ser criado para o setor 
rural brasileiro. 

Isso exige cuidadoso acompanhamento, tanto por parte 
do Governo quanto por parte do Legislativo e das associações 
de produtores. 

No que se refere ao cacau, do qual meu Estado é impor
tante produtor, há perspectivas de recuperação em face dos 
problemas havidos por causa da superprodução mundial. Há 
perspectivas de boa safra e de aumento de consumo nos países 
importadores. 

Corno o café, também o cacau é objeto de acordo interna~ 
cional, mas os Estados Unidos, maior consumidor mundial, 
do acordo não participam. A participação--de produtores no
vos, corno as Filipinas e a Indonésia, é de vital importância 
para que se estabeleçam normas que disciplinem a impártação 
e a exportação, bem como a produção mundial. 

O café e o cacau, que têm seu desenvolvimento baseado 
nas exportações, -apresentando, portanto, grande vulnerabi
lidade às flutuações do mercado internacional, devem ter seus 
acordos de comercialização discutidos e acompanhados com 
grande cautela, pois, no passado, o Brasil, sendo um grande 
produtor de ambos, foi prejudicado, arcando com custos ele
vados na formação de estoques, e sofrenÇo perdas por_práticas 
cOmerciais poúto éticas de outros produtores. 

Os acordos internacionais devem ter a capacidade de con
trolar a produção e dispor de instrumentos punitiVOs para 
os membros que adotarem práticas lesivas aos outros países 
que compõem o grupo. Devido à importânc-ia desses acordos, 
é recomendável que o Legislativo acompanhe sua execução 
através das comissões técnicas. 

Esses, Sr. Presidente e Srs. Senadores, são apenas alguns 
dos aspectos que afetam o setor agrícola que desejei abordar. 

No entanto, não poderia concluir esta minha intervenção 
sem mencionar dois instrumentos de capital importância para 
o desenvolvimento agrícola, particularmente no Nordeste. 
Trata-se da irrigação e da reforma agrária. 

A área irrigável no Brasil tem uma extensão de al?roxima
damente 49 milhões de hectares. Destes, 6 milhões estão no 
Nordeste, mas somente 732 mil e 500 estão irrigados _ _nessa 
região. Urna política corajosa e bem estruturada nesse campo 
é fundamental para -o desenvolvimento da agricultura em nos
so País, e é condição para a recuperação econômica e social 
do Nordeste. 

No caso da reforma agrária, uma an~Iise da experiência 
do atual Governo demonstra sua opção pela via empresarial. 
"As bolsas de arrendamento e parceria e a condução do pro-
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$.rama de assentamentos e formação-de coopqati.vas nO&. pro
jetes de reforma agrária entregues à OCB têm colocado clara
mente com quais interlocutores o Governo pretende dialo
gar". A participação direta dos_ envolvidos na luta pela terra 
fica totalmente excluída. O tímido desempenho da OCB até 
o momento não garante atuação positiva para o futuro. 

"Quanto ao ~'Terra Brasil", o destino de suas medidas 
parece, mais uma vez, fadado a reaparições em programas 
futuros; e com pouca probabilidade de responder por um 
efetivo programa -de reforma agrária. ConStinia:.se. assim, a 
roda-viva dos pacotes auto-repetitivos, que são anunciados 
com ares de modernidade". 

Era o que tinha a dizer! 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares, 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, s_~s e Srs. senadores, de_ 
uns tempos para cá, a Caixa Econômica Federal tem sido 
alvo constante de~críficas pela gestão dos recursos do Fundo 
de Gárahtia do Tempo de Serviço - FGTS, espedalmente 
em razão da denúncia de superfaturamento das obras do Canal 
de Maternidade, no Estado do Acre. Essas críticas atingiram 
nível tal, que o Deputado Maun1io Ferreira Liina chegou 
ao ponto de solicitar o indiciamento, por improbidade admi
nistrativa, do Presidente e do diretor de Saneamento da Caixa 
à ComiSSãó Parlamentar Mista de Inquérito que examina o 
cumprimento das disposições legais relativas à destinação dos 
recursos, e as irregularidades na administraÇão do FGTS do 
trabalhador. -

Ora, Sr. Presidente, Sr~ e Srs~ Senadores, essa iniciativa 
do nobre Deputado pernambucano é, no mínimo, estapa
furdia, pois, a despeito de ser a CEF o agente opétador do 
FGTS, não tem ela qualquer -responsabilidade- na- fixaçã-o do 
valor das obras que são financiadas com esses recursos c, 
por isso, não pode ter qualquer envolvimento ·nas irregula
ridades que essa Comissão de Inquérito quer inlpingir ao pro
cesso licita tório para a construção dessa obra acreana, o super
faturamento. 

Não cabe à Caixa Econômica av-aliar se o preÇo das obras 
para as quais repassa dinheiro é alto ou· não-. ESsa é uma 
atribuição do Estado ou do Município que quer fazer a obra. 
À CEF cabe repassar os reCuiSos para os programas de habita
ção, po-pulação, saneamento básico c infra~estrutura urbana, 
de acordo com um cronograma aprovado e de acordo com 
a execução das obras. 

Querer atribuir essa responsabilidade à Caixa Econõmii::a 
Federal é desconhecer o que estabelece a Lei n~ 8.036, de 
1990, que não determina ser essa sua atribUiçãO-;--e, SObretUdo, 
desconhecer que o Tribunal de Contas da União_ já analisou 
esse processo e nele não encontrou qualquer irregularidade, 
tendo os seus técnicos se manifestado nesses termos: "Nem 
a CEF nem o MAS licitam e contratam construtoras. Quem 
fixa os preços, licita e fiz ·a cOrit"ratação de obras é-o agente 
promotor, que, no caso das obras aqui referidas, é o Estado 
do Acre, que é o mutuário dos empréstimos junto à CEF". 
Mais adiante, afirmam os técnicos do TCU: ..... concluímos 
que os órgãos federais supra referidos (CEF e MAS) não 
têm sido omissos na fiscalização dos recursos do FGTS". _F_Or 
fim, concluem: "quanto à regularidade c legalidade da libera
ção dos recursos do FGTS pa:ra as obras de saneamento básico 
do Acre, o processo de liberação pelo Ministério da Ação 
Social obedeceu às formalidades legais,_e foi, pi:irtanto,-regu-

lar; os recursos foram transferidos ao-Governo do Acre- me
diante contrato de financianlento entre aquele Governo e a 
Caixa Económica Federal, não se tratando, portanto, de re
pa!se de recursos federais mediante convénio. A diferença 
está em que, nesse último caso, os recursos mantêm sua carac
terfstica de verbas federais, o que obriga o 6rgão repassador 
a exercer fiscalização sobre sua aplicação e compele a entidade 
beneficiária a prestar contas. Já na hipótese de contrato de 
financiamento, como foi o caso, os recursos -contratados pas
sam-a ser recursos estaduais logo que liberados. A responsa
bilidade do órgão f~deral repassador se resume em verificar 
se a capacidade de endividamento do tomador comporta o 
compromisso; se são oferecidas garantias adequadas, e em 
somente liberar as sucessivas parcelas do financiamento, Se
for cumprido o cronograma físico-financeix ... , ou seja, liberar 
os recursos-de acordo com o avanço das obras, e, finalmente, 
verificar se, na aplicação dos recursos, são cumpridas as forma
lidades legais, em especial, o DL 2.300/86. Tamhém neste 
particular. os procedimentos adotados pela CEF foram regula
res e adequados às normas vigentes, pois: (i) o valor contra
tado era compatível com a capacidade de endividamento do 
Acre~ (ii) foram oferecidas garantias exigidas; (iii) as libera
ções foram feitas em estrita correlação com as etapaS das 
obras, e (iv) a licitação foi co-nsiderada regular pelo Tribunal 
de Contas do Estado". 

Diante de tudo isso cremos não haver qualquer dúvida 
quanto à lisura da Caixa nesse empréstimo, só nos restando 
fazer um apelo aos integrantes dessa Comissão de Inquérito 
para que não acatem o pedido do nobre Deputado Maun1io 
Ferreira Lima. Ao contrário, estaria a Comissão propondo 
algo fadado a cair no esquecimento e no descrédito, por não 
poder encontrar guarida na Procuradoria-Geral da República, 
por falta de amparo legal. 

Assim, sendo, esperamos que impere o bom senso nessa 
Comissão de Inquérito e que o pedido do nobre Deputado 
seja rejeitado. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr+~ e Srs. Senadores, no dia 
12 de maio próximo passado, uma Comissão constitUída por 
representantes dos três Poderes, composta de servidores e 
técnicos, apróvou texto consensual que representa alternativa 
válida para a regulamentação q_aj~qnomia, prevista na Consti- _ 
tuição. Depois de aprovado, o texto foi submetido aos respon
sáveis pelos três Poderes, sendo exceleilte a receptividade 
para a alternativa afinal encontrada. 

Pela primeiiã vez na história do Bf-asil, uma Comissão 
constituída formalmente por representantes dos três Poderes 
estudou, com a maior franqueza e transparência, os desníveis . 
gritantes de vencimentos que existem entre funcionál"ló-S do 
Executivo; LegrSiãtiVo e Judiciário - e mesmo dentro do 
próprio Exe-Cutivo - com a preocUpação de eliMinar injus
tiças. E o que é mais importante é qUe eSta Comissão chegou 
a uma fórmula que obteve o consenso dos seus integrantes. 

A proposta pretende que a isonomia prevista noS artS. 
37, inc. XI, e 39, parágrafo 1" da Constituição, sejã uma 
realidade" em prazo não -superior a 15 meses·, dando ao Execu
tivo condições para colocar em prática um programa gradual, 
até que seja atingida a situação considerada ideal. O resultado 
do trabalho mostra do que é capaz o diálogo em ciima de 
respeito e compreensãO. - -
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A situação atual é in~ustentável. As injustiças são gritan
tes. Os preceitos constitucionais não- estão-sendo Cumpr-idos. 
Na verdade, transformaram-se em letra morta. Existem dispa
ridades salariais entre- OS .. órgãos de Poder" (Ministros de 
Estado, membros do Congresso Nacional e Ministros do su
premo Tribunal Federal) e entre os servidore_s_dos três Poderes 
- Executivo, Legislativo e Judiciário -_-e dentro do Exe
cutivo. 

O anteprojeto de lei elaborado por aquela Cõirilssão con
clui que "a remuneração mensal do servidor dã. administração 
direta, autárqutca e fundacional, de qualquer dos Poderes 
da União, terá como limite máximo, no âinbito de cada Poder, 
os valores percebidos no mesmo período, em espécie, a qual
quer título, por membro do Congresso Nacional, MinistrO 
de Estado e Ministro do Supremo Tribunal Federal". 

Entendeu a Comissão que os valores percebidos pelos 
membros_do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Mi
nistros do Supremo Tribunal Federal somente poderão ser 
utilizados como teta máximo -de remuneração. 

A disposição legal proposta, aplica-se ao pessoal civil 
e militar, de qualquer categoria, da administração pública 
direta, autarquica e fundacional dos Poderes -da União, assim 
como aos servidores do Distrito Federal, Ocupantes de cargos 
da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, 
bem assim àqueles servidor~s dos ex-TerritóriOs remunerados 
pela União. Estabeleceu-se que o valor do maior vencimento 
ou soldo não poderá ser superior a vinte Vezes O menor venci
mento ou soldo. 

Também recomendou a ComiSSão que o Poder Executivo 
proporá ao CongressO Nacional, no prazo de 90 dias, projeto 
de lei de revisão de suas tabelas remuneratórias, estabelecendo 
faixas de vencimentos correspondentes aos níveis superior, 
médio e auxiliar- cabendo aos Poderes Legislativo e Judi
ciário e ao Ministério Público da União adequaiCm as suas 
tabelas de maneira correspondente. 

Pela legislação proposta, o Poder Executívo ficará autori
zado a rever e instituir gratificações de atiVidades para servi
dores civis e militares, "com a finalidade de assegurar a isono
mia a que se refere o art. 39, § 19 da Constituição". Adverte 
que farão jus à mencionada gratificação as categorias do Poder 
Executivo que não tenham vantagem de idêntica natureza. 

Lá está claramente estabelecido que, até que as gratifiCa~
ções atinj ani seu limite máxinió, os servídOres dos três Poderes 
que estejam percebendo este tipo de vantagens não poderão 
ter os respectivos perCentuais aumentados. Assim comõ se 
preveniu que a soma das vantagens percebidas pelo servidor 
não poderá exCeder a duas vezes o valor do maior vencimento 
ou soldo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não podemos continuar 
a conviver com a anárquica relação de vencimentos entre 
servidores dos três poderes, sob pena de instituirmos a iniqüi
dade como norma de conduta. Mais do que nunca, é impera
tivo que nos entendamos para eliminar as injustiças e restabe
lecer a dignidade da função pública, pagando a cada um de 
acordo com a sua capacidade e competência comprovadas. 

Sabemos que já houve uma tentativa_ concreta de dar 
cumprimento ao mandamento constitucional relativo à isono
mia. O Poder Executivo en(;aminhou ao Congresso Nacional 
a Mensagem Presidencial n' 303, de 19 de junho de 1989, 
acompanhada de projeto de lei, que acabou sendo arquivado 
pela Câmara dos Deputados. ~·· .. . 

E sabem por que o projeto foi arquivado, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores? Por inconstitucionalidade, vejam bem. 

Segundo Kurt Pessek, "desde a Colônia, temos castas 
formadas por diferenças salariais astronómicas. Se pelo me
nos, os que auferem os gordos salários apresentassem compe
tência na mesma proporção·;- até que poderia parecer justo. 
Hoje temos quem embolse mais de cem vezes o salário míni
mo. E não são poucos os do Poder Executivo nestas condições. 
Mas raros são cem vezes mais preparados dos que recebem 
o chamado salário-da-fome". 

"Quando abriram os olhos, os funcionários descobriram -
a posição salarial que lhes reservaram os últimos governos: 
a de párias. Dentro deles, o estamento militar se manteve 
acomodado, disposto a justificar o apôdo histór:-...v, o àe "gran
de mudo". Mas o quanto é possfvel ficar calado, quando a 
vergonha e a fome rondam as casas? Que tipo de resignação 
esperam de quem humilhado retira os filhos_ da escola por 
falta de recursos?_ Qual o tipo de conformismo se esvera de 
quem vê triunfarem o apadrinhamento, a incompetência e 
a desonestidade, publicados nos jornais dia após dia?" 

O ex-Presidente e Senador Dr. José Sarney afirma Do 
seU artigO-, "que não há como Cometer a hipocrisia de afirmar 
que o problema militar não é grave. Não se _trata de sua 
pãrticipação política, nem de ameaça de mais uma inv_asão 
institticiónal. A verdade é que temos necessidade de redefinir 
a posição dOs militares em relação ao poder político, que 
é - Vamos repetir mais uma- vez - a síntese de todos os 
poderes". _ . . 

"Nenhuma nação moderna vive sem Forças Armadas: 
'"'As instituições militares em sua origem são" a· irnage_m das 
nações onde aparecem", "Forças- Armadas sâo símbolos de 
soberania, emblemas de progresso técnico e de modernidade 
na virada do século", afirma A lain Rouquie, que não tem 
qualquer simpatía pelãs armas." ---- -

A Constituição brasileira diz no '"'Art. 142, As Forças 
Afmadas ... destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos 
poderes conStituciónàis e, por iniciativa de qualquer destes, 
da lei e da ordem". 

"Ora, a Lei Maior deu a elas uma função fundamental, 
básica, delicada._A Constituição de 1988 inovou ao retirá-las 
da obediência unilateral, sem restrição, ao Poder Executivo, 
conferin~o compet~ncia aos outros poderes de convocá-las 
para o cumprimento da lei e da ordem. Como deixar os milita
res com soldos de miséria, sem condições de vida digna, sem 
meios para, dentro de suas unidades, adestrarem-se, prepara
rem-se e estarem aptos a cumprir sua missão constitucional? 
E seu stãtus social?" 

''A área política deve_discutir o equacionamento dessa 
questão, porque hoje as Forças Armadas são instituições auxi
liares do Congresso. Os militares têm um compromisso claro 
com a democracia. Foram impecáveis na transição. Não há 
mais campo para bruxarias. O caminho mais rápido de jogá-los 
na política e pagá-los- como miseráveis e irlcutir-Ihés a noção 
de segregação e inutilídade. '' 

O resto é hipocrisia e demagogia. 
É claro que os baixos soldos agravam a inquietação e 

ajudam a aumentar a fermentação dos quartéis, mas, as preo
cupações geradas por essa área delicada, não resultam apenas 
dos_ problemas de sobrevivência. As Forças Armada-s sentem
se, na verdade, relegadas a plano secundário, tanto pelo Go
verno quanto pelo Congresso, obrigadas a fazer das tripas 
coração para cumprir suas obrigações constitucionais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há outro caminho 
senão o do cumprimento das disposições constitucionaiS para 
que seja elimina<;lo o quadro anárquico no pagamento de ve~n-
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cimentos e vantagens aos servidores dos três poderes. DeveM 
mos reconhecer que se deu um passo decisivo com a consti
tuição de comissão_composta por representantes-dos três pode
res, que acaba de apresentar alternativa válida para se chegar 
ao objetivo desejado. 

Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente, Srs._Senadores. 
Muito obrigado. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n' 200, de 1992 (n' 164/92, na origem), 
de 18 do corrente mês, pela qual o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, 
solicita autoriz3.çáõ para que a União possa contratar operação 
de crédito externo no valor de CLS Hung 55,ooo·,ooo_oo (cin
qüenta e ·cinco milhões de dólares clearing Hungria), junto 
à Metrimpex Trade, Service And Investiment Coropany Limi
ted, destinada aoiiiianciam~nto integ-ral" da aquisição de peças 
de reposição, materiais e equipamentos-para diversas institui-
ções federais de ensino. _ 

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

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portela)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n' 201, de 1992 (n' 165/92, na origem), 
de 18 do corrente mês, pela qual o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, 
solicita autorização para que a União possa contratar operação 
de crédito externo no valor de US$22.000.000.00 (vinte e 
dois milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento- BID, destina ao finan
ciamento parcial do Programa de Apoío -aó Fundo Nacional 
do Meio Ambiente - FNMA, a cargo da Secretaria do Meio 
Ambiente da Presidência da República- SEMAN. 

A matéria será despachada à COmissão, de Assuntos Eco-
nomicos. _ _ -- - -

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 18, DE 
1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
353, parágrãfõ iínicO, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara no 18, de 1992 (n' 2.251/91 na Casa-de origem) 
de iniciativa do Presidente da República. que extingue 
taxas, emolumentos, contribuições, parcela da União, 
das Custas e Emolumentos da Justiça do Distrito Fede.
ral, e dá outras providências, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, 
-19 pronunciamento (sobre o Projeto): Relator 

Senador Maurício Corrêa, favorável; 
-2'~-pronunciamento (sobre as Emeridas)~ Rela

tor Senador Amir Lando, favorável às três emendas,_ 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de ontem. 

Em votação o projeto, sem ptejufzO das emendas_. 

O Sr. Mansuelo de Lavor - Sr. Presidente, para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- V. El<• tem 
a palavra. 

·O SR. MANSUETO DE LAVOR - (PMDB - PE. Para 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre:sjdente, 
primeiro, quero fazer uma reclamação, no que se refere à 
pauta dos trabalhos; não se pode votar nenhum item sem 
se ter em mãos o espelho da Ordem do Dia. O funcionário 
da Assessoria da Mesa recolheu-os de nossas mesas. 

Em Segundo lugar, consulto a V.Ex• se o tempo da sessão 
não está esgotado. 

O SR. PRESII)ENTE (Lucfdio Portell.aj -Estando em 
apredação matéria em regime de_ urgência, nos termos do 
ari. -353, Parágrafo único e do art. 336,- b, de acordo com 
o art. 178 a sesS:âü' 56 poderá ser encerrada quando ultimada 
a deliberação. -

O Sr. Jntahy Magalhães - Sr. Presidente, V. Ex• já 
proclamou o resul!ado da votação? 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Ainda não. 

O Sr. Jutali:y"M&galbães _:Então, poderíamos pedir veri
ficação de _quoruiri e ver o que acontece. Eu perguntaria ao 
Líder da Maioria e ao do Governo se concordam em encer
rarmos a votação _com esse pedido de verifíCação de quorum. 
Se não houver c~n.c?rd~ncia, pedir~Í verificação no iteni 2. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Peço verificação de quorum 
juntamente com V. Ex~, porque essa matéria, ou seja qual 
for não foi devidame_nte discutida. Além do que, recolheram 
a Ordem do Dia. Não tenho o texto. Por _is.s._o estou com 
V. Ex', Senador Jutahy Magalhães. . ' 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Poriella)- V. Ex• poderá 
pedir a verificação após a votação. 

Em votação~_ 
Os-Srs. Sen~dores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Sr. Mansueto de Lavor-- Sr. Presidente, peço verifi

cação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- É regimental 
o requerimento de V. Ex~, que foi apoiado pelos Senadores 
Ronaldo Aragão, Jutahy Magalhães e Eduardo Suplicy. 

Sendo evidente a falta de quorum, e tendo em vista o 
término do prazo regimental de Sessão, tOdas ãs demais maté
rias constantes da Ordem do Dia ficam adiadas para a sessão 
de amanhã. 

São os seguintes os itens adiados: 
-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 19, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 

353, parágrafo único, do Regimento Interno.) .. 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n' 19, de 1992 (n' 2.154/91, na CaSa de origem), 
de iniciatiVa do Presidente da República, quC dispõe 
sobre a concessão de medidas cautelares contra atas 
do Poder Público, e dá outras providências, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Se
nador Maurício Corrêa, favorável ao Projeto, às Emen
das no:>-~ 2 e 3 e coiú:iário a de n~ 1' nos termos de 
substitutivos que oferece. 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 125-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgêncía, nos termos do art. 336, 

c, do Regimento Interno.) 
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Votação, em turno único, dO Projeto de Lei 
da Câmara n' 125, de 1991- Complementar (n' 60189, 
na Casa de origem), que disciplina os limites das despe
sas com o funcionalismo público, na forma do art. 169 
da Constituição Federal. 

PARECERES, proferidos em Plenário, Rela
tor: Senador Meira Filho. 

-1"' pronunciamento: favoráy~l .ao Projeto; 
-29 pronunciamento: favorável à Emenda de 

Plenário. -
(Dependendo de parecer sobre as emendas 

apresentadas perante a Comissão d.e- Assu_ntos Econô
micos.) 

(Dependendo da votação do .Requerimento n~ 
245, de 1992, de extinção da urgência.) 

-4-
REQUERIMENTO W 94, DE 1992 

Votação, em turno úníCO, do Requerimento n"' 
94, de 1992, de autoria do S_enador Cados _.Patro_cíni-º• 
solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do editorial publicado no 
Jornal do Brasil, edição de 22 de março de 1992, intitu
lado '"Um golpe no analfabetismo". · 

-5-
REQUERIMENTO N' 102, DE 1992 

Votação; em turno único, do Requerimento n9 
102, de 1992, de autoria do Senador Oziel Carneiro, 
solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado_Federal, do artigo '~Penosa Interpre
tação", do Ministro Jarbas Passarinho, publicado no 
Jornal O Estado de S. Paulo, edição de 26 de março 
de 1992. - -

-6-
REQUERIMENTO N' 219, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
219, de 1992, do Senador Maurício co·rrêa~ solicitando, 
nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, 
a inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de Resolução 
n"94, de 1991, de s1,1a autoria, que al~era, no Regime-nto 
Interno do Senado Federal, a tramitação de requeri
mento de remessa a determinada comiss.ão de matéria 
despachada a outra. _,_ 

REQUERIMENTO N' 252, DE 1992 
Votação, em turno único, do Requerimento n" 

252, de 1992, do Senador Maurfcío Corrêa, sOlicitando, 
nos termos do art. 172, I do Regimento Interno, a 
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n" 174, de 1991, de sua autoria, que considera contra
venção penai a exigência de exame relativo a estado 
de gravidez para contratação de emprego". 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 107, DE 1991 
DiScusSão,-·em turno suplementar, do Projeto 

de Lei do Senado n' 107, de 1991, de autoria da Sena
dora Marluce Pinto, que disciplina a publicidade dos 
atos, programas, obras, serviços c campanhas dos ór
gãos públicos, tendo 

PARECER, sob n' 110, de 1992; da Comissão 
Diretora, oferecendo a Redação do Vencido. 

-9-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 173, 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~ 56 e 145, de 1991.) 

Continuação da discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do Senado n" 173, de 1991, de autoria 
do Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liber~ 
dade de imprensa, de opinião e de informação, disci
plina a responsabilidade __ dos_ meios de_ comunicação 
e dá outras providências, tendo 

PARECERES: -
_ -da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, sob n~ 10 e 116, de 1992: 1~ ·pronuilciamento: favo
rável ao Projeto, nos termos do Substitutivo que ofere

·ce; 29 pronunciamento (sobre as Emendas de Plenário): 
favorável às Emendas de n95 9, 13, a 15, 18, 19, 20, 
25 1 26; parcialmente à de n9 11 (quanto aos §§ 49 e 
5");- favorável, nos termos de Subemendas, às de n9~ 
2, 4 e 16; contrário às de n' 3, 5, 6, 7, "8, "10, 12, 
17, 21 a 24, 27. 

-Proferido em Plenário: 19 pronunciamento: Re
lator Senador José Paulo Bisol, em virtude da apro
vação do Requerimento n9 746, de 1991, que solicitou 
fosse ouvida, também, a Comjssão d~_Assuntos Sociais; 
29 prorlunciamento (sobre Emendas de PLenário): Rela~ 
tor, Senador Wilson Martins, favorável, p.os termos 
do Parecer n' 116/92-CCJ. 

-lO-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 145, DE 1991 

(Incluído em Ordem do D~a. -~os t~nno~ do art. 
172, I, do Regimento Inter11o.) , _ _ . 

(Tramitando em conjunto com os Proj,etQs.Qe Lei 
do Senado n• 56 e 173, de 1991.) 

Continu~çã9 ·da discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei do Senado n' 145, de 1991, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda,. que regula o direito de 
resposta_ para os efeitos do inciso V, do art. 59 , da 
ConStituiçãO Federal, tendo 

PARECERES: 
-da Comissão de Constituição e Justiça e Cidada

nia, sob n' 10 e 116, de 1992: 1' pronunciamento favorá
vel ao Projeto, nos termos do SuPstitutivo q"!J.e oferece; 
2~ pronunciamento (sobre. as Emendas de. Plenário): 
favorável às Emendas de n'' 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 
25, 26; parCfalmente à de n9 11 (quanto aos §§ 4" e 
59); fav_oráve_l, nos termos de Subemenda, às de n"s 
2, 4 e 16; contrário às de n,.s 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
17, 21 a 24, 27. 

-Proferido em Plenário: 19 pronunciamento: Re-. 
lator Senador José Paulo Bisol, em virtude da apro
vação do Requerimento n" 746, de 1991, que solicitou 
fosse ouvida, também, a Comissão de Assuntos Sociais; 
2? pronunciamento (sobre as Emendas de_ Plenário): 
Relator, Senador Wilson Martins, favorável, nos ter
mos do Parecer n' 116192-CCJ. 
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-H-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 56, 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~ 145 e 173, de 1991.) · 

Continuação da discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei do Senado n' 56, de 1991, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães, que revoga o § 3"' do art. 
20 da Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que 
reg1,1la a liberdade de manifestação do pensamento e 
de informações, e o inciso II do § 3~' do art. 138, do 
Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que 
institui o Código Penal, teil.do 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n~ 10 e 116, de 1992: 19 pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 29 pronunciamento 
(sobre as Emendas de Plenário): favorável_ às Emendas de 
n" 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n' 11 
(quanto aos§§ 49 e 59); favorável, nos termos de Subemendas 
às de nçs 2, 4 e 16; contrário às de n.,s, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
12, 17, 21 a 24, 27. 

- Proferido em Plenário: 19 pronunciamento: Relator 
Senador JOsé Paulo Biso!, em virtude da aprovação do Reque
rimento n9 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 29 pronunCiamento (Sobre 
as Einendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n9l16/92-CCJ. --

-12-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 22, DE 1992 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da 
Câmara n•22, de 1992 (n' 4.564/89, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a criação de cargos nas novas Unidades de Ensino 
Técnico e Agrotécnico, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 114, DE 1992, 
da Comissão 

- de Educação. 

-13-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N' 108, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 108, de 1991, de autoria da Senadora Mar
luce Pinto,- que dispõe sobre a composição da merenda 
escolar e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plená
rio, Relator: Senador Beni Veras. 

-14-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 241, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n9241, de 1991, de autoria da Senadora Marluce 

Pinto, que.estabelece prazo para a elaboração do Plano 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e 
dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plená
rio, Relator: Senador Ronaldo Aragão. 

-IS-

PROJETO DE LEJ DO SENADO 
N• 243, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
172, I, do Regimento Interno.) 

- De autoria da Senadora Marluce Pinto, que altera 
dispositivos da Lei n' 5.682, de 21 de junho de 1971 
- Lei Orgâriica dos Partidos Políticos. (Dependendo 
de Parecer.) 

-16-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
W 272, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia -nos· termos do art. 
172, I, do Regimento Interno.) 

De autoria da Senadora M::irluce Pinto, que auto
riza ~s pessoas físicas a abateren:t_ Cf!l s_uas ~eclarações 
de renda os gastos com empregados domésticos e dá 
outras providências. (Dependendo de Parecer.) 

-17-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 273, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
172, I, do Regimento Interno.) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que trans
fere ao domínio do Estado de Roraima terras pcrten~ 
centes à União e dá outras providências. (Dependendo 
de Parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portel! a)- A Presidéncia 
vai ericerrar os trab;tlhos, designando para a sessão ordinária 
de amanhã a segui_nte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
Ne 18, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará
grafo único, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 18, de 1992 (n' 2.251191, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que extingue taXas, emolumen
tos, contribuições, parcela da União das Cu_stas e Emolu
mentos da Justiça cio Distrito Federal, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER; proferido em Plenário, 
-19 pronunciamento (sobre o Projeto); Relator Senador 

Maurício Corrêa, favorável; 
-2"pronunciamento (sobre as Emendas): Relator Sena

dor Amir Lando, favorável às três Emendas. 
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-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 19, DE 1992 

(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do art. 353 pará-
grafo único, do Regimento Interno.) ' 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 19, de 1992 (n' 2.154/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre -a concessão 
de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá 
outras providências, tendo ' 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Maurício Corrêa, favorável ao Projeto, às Emendas n-P 2 e 
3; nos termos de_ substitutivo que ofereCe e contrário a de 
n~ 1. 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 125, DE 1991-COMPLEMENTAR 

_(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Rcgtrnento Interno.) _ 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal. 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. 

-19 pronunciamento: favorável ao projeto; 
-29 pronuncíãrnento: favorável à Emenda de Plenário. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante à Comissão de Assuntos Econômicos.) 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 245, de 

1992, de extinção da urgência.) ·· 

-4-
REQUERIMENTO N' 94, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 94, de 
1992, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, solícitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do editorial publicado no Jornal do Brasil, edição 
de 22 de março de 1992, intitulado "Um golpe no analfabe
tismo". 

-5-
REQUERJMENTO N•' 102, DE 1992 

Votação, em turno ú_ni_co, do Requerimento n~ 102, de 
1992, de autoria do Senador Oziel Carneiro,-solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Fede~ 
ral, do artigo "Penosa Interpretação", do Ministro Jarbas 
Passarinho, publicado no Jornal O Estado de S. Paulo, edição 
de 26 de março de 1992 

-6-
'REQUERIMENTO N' 219, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento no·219, de 
1992, do Senador Maurício Corrêa, solicitando, nos termos 
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em 
Ordem do Dia, do Projeto de Resolução n"' 94, de 1991, de 
sua autoria, que altera, no Regimento Interno do Senado 
Federal, a tramitação de requerimento de remessa a determi
nada comissão de matéria despachada a outra. 

-?

REQUERIMENTO N' 252, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 252, de 
-1992, do Senador Maurício Cori-êa, solicitando, nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem 
do Dia do Projeto de Lei do Senado n9 174, de 1991, de 
sua autoria, que considera contravenção penal a exigência 
de exame relativo a estado de gravidez para contratação de 
emprego. 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO N•• 107, de 1991 

Discussão, em turno suplementar, do P-I-Ojeto de_Lei do 
Senado n"' 107, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, 
que disciplina a publicidade dos atas, programas, obras, servi~ 
ços e campanhas dos órgãos públicos, tendo 

PARECER, sob n' 110, de 1992, da Comissão Diretora, 
oferecendo a Redação do Vencido. 

-9-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 173, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) . 

(Tramitando em conjÜnto com os Projetes de Lei do 
Senado n• 56 e 145, de 1991.) 

Continuação da discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n' 173, de 1991, de autoria do Senador 
Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade de imprensa, 
de opinião e informação, disciplina a responsabilidade dos 
meios de comunicação e dá outras providências, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n<;'l 1_0 e 116, de 1992: 19 pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 29 pronunciamento 
(sobre. as emendas de Plenário):_ favorável às emendas de 
n•' 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n' 11 
(qu_anto aos parágrafos4? e 59); favor~Vel, n9s termos de Sube
mendas às de n~~ 2, 4 e 16; contrário às de n"'' 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 17,21 a 24, 27. 

-Proferido em Plenário: 1~ pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Bisol, em virtude da aprovação do Re(Jue~ 
rimento n~ 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 2"' pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relato:r:, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n"' 116/92-CCJ. 

-10~ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 145, 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• 56 e 173, de 1991.) 

Continuação da discUssão, em_ turno \.Ínico, do Projeto 
de Lei do Senado n~ 145, de 1991, de autoria do Senador 
Márcio Lacerda, que regula o direito de resposta para os 
efeitos do inciso V. do art. s~. da Constituição Federal, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n~s 10 e 116, de 1992: 19 pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 29 pronunciamento 
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(sobre as_ emendas de Plenário): favorável- às emendas de 
n•' 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n" 11 
(quanto aos parágrafos4" c 5°); favorável, nos termos de Sube
menda às de n~s 2, 4 e 16; contrário às _de no:>' 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 17, 21 a 24, 27. 

-Proferido em Plenário: 1" pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Biso i, cm virtude da aprovaçã-o do Reque
rimento no:> 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 2" pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n" 116/92-CCJ. 

-li-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 56, DE 1991 

(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'" 145 e 173, de 1991.) 

Continuação da discussão, cm turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n'' 56, de 1991, de autoria do Semldor 
Jutahy Magalhães, que revoga o § 3" do art. 20 da Lei_ n\' 
5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de 
manifeStação do pensamento c de informaÇões, e o inciso 
II do§ 3'.do art. 138, do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940, que institui o -código Penal, tendO 

PARECERES: 

- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 
n~ 10 e 116, de 1992: !"'pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 29 pronunCiamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n9~ 9, 13 a _15, 18, 19, 20, 25, 26;--parcíalmente à de n9 11 
(quanto aos parágrafos 49 e 5"); favorável, nos termos de SuheR 
mendas às de n~s 2, 4 e 16; contrário às de n"" 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 17,21 a 24, 27. -

-Proferido em Plenário: 1" pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Bisol, em virtude da aprovação do Reque
rimento n" 746, de 1991, que solicitou fOsse ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 2~ pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n9 116/92RCCJ. 

-12-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 108, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 108, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que 
dispõe sobre a composição da merenda escolar e dá outras 
providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re
lator: Senador Beni V eras. 

-I3-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 92, DE 1991 

DiscusSão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 92, de 1991 (n' 1.714/89, na Casa de origem), que regula
menta o art. 185, inciso I, da Constituição Federal, e define 
pequeno e médio produtores rurais, tendo 

PARECER, sob n• 112, de 1992, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos, favorável com a Emenda n~ 

I~CAE, que apresenta. 

-I4-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 9, DE 1992 

Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 9, de 1992 (n' 1.812/9T, na Casa de origem), de iniCiativa 
do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo e em comissão. nos Quadros 
Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais EleitoR 
rais do Amapá, Roraima e Tocantins e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 117, de 1992, da Co· 
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-IS-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 22, DE 1992 

Discussão, ein turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 22, de 1992 (n• 4.564/89, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a criação de 
cargos nas novas Unidades de Ensino Técnico e Agrotécnico, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n'' 114, de 1992, da Co
missão 

- de Educação. 

-16-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 241, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 241, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que 
estabelece prazu para a elaboração do Plano Nacional de DeR 
senvolvimento Económico e Social e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re
lator: Senador R<;maldo Aragão. 

-17-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 20, DE 1992 

DiscuSsão, em turno único, dO Projeto de Resolução n? 
20, de 1992, (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô
micos cOmo conclusão de seu Parecer n? 133, de 1992), que 
modifica a Resolução n9 50, de 19 de setembro de 1991, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 134, de 1992, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. (nos termos do 
art. 325, a, do Regimento Interno.) 

-IS-

PROJETO DE LEJ DO SENADO N• 243, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Díã. nos termot do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que altera dispo
sitivos da Lei n" 5.682, de 21 de junho de 1971- Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos. (Dependendo de Parecer.) 

- I9-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 272, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que autoriza as 
pessoas físicas a abaterem em suas declarações de renda os 
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gastos com empregados domésticoS ê í:tã "o"ulras providências. 
(Dependendo de Parecer.) 

-20-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 273, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia ilOs termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que transfere 
ao domínio do Estado de Roraima terras pertencentes à União 
e dá outras providências. (Dependendo de Parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 
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ANO XLVII- N•72 SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 1992 -DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 86• SESSÃO, EM 21 DE MAIO DE 1992 

1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - AViso do Ministro da Previdência Social 
- N9 35/92, encaminhando informações Sobre os que

sit9s constantes-do ReqUerínientO ri.9 99, de 1992, de autoria 
do Senaçlor Nelson Wed~kin. 

1.2.2 - Leitura de projeto 
- Projeto ~de Lei do Senado n' 70/92, de autoria do 

Senador Pedro Sinion, que dispõe sobre a celebração de 
tratados internacionais para a suspensão do sigilo bancário 
nos .casos de lesão an património público.-

-1.2.3- Leitura de Proposta de Emenda à Constituição 
- N' 4/92, de autoria ~do Senador Jutahy Magalhães 

e outros- Senhores Senadores, que dá nova redação ao art. 
47 da Constituição. 

1.2.4- Requerimentos 
- N• 291192, de autoria do Senador Lourival Baptista, 

solicitando licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa. 
- Ne 292/92, de autoria do Senador Cid Sabóia de 

Carvalho, solicitando que a Mesa do Senado encaminhe 
ao Ministro da Agricultura pedido de informação do inteiro 
teor das portarias míhisteriais baixadas por esse MiriistériO -
no período que vai de janeiro de 1986 a março de 1990, 
inclusive. 

1.2.5 _- Discursos do expediente 
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Situação dos 

meninos de rua assistidos pelo Centro Mahatma Ghandi, 
sob intervenção judicial, acampados em frente ao Con
gresso Nacional. Denúncias de irregularidades cometidas 
pelo empresário Paulo César Farias, o PC. --

SENADOR PEDRO SIMON- Declarações do Pre
sidente da República sobre a falência do Estado e do Minis
tro da Justiça relativamente aos riscos para a democracia 
da crescente insatisfação social, feitas após o seminário 

de Articulação das Ações do Governo. Âpuração de de
núncias contra o Sr. Paulo César Farias, o PC. 

SENADOR MAGNO BACELAR- Proliferação de 
CPlno Congresso. ~recipitação do Deputado Maurílio Fer
reira Lima ao fazer denúncias de corrupção contra o Gover
nador do Rio Grande do Sul, Sr. Alceu Collares, e o Presi
dente da CEF, Sr. Álvaro Mendonça. 

1.2.6- Leiturà de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n• 71/92, de àutoria do 

Senador César Dias; que dispõe sobre liberação de câmbio 
para despesas com tratamento de saúde no exterior e dá 
outras providências-. 

1.2. 7 - Comunicação 
~·Do Lí~~r do_ PMDB, solicitando a sub~tituição de 

membro na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. 
1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n• 18/92 (n' 2.251191, na 

casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que extingue_ ~axas, emolumentos, contribuições, parcela 
da União das Custas e Emolumentos da Justiça do Distrito 
Federal, e dá outras providências. Aprovado com emendas. 
À COmissão Diretóra para redação final da emenda. 

- Redãção final das emendas do S,enado ao Projeto de 
Lei da Câmara n~ 18/92. Aprovada. A Câmara dos Depu
tados. 

Requerimento n9 94/92, de autoria do Senador Carlos 
Patrocfnio, solicitarido, nos termos-regimentais, a transcri
ção, nos Anais do Senado Federal, do editorial publicado 
no Jornal do Brasil, edição de 22 de março de 1992, intitu
lado "Um golpe no analfabetismo". Aprovado. 

Requerimento n9 102/92, de autoria do Senador Oziel 
Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, a transcri
ção,nos Anais do Senado Federal, do artigo "Penosa Int.et
pretação'', do Ministro Jarbas Passarinho, publicado no 
jornal O Estado de S. Paulo, edição de 26 de março de 
1992. Aprovado. 

Requerimento n9 219/92, do Senador Maurício Corrêa, 
solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOE!, VILFJ.A DE MAGALHÃES 
Diretor-Oerd. do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor AdmiD:iJtrativo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

1m presto sob reaponaabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

I.UIZ CARLOS BASTOS Semestral ············-··············-·······-·-····-·-··---·-·--····-·-·--·--- Cr$ 70.000,00 
Dirctor lndnatrial 
FLORIAN AUGUSfO CO!ITINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

Interno, ·a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de 
Resolução n~ 94, de 1991, de sua autoria, qiie altera, no 
Regimento Interno no Senado Federal, a tramitação de 
requerimento de remessa a determinada comissão de maté
ria despachada a outra. Aprovado, tendo usado da palavra 
os Srs, Cid Sabóia de Carvalho, Maurício Corrêa e Jutahy 
Magalhães, 

Requerirrierito n~' 252/92, do Senador Maurício Corrêa, 
solicitando, nos termos do art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do 
Senado n"' 174, de 1991, de sua autoria, que considera 
contravenção penal a exigência de exame relativo a estado 
de gravidez para contratação de emprego". Aprovado, ten
do usado da palavra o Sr. Cid Sabóia de Carvalho. 

Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n9 107/91, 
de autoria da Senadora Marluce Pilltó, que disciplina a 
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campa
nhas dos órgãos públicos. Aprovado, em turno suplemen
tar. À Câmara dos Deputados. 

Projeto de Lei do Senado n• JQS/91, de autoria da 
Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre a composição 
Ça merenda escolar e dá outras providências. Aprovado .. 
A Comissão Diretora para redação fiilal. 

Projeto de Lei da Câmara n' 9/92 (n' L812/91, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior Eleito
ral, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento 
efetivo e em comissão, nos Quadros Perman_entes das Se_
cretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais do Amapá, 
Roraima e Tocantins e dá outras providências. Aprovado. 
À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n• 22/92 (n' 4.564/89, na 
Casa de origem), de iniciativa dó Presidente da República, 
que dispõe sobre a criação de c~r_gos nas nova~ Unidades 
de Ensino Técnico e Agrotécnico. Aprovado. A sanção. 

Projeto de Lei do Senado n• 241/91, de autoria da 
Senadora Marluce Pinto, que estabelece prazo para a ela
boração do Plano Nacional de Desenvolvimento Econó
mico e Social e dá outras providências. Discussão adi8d8 
para reexame da Comissão de Constituição. Justiça e Cida
dania, nos termos do Requerimentu n"' 295!92. 

Projeto de Resolução n• 20/92, que modifica a: Resolu
ção n' 50, de 19 de setembro de 199L Aprovado, À Comis-
são Diretora para redação final. --

Tiragem 1.200 exemplares 

_ Projeto de Lei do Senado n• 243/91, 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. Discussão sobrestada, após parécer de 
Plenário, tendo sido aberto prazo regimental para apresen
tação de emendas. 

_ Projeto de Lei do Senado n"' 272191, de autoria da 
Senadora Marluce Pinto, que autoriza as- pessoas físicas 
a abaterem em suas declarações de renda os gastos com 
empregados domésticos e dá outras providência-s. Discussão 
sobrestada, após parecer de Plenário, tendo sido aberto 
prazo regimental para apresentação de emendas. 

Projeto de Lei do Senado n' 273/91, de autoria da 
S.en.aOora Marluce Pinto, que transfere ao domínio do Esta
do de Roraima terras pertencentes à União e dá outras 
providências. Discussão sobrestada, após parecer de Plená
rio sobre o projeto e a emenda, tendo sido aberto prazo 
regimental para apresentação de emendas. 

Projeto de Lei da Câmara n• 19/92 (n' 2.154/91, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra 
a tos do Poder Público, e dá out(as providências. Apreciação 
adiada em virtude da falta de "quorum" para votação do 
Requerimento n' 296/92. 

Projeto de Lei da Câmara n• 125/91-Complemeiifur 
(n9 60/89, na Casa de origem), que disciplina os limites 
das d~spesas com o funcionalismo público, na forma do 
art. 169 da Constituição Federal. Apreciação sobrestada. 

Projeto de Lei do Senado n• 173/91, de autoria do 
. Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade 

de imprensa, de opinião e -de informação, disciplina ares
ponsabilidade dos meios de comunicação e dá outras provi
dências. (Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei 
do Senado n•' 56 e 145, de 1991.) Apreciação sobrestada. 

Projeto de Lei do Senado n' 145/91, de autoria do 
Senador Márcio Lacerda, que regula o direito de resposta 
para os efeitos do inciso V do art. 59 da Constituição Fede
ral. (Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senado n~ 56 e 173, de 199L) Apreciação sobrestada. 

Projeto de Lei do Senado n"' 56/91, de autoria do_Sena
dor Jutahy Magalhães, que revoga o § 3• do arL 20 da 
Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liber
d3.de de- manifeStãÇão do pensamento e de informações, 
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e o inciso II do § :39 do art. 138 do Decreto-Lei n9 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, que institui o Código Penal. 
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Sena
don~ 145 e 173, de 1991.) Apreciação sobrestada. 

Projeto de Lei da Câmara n• 92/91 (n• 1.714/89, na 
Casa de origem), que regulamenta' o art. 185, inCiSO 1, 
da Constituição Federal, e define pequeno e niédio produ
tores rurais. Apreciação sobrestada. 

1.3.1 - Matéria apreciada após a· Ordem do Dia 
- Requerimento 0°291/92, lido no Expediente da pre

sente sessão. Votação adiada por falta de Quorum, após 
parecer da comissão competente. _ 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Encaminha

mento à Mesa, de requerimento de constituição de Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a apurar denúncias 
de irregularidades cometidas em fundo de pensões de esta
tais e na Petrobrás._ 

1.3.3- Comunicação da Presidência 
Manutenção dos vetos presidenciais apostos aos Proje

tas de Lei do Senado n'' 88/88, 214/84, 40/84, 308/89 e 
223/89, e a dispositivos dos Projc1:0s -de Lei do Senado 
n•' 176/89, 88/90 e 82/91 e aos Projetos de Lei da Càmara 
n~ 26/89, 27, 38, 49, 73, 78, 83, 87, 98 e 123/90, 14 e 
74/91, ao Projeto- de Lci"n" _124/91-CN, -e a diSpositivos 
dos Projetos de Lei da Câmara n•' 27/87, 128/90, 10, 12, 
18, 22, 24, 25, 57, 63, 77, 81, 85, 109, 111, 112, 116, 121, 
122, 124, 128, 132, 135, 137, 144/91 e 141/91-Complemen
tar, dos Projetos de Lei n?s 30 e 32191-CN, e dos ProjetO~ 
de Lei de Conversão n"" 21 e 50/90 c 6/91. 

1.3.4- Discursos após a Ordem do Dia (continuação) 
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO

Abordagem dos úJtimos acontecimentos sobre o assassi
nato do Govei'riãdor Edmundo Pinto. Gravidade das de
núncias de corrupção envolvendo o Sr. Paulo Césa{Farias. 

SENADOR BENI VERAS - Trabalhos realizados 
pela Comissão Mista que estuda as causas e soluções das 
desigualdades inter-regionais. -

JUTAHY MAGALHÃES- Documento elaborado 
pela Associação dos Engenheiros da Petrobrás, sob o título 
''A privatização da indústria de matérias-primas para fertili
zantes". Notícias publicadas na Tribuna da Bahia, de hoje, 
sob os títulos ''Oposição sai das Comissões e cria impasse 
na AL" e "Zezé amplia denúncias contra António Carlos", 
e no Jornal do Brasil sob o título "Ibope faz denúncia 
de falsificadores na Bahia••. 

SENADOR MÃRCJO LACERDA - Apelo em fa
vor da aprovação de projeto de lei que dispõe sobre lixo 
tóxico, em tramitação no Seriado Federal. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Sessão Es
pecial de comunicação do CentenáriO de Promulgação da 
Primeira Constituição Republicana do Estado de Sergipe~ 
realizada em Aracaju. 

1.3.5- Comunicação da Presidência 
Término do prazo para apresentação de emendas ao 

Projeto de Lei do Senado n'? 61, de 1992, sendo que ao 
mesmo foram oferecidas 27 emendas. 

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

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N' 8, de 1992 

3 - ATO DO PRESIDENTE 
N• 207~ de 1992 

4- ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 5, de 1992 

S- MESA DIRETORA 

6 -LÍDERES E VICE'LÍDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 

Ata da 86a Sessão, em 21 de maio de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Rachid Saldanha Derzi, 
Iram Saraiva, Lucídio Portella e Epitácio Cafeteira 

ÀS 14 flORAS E 30 l>flNUTOS, AClfAM,'>E PRE
SENTiiS (),Ç SRS. 8/iNA/)0/{/!.Ç; 

Alexandre Costa- Almir Gabriel - Amir I .ando- Be
ni Vcras- Carlos Dc'C'.arli - Césâr Dias - C.haga• Rodrigues 
- Dario Pereira - Eduardq Suplicy - Elcio Alvares - Epitá
cio Cafeteira - Francisco Rollemhcrg - Garibaldi Alves Fi
lho- Gcroon Oumla- Henrique Almeida -llugo Napolello 
- I lumberto Lucena - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior 

- Jarbas Passarinho - Joao C.aimon - Joao Rocha - Jonas 
Pinheiro - Josaphal Marinho -José Eduardo -José Paulo 
Biso!- Jooé Richa- Júlio Campos- Julahy Magalhaes- La
voisier Maia- I .evy Dia.c. -l.ourcmberg Nunes Rocba- I .ou
rival Baplisla - l.ucfdio Portella -Magno Bacelar - Mansue
to de Lavor - Marco Maciel - Marluce Pinto - Maurfcio 
C'.orrea - Mauro Benevides - Meira Filho - Nabor Júnior -
Onofre Quinan - l'cdro Simon - Rachid Saldanha Derzi -
Raimundo I ira - Ronaldo Aragao - Ruy Bacelar - Vaimir 
Campelo - Wilson Marlins. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50_ Srs. senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos- trab.alhos. 
O Sr. 1 "'-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO 
DO MINISTRO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Aviso n"' 35/92, de 13 do corrente mês, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do RequerimentO 
n• 99, de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin. 

As informações foram ane:;Jadas ao requerimento 
e encaminhadas cópias ao requerente. 

O requerimento vai ao arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevfdes) - O Expe

diente lido vai à publicação_. 
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr.l9 Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 70, DE 1992 

Dispõe sobre a celebração de tratados internado~ 
nais para a suspensão do sigilo bancário nos casos de 
lesão ao património público. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' O Poder Executivo diligenciará para que-sejam 

firmados tratados internacionais com os países que mantêm 
relações com o Brasil, visando a suspensão do sigilo bancário, 
nos casos em que os detentores das contas, pessoa física ou 
jurídica~ sejam_ indiciados por atas lesivos_ao património pú~ 
blico_ · 

Art. 2"' _Q_ tratado deverá incluir cláusula que pennita 
o seqüestro dos numerários e outros benS liavidos de forma 
ilícita. - -

Art. 3"' O Poder Executivo providenciará, no prazo de 
120 dias, a regulamentação da presenta lei, . 

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

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A crise económica e social vivida pelo País pode ser atri
buída, em grande parte, à evasão de divisaS. Preocupados 
em resguardar o valor de suas posses, alguns se valem de 
recursos, o mais das vezes ilegais, de transferir para o exterior 
parte de seus haveres, escapando, deste inodo, à estrutura 
fiscal do País e garantiildo sua rentabilidade contra as oscila
ções da economia nacional. 

Parcela substancial dos recursos evadidos do País é resul
tado da contravenção, do contrabando, do tráfico de drogas 
e do desvio de dinheiros públicos_ praticado por administra
dores corruptos. 

O que se pretende deste projeto de lei e inStrumentaliz_~r 
o GOverno-para, ·umã--vez-apúr3.da a forma ilegal de aquisição 
de tais haveres, obter, dos países onde foram internados os 

mesmos, sua restituição ao Estado brasileiro para que lhes 
dê a aplicação indicada pela lei e pela Justiça. 

Naturalmente, o Brasil ofereçerá reciprocidade, como 
é da boa: prática dos tratados internaciOriais. Desta forma, 
aos po~cos se fechará o círculo que irá vedar qualquer tentativa 
de expatriação dos recursos em questão, dificultando sobrema
neira a ação de corruptos e corruptores. De outra parte, evitar~ 
se-á que preciosas divisas deixam o País sem que delas se 
tire qualquer proveito para aqueles que, com seu trabalho, 
criam as riquezas da Nação. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1992~ -Senador Pedro 
Simon. . 

(As Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania 
e de Relações Exteriores e Defesa Nacional, cabendo 
a esta última a decisão terminatiVa sobre o projeto.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto 
lido será publicado e remetido às Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Relações Exterior~s e Defesa N3.cio
nal, cabendo a esta última a decisão termi:üativa sobre o pro
jeto. 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que 
será lida pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lida a seguinte 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
N• 4, DE 1992 

Dá nova redação ao art. 47 da Constituição. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos termos do § 59 do art. 60 ~a C_onstJt~uição, promulgam 
a seguinte emenda ao texto cons_titucional._ _ -

Art. único. O ait. 41 da: ConStituiÇão pa-ssa a: teia seguinte 
redação: 

•'Art. 47. Salvo disposição constitucional em 
contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Co
missões serão tomadas po:i- ma.ioria de votos, presente. 
pelo menos, um terço de seus membros." 

Justificação 

A tradição jurídica brasileira erige em preceito constitu
cional a exigênda do quorum de maioria absoluta para que 
as Casas Legislativas deliberem a respeito das proposições 

- que lhes são submetidas. 
Assim dispunham as Leis Fundamentais de 1823 (art. 

23); de 1892 (art. 18); de 1934 (art. 24), de 1937 (art. 40), 
de 1946 (art. 42), de 1967 (art. 33); de 1969 (art. 31); e de 
1988 (art. 47)_ 

A maior parte dos ordenamentos constitucionais estran
geiros, embora reportando-se ao princípio majoritário para 
os fins em pauta, nãoqualifica o quorum necessário, deixando 
a matéria ao prudente arbítrio parlamentar. 

Nos Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, 
assim prevê o item 1, da seção 5~ do art. }9, da respectiva 
Lei Fundamental: 

"Cada uma das Câmaras será o juiz da eleição ... 
v_otação e q_ualifiçaç_ão __ çlç __ Sc;':tlS p_r9prios membros, e 
em ~ada uma dela_s a_ maioria _cqns~itui;rá_,__"O ·quorüm 
neceSsário-paia deliberar, mas um número menor pode
rá prorrogar a sessão, dia a dia, e poderá ser autorizado 
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a Compelir os membros ausentes a comparecerem, do 
modo e mediante_ as penalidades que cada uma das 
Câmaras estabelecer." 

Interpretando o alcance e· sentido da norma, decidiu a 
Suprema Corte no -caso United States V. Ballin: 

"The Constitucioo ernpowers each H ouse to deter
mine its rules of proceedings. It rnay not by its rules 
ignore cOnstituciOnal restraints or viblate: fundame~tai 
rights, an.d _ther:e. sho.uld be a reasqnahle rÇlatiop. b~t
ween the mode o r mcthod or proCceding-estahlished 
by the rule and the result which is sol!gthtj:o bf?_ª'ttained. 
But which is sought to be attained. But_within these 
limitation all matters of metbod are open to the deter
mination of the Hous, and it is no ímpeachment of 
the rule to say that some other way w.ot.!-!d_q'? __ l,J_etter, 
more accurate, or even more just. The poWer -to make 
rules is not one which once exercise_d___is __ e_:g:_bausted. 
It is a continuous power, always subject to be exercised 
by the House, and within the limitations suggested, 
absolute and beyond the challenge of any other body 
or tribunal." - - · 

Tradução: 

"A Constituição ass_egura a cada Casa o- póder 
de determinar suas regras procedimentais. Elas não 
podem, nas suas regras, ignorar as limitações constitu
cionais ou Violar os direitos_ fundameritais, devendo 
existir uma relação razoável entre o processo ou méto
do adotado e o resultado a ser atingido. Mas, respei
tados estes limites, todos os critérios- são determinados 
pela Casa, não sendo possível afirmar que um deles 
seja melhor, mais preciso ou mesmo rrtais _jUSto. -o 
poder de editar regras não se exaure-com o respectivo 
exer-cício. É um poder que se protrai no tem-po, Sempre 
sendo passível de ser exercitado pela Casa e, desde 
que respeitado os limites referidos, está imune ao Crívo 
de qualquer órgão ou tribunal". (in The Constitutioil 
of the United States of America Annotaded, U .S. Prin
ting Office, 1938, pág. 114) 

O acórdão, levando cm conta o fato de não determinar 
o texto _constitudorial critérjo de aferição da mai9ria, afirma 
na parte conclusiva: 

"'It is therefore within th~ competcncy of the H ou
se to prescribe any method wich shall be reasonably 
certain to asccntain the fact.'' 

Tradução: 

"Está por conSeguülte-·n.a conlpetê-ncia: da Casa 
eleger qualquer método que seja razoável para assegu
rar a circunstância." (ob. cit. pág. 113). 

A diretriz constitucio,nal, no Brasil, n_ão se tem revelado 
eficaz. A conseqüência vÚifiCada é a- impOSsibilidade de se 
deliberar com a desejada celebridade, inviabilizando, desta 
forma, a adoção das medidas reclamadas pela sociedade na 
ausência de um amplo entendimento envolvendo os diversos 
partidos com assento nas Casas. 

Entendemos, para os fins ora analisados~ que o funda
mental é preservar a exigência de serem as deliberações con
gressuais adotadas por maioria daqueles que julgam impor
tante estar presente a uma determinada votação, conquanto 
não se deva prescindir de um quorum mínimo. 

No Japão, com inegável sucesso, adotou-se, como ordem 
de gradeza, número que represente um terço do total dos 
mem,bros da Dieta: 

"Art. 56 Nenhuma das Câmaras funcionará sem 
a presença de, no mínimo, um terço ou mais do número 
total de membros. 

Todos os assuntos em discussão serão decididos, 
ent cada uma das Câmaras, pela maioria dos membros 
presentes, salvo a exceção estipulada na Constituição, 
e, no caso de haver empate, o presidente decidirá a 
questão." 

Conforme já enfatizado, a realidade brasileira reCõmerida 
a existência de um quorum mínimo. embora não neçes~a
riamente tão elevado como o presente. Adotando-se como 
crit~rio número correspondente a um terço- dos membros da 
Casa_, com raias exceções, nenhuffia agremiação partidáda 
poderá ter certeza que a sua ausência ao processo de votação 
impedirá o sufrágio. Conseqüentemente, todos terão interesse 
em se fazer presentes, ganhando com isto o princípio da demo
cracia representativa. - -- ~ 

A cidadania reclama urgentes solu_ções para os angus
tiantes problemas que estão a afligir a naciOnalidade, cabendo 
aos congressistas inovar a ordem vigente naquilo que se revela 
iricórnpatível com as imposições do momento históriCo. 

Esta_s _são as_ razões que nos levam a submeter ao exame 
dos ilustres pares a presente: Proposta de Emenda Constitu
cional reduzindo o quoru~ de delibeiação de maioria absoluta 
para um terço dos membros da Casa. 

Sala das Sessões,21 de maio de 1992. -Jutahy Mag~l_hães 
- Chagas Rodrigues- José Richa- Juniã Marise - Marluce 
Pinto - Esperidião Amin - Amir Lando- Carlos De'Çarli 
- Enéas Faria- HumbertO Lir.cen·a- Nelson Wedekin
José Paulo Bisol - Rachid Saldanha Dçrzi - Ruy Bacelar 
- Epitácio Cafeteira- Beni V eras- Amazonino Mendes 
-Coutinho Jorge - Lourival Baptista~- Alexandre Costa 
-João Calmon -Alfredo Campos -E leio Alvares- Ro-
naldo Aragão- Garibaldi Alves Filho- Fernango Henrique 
Catdoso - Almir Gabriel - Antônio Mariz - Aureo Mello 
-Francisco Rollemberg- Onofre Quinan -Moisés Abrão 

---Júlio Campos- César Dias- Magno Bacelar~ Márcio 
Lacerda- EduardoSuplicy -José Fogaça- Darcy- Ribei
ro- Lavoisier Maia- Lucídio Porte lia-Louremberg Nunes 
Rocha - Ronan Tito - Mário Covas ----: Ney Mar~~hão -
Pedro Simon - Irapuan COsta Júnior - Mansueto de Lavor 
-João França- Cid Sabóia de Carvalho- Jonas Pinheiro 
-Wilson Martins. 

ó SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A proposta 
de emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita 
às disposições específicas _constantes_d_o_art. 354 e seguintes 
do Regimento Interno. 

A matéria vai à publicação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }<? 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 291, DE 1992 

Nos termos do art. 40, § 1~', a, do Regimento Interno, 
requeiro licença para ausentar-me dos trabalhos da Casa, no 
período de 25 a 29 de maio do corrente ano, para, atendendo 
convite do Ministro de Estado da Marinha, participar de uma 
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vísita à Estação Antártica "Comandante Ferraz", sem- ôims 
para o Senado Federal. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1992. -SenadorLourival 
Baptista. 

MINISTÉRIO DA MARINHA 
OFÍCIO W 0789/GMM 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Lourival Baptista 
Senado Federal 
Brasília- DF. 

Senhor Seiiador, 

Brasflia, 23 de abril de 1992. 

Incumbiu-me o Ministro da Marinha de convidá-lo para 
participar de uma visita à Estação Antártica "Cóitümdante 
Ferraz". Tal visita deverá aproveitar a oportunidade de viagem 
rotineira para apOio logístico, a ser realizada no_ per1odo de 
25 a 29/5/92, devendo ser efetuada escala na cidade chilena 
de Punta Arenas. 

Respeitosamente.-- Sergio G. F. Chagasteles,Vice-Al
mirante, Chefe do Gabinete do Ministro da Marinha. 

(A Cõmisüfo-de relaçóes exteriOres e defesà izacio~ 
nal.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides) -O requeri
mento lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do 
Dia, -nos teirriós- do art. 40 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 292, DE 1992 

Brasfiia, 20 de maio de 1992 
Sr. Presidente: 
O signatário deste, Senador Cid Sabóia de- CãfValho, vem 

nos Termos do art. 50, parágrafo 2' da Cónstittiição 4a Repú
blica, solicitar de V. Ex~ as providências necessárias ·para que 
a Mesa do Senado encaminhe a S. Ex~, o Sr. MiniStro da 
Agricultura, pedido de inforMação do inteíro teor das- porta~ 
rias ministeriais baixadas por esse Ministério no períodO que 
vai de janeiro de 1986 a março de 1990, inclusive. 

Sendo só o que nos apresenta para o momento despedi~ 
mo~ nos renovantlo a V. Ex• nossos protestos de elevada estima 
e consideração 

Atenciosamente, SenadorCid Sabóia de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requeri
mento lido será despachado à Mesa Diretora, noS" termos 
do art. 216 do Regime-nto Interno. 

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

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICX (PT- SP. Pronun~ia o 
seguinte discurso. Sein revisão. do orador.)- Sr. P.residente, 
Sr1'' e Srs. Senadores, gostaria de registrar a situação de deze
nas de meninos de rua, que estão há 17 dias dormindo defronte 
ao edifício do Congresso Nacional, conforme já expôs na se-
mana passada o Senador Ronan Tito. -

Trata-se de uma situação em que os membros do Centro 
Mahatma Gandhi - que se viam responsáveis, eni colabo-

ração com o Governo do Distrito Federal, de realizar um 
trabalho junto a essas crianças que moram nas ruas· de Brasília 
- foram impedidos, por decisão judicial, de cuidar desses 
meninos. que passaram a ficar sob a orientação de outras 
pessoas, algumas das quais haviam sido responsabilizadas por 
maus~tratos às crianças, que resolveram sair do local e vieram 
para cá. Trata-se de uma situação séria, socialmente. 
- Gostãi-ia ãiri.da-, de reiiCiVar o apeló ao-' GovernadOr do 

Distrito Federal, Joaquim Roriz, e à Juíza Eutália, da Vara 
dalnfância de Brasfiia, que J;Ite informou- estar a decisão, que 
liminarmente acontecerá em breve, sob a responsabilidade 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Seria importante 
que o Tribunal de Justiça revogasse a decisão anterior do 
Juiz, para que esses meninos de rua possam ser devidamente 
atendidos em local ade-quado e sob a orientação daqueles 
que, comprovadamente, tiveram uma atitude de respeito, de 
carinho, ao tratar dessas crianças. Trata~se de problema social 
grave, semelhante ao que ocorre em todas as capitaíS brasi
leiras. 

Ainda ontem, todos os Governadores de Estado ouviram 
o pronunciamento do Presidente da República, relativamente 
à situação da infância, em especial dos menores que vivem 
nas ruas em condições sociais iriadequadas. 

É importante que tenhamos, o quanto antes, uma solução 
para esse problema, não uma solução ar~itrária~· ina~ adequa
da, humana, para as crianças que aqui se encontram. 

Renovo, pois,_ o apelo fdto ·na semana passada pelo Se
nhor Ronan Tito:no sentido de uma providência rápida sobre 
o assunto. . 

Sr. Presidente, o CongresSo Nacional precisa faZer uma 
reflexão diante das denúncias ao Sr. Paulo César Farias. Há 
tempo, vem o Congresso Nacional se preocupando com essa 
qU.estaO. I nUmeras ve"zes, ouvi; deiltre outros, o Senador Pe
dro Simon falar do misterioso Sr. "PC", uma sigla que, há 
dois anos e meió_ age de forma obscura junto às autoridades 
governamentais. -

Nessas últimas semanas, em decorrência de documentos, 
de relatos de pessoas extremamente bem informadas sobre 
o que ocorre no País, por se tratar do Sr. Pedro Collor de 
Mello, a opinião pública tomou conhecimento de que, nestes 
dois anos e meio, o Sr. Paulo César Farias enriqueceu-se 
extraordinariamente, acumulando um património que, em pri
meiro lugar, causa estranheza e precisa ser, por dever de 
ofício, examinado pela Receita Federal. 

Nesse_ sentido, em 24 de fevereiro último, enviei ofício 
ao Ministro Marcílio Marques Moreira, solicitando que fosse 
feita auditoria sobre a pessoa física, sobre as declarações de 
rrndimentos e de bens do Sr. Paulo César Farias. 

Diante da matéria da revista Veja, publicada há duas 
semanas, em companhia do Deputado José Dirceu, reiteramos 
aquela solicitação. Anteontem-, em- audiência com o Ministro 
Marcílio Marques Moreira, S. Ex• nos informou - a mim 
e ao Deputado José Dirceu - que a auditoria está sendo 
efetuada pela Receita Federal. Inclusive, o Sr. Luiz Fernando 
Wellisch, Secretário- da Fazenda, está por vir ao Congresso 
Nadonal. Deveria ter vindo hoje, mas o Miõ.istro pediu adia
mento. Acredito que a Comissão de Finanças tenha dado 
prazo de mais uma semana para que ele possa vir com todas 
as informações relativas à auditoria dos bens e rendimentos 
do Sr. Paulo César Farias. 

~Ainda ontem, o Senador Humberto Lucena expôs que 
a ComisSão Parlamentar de Inquérito, proposta pelo Senador 
Fernando Henrique Cardoso, poderia examinar o problema 
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de eventual sonegação de impostos por parte do Sr. Paulo 
César Farias. É verdade que essa CPI pode estudar, investigar 
e apurar essa questão. Mas o que sabemos hoje é que há 
muito mais que apurar, que há não apenas a sonegação de 
informações à Receita Federal. Em que medida o Sr. Paulo 
César Farias utilizou-se da sua influência, na colldição de 
amigo próximo do Presidente Fernando Collor, antes de ser 
tesoureiro da campanha presidencial, junto a autoridades do 
Governo Federal _que ocupam postos-chave nos Ministérios 
da Economia, Ação Social e outros? Também junto a institui
ções financeiras- Como _Caixa_Econõmica Federal, Banco do 
Barsil, Instituto de Resseguros, estatais, como V ASP, quando 
esta depende significativamente de suas relações, por exem
plo, com uma fornecedora de combustíveis, a Pctrobrás, para 
propor negócios que, de alguma forma, beiraram à ilicitude, 
que eticam~nte não poderiam ter ocorrido e que, em algumas 
circunstâncias, esbarraram em problemas legais? 

~inda n~ s~mana pa~sada, o Ministro Marcilio Marques 
More1~a destltutu o Presidente do Instituto ·cte Resseguros 
?o Brasil, just!'lmente no momento em que se revelava, pelo 
JOrnal O Globo, que o Sr. Paulo César Farias por intermédio 
de ~ua empresa, havia ganho um co-ntrato sem licitação' que, 
mats_ uma vez, co_nttib~ía para o seu enriquecimento, para 
o acumulo _-de patnmóntd de suas empresas. 

_Avalio, ~r. Preside"nte, Srs. Senadores, que o Congresso 
NaciOnal esta chegando a urn,a situação·en:t que, tipicamente, 
não pode se omitir de cumprir com a sua responsabilidade. 

Sempre que surgem fatos que necessitam de apuração 
rigorosa, de imediato, iniciatiVas são formadas. Cito duas. 
Uma, do próprio Líder do PMDB~ Seriildor-HlnTiberto LUCe
na, que, diante da diVulgação do fato de que o Sr. Antôriio 
Rogério Magií confessara, numa gravação, o recebimento de 
30 mil dólares para facilitar a liber:a~ão de recursos do Fun·do 
de Ga!an~ia d? Tempo de Serviço para -~bras_ no .Amapá e 
no Acre, tmedtatamente contou com o apoiO dos Srs. Sena
dores para que se constituísse uma CPI com o fim de a'purar 
a corrupção nessa área. __ 

E a outra: ano passado, por iniciativa do Senador Ruy 
Bacelar, diante de fatos que indicavam a maneira segUnda 
a qual havia corrupção na contratação de obras públicas, todo 
o Senado- deu apoio à criação da CPI. HoUve, também, o 
apoio do Congresso Nacional, quanto à realização da CPI 
Místa que examina as iiregularidades na fo_rma desse admi
nistrar os furidos decorrentes do Fundo de Garantia do Tempo--
de Serviço. · _ 

Mais recentemente, diante das notícias segundo as quais 
o Sr. Pedro Paulo Leoni Ramos ordenava, do Palácio do 
Planalto, ações, tais como a forma segundo a qual entidades 
de previdência fechada, como a Prevf, a- Petrus, a Funcef, 
e tantas outras, estavam adquirindo ações, ou títulos, no mer
cado mobiliário; como também terrenos e imóveis-no mercado 
imobiliário, muitas vezes para facilitar negócioS de pessoas 
amigas, ou muito_ bem relacionadas com os qUe estão no poder. 

Também, em função de negócios realizados com grupos 
económicos junto à Petrobrás e suas subsidiárias, houve por 
bem o Senador Humberto Lucena começar a colher assina
turas para que uma Comissão Parlamentar de Inquérito -
que em brave deverá ser constituída examine aquilo que foi 
denominado pela imprensa como o "Esquema PP", o Esque
ma Pedro Paulo Leoni Ramos. • 

Mas nenhuma denúncia até ·agora teve -a g~~vidade, a 
~portância tal como o corljunto de fat_os já noticiados pela 
liDprensa, segundo a qual o Sr. Paulo César Farias utilizou-se 

de sua influ~ncia para realizar operações financeiras irregu
lares, negóc10s que dependeram de decisões de altas autori
dades. 

Examinar-se_ n-a- ComissãO Parlamentar de Inquérito a 
sonegação possív~l o.u eventual é algo necessário, mas não 
completo. Faz-se necessário o exame sobre como tais autori
dades facilitaram negócios que deveriam- ser analisados na 
sua licitude, na sua regularidade, na sua forma até ética 
na medida em que em dois anos e rne_i_o, diz o' Sr. Pedr~ 
Collor de Mello, o Sr. Paulo César Farias conseguiu acumular 
extraordinário património, possibilitando a aquisição de emis
soras de rádio no Estado de Alagoas. 

Claro que todo cidadão brasileiro tem liberdade total 
para emprcsariar órgãos de comunicação, em Alagoas ou em 
qualquer Estado do Brasil. Mas diz o Sr. P_edro Collor que, 
neste caso, se trata da aquisição do direito de utilizar-se de 
veículos de comunicação por meios ilícitos, ou com recursos 
acumulados de forma i"ncorreta e ilegal. 

O que diz a imprensa, hoje, diante da atitude do Con
g~esso Nacional? É impOrtante, por exemplo, salientar o que 
diz a Folha de S. Paulo em seu editorial "Pacto de Silêncio", 
publicado hoje: 

"Invocando a "defesa das instituições", lideranças 
partidárias decidiram adíar a Constituição de uma CP! 
sobre o caso PC Farias. Embora esteja sendo objeto 
de pesadas_ acusações vindas de seu próprio irmão, o 
Presidente Collor mantém um silêncio inconcebível. 
A Procurãdoria Geral da República, não se Sabe por 
que motivos, guarda distância do assunto; também de 
modo enigmático, o Ministério da Justiça determina 
que a PF ficjue de fora das inVestigações da morte do 
Govenador do Acre, ainda que enquanto os fatos não 
desmentirem, seja lícito supor a conexão entre o crime 
e um escândalo envolvendo verbas federais. 

Diferentemente do que se fala no mundo político 
em Brasília, é essa conjunÇãO -de ?contecimentos gra
ves, mas ine{C.plicados; misteriosos, mas envolvendo 
personagens públicos; estarrecedores, mas tratados 
com melindre- ao contrário do que imaginam autorí
dades e dirigentes partidários, é essa Combinação que 

- - cOloca em-risco as instituiçõeS, deSmoraliza-as perante 
os cidadãos. 

Democ:r:aci3. não é, nem nuOca foi sinõn-irho de 
acobertame_ilto deatos supostamente ilícitos; tampouco 
pode ser confundida com impunidade para círculos in
fluentes. Qu_e democracia seria esta, em que a S~)Cie
dade é onerada com investidas tributárias, mas há relu
tância em examinar provas copioSaS de- fraudeS ao fisco 
e de enriquecimento ilícito de determinado cidadão? 

Diz-se que revolver em demasia o caso PC Farias' 
pode acabar provocando turbulências. É falso: as tur
bulências já estão aí, e a: -melhor maneira de cevá-las 
é fingir que a- Opinião pública_ é cega e que nada está 
acontecendo. Um regime que não é capaz- de reSistir" 
ao curso de investigações elementares, simplesmente 
porque certos personagens têm laços com o poder, não 
passa de uma democracia de fachada. Só exi~t~ u11_1. 
meio de mostrar que não é isso que ocorre no Brasil: 
deixando claro que a lei vale para todos- não apenas 
para alguns. 

. A Procuradoria Geral da República tem que- agir 
-e de depressa. O ir"inão do Presidente_afirma a quem 
quiser ouvir que possui evidências contundentes em 
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suas mãos. Que ele seja convocado a apresentá-las
e depressa. Em exiStindo mesmo- as provas, que elas 
sejam investigadas - e depressa. Uma vez caracte
rizados delitos e identificados os responsáveis, sejam 
lá quais forem, que sejam encaminhados à Justiça e 
esta se pronuncie, com imparcialidade e isenção, é certo 
-mas também depressa. - --

É essa mesma rapidez que se reclama na apuração 
da morte do Governador do Acre, e que de resto deve
ria marcar os processos sobre todos os escândalos que 
vêm paralisando a ação do governo;··corroendo a credi
bilidade do Poder Público e humilhando a sociedade 
brasileira. Em qualquer desses casos, será lamentável 
se o Congresso" optar por se refugiar no conforto da 
omissão; como fez ao protelar a instalação da CPI. 
Cumpre aos parlamentares acionar- todos os_ meios a 
seu alcance para contribuir na elucidação dos fatos. 

Ninguém nega: o Brasil vive instanfes desuma 
gravidade. Mas,entre outros méritos, o que diferencia 
a democracia, denota a vitalidade das instituições cons
truídas em seu nome, não é a inexistênci~(de delitos: 
é a capacidade de investigá-los e puni-los com rigor, 
acima de propósitos pessoais conveniéncias políticas 
ou, por que não dizer, familiares·.- Para os que estão 
interessados em fazer deste momento um instante de 
fortalecimento do regime brasileiro,_ só há um caminho 
a ser seguido: exigir que o pacto_de siléncio seja rom
pido, e que os episódios obscuros sofram de imediato 
ação esdarecedora da Justiça. Doa a quem doer." 

Gostaria que- palavras tais como essas fossem ditas pelo 
próprio Presidente Fernando Collor de Mello, que, durante 
a sua campanha eleitoral, fez da defesa da moralidade pública 
uma de suas mais fortes bandeiras; que, durante a campanha 
eleitoral, agiu de forma aberta, dize_ndo que o Congresso Na
cional não se poderia furtar, não poderia ser omisso em averi
guar a falta de retidão no trato da cojsa_ pública, em certas 
ações ·que vislumbrava no· Governei do Sr~ José Samey. 

É hora de o Presidente Fernando Collor de Mello dizer 
que não teme qualquer apuração. 

Se de consciência tranqUila sua -EXCelência- eStiver, será 
o primeiro a dizer ao Congtess·o Nacional que cumpra a sua 
função constitucional, que é a de fiscalizar os atos do Execu
tivo. E, para fiscalizar os a tos do Executivo, tem o COngresso 
Nacional, regimental e constitucionalment~. instrumentos co-
mo a Comissão Parlamentar de Inquérito 

O Partido dos Trabalhadores, em reunião J.ealizada on
tem por suas Bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, decidiu convidar os demais partidos e refletirem sobre 
a necessidade de instauração de urna Comissão Parla~eniar 
de Inquérito pafa-examiriar, objetivilment~. o fato concreto 
do enriquecimento ilícito do Sr. Paulo César Farias; a eventual 
possibilidade de ele ter-se utilizado de sua influência junto 
a autoridade e servidores públicos para realizar operações 
financeiras moral e et~camente condenáveis e, em algus casos, 
ilícitas; e a maneira, ·segundo a qual acumulou re:cursos desde 
a campanha eleitoral de forma irregular, de _forma a çonstituit 
crime eleitoral. 

Ainda, hoje, cedo, lideranças do PSDB, do PMDB; do 
PDT e do Partido dos Trabalhadores c_onversaram·corn õ Presi
dente da Câmara, Ibsen Pinheiro, sobre essa questão. 

Houve uma reflexão cuidadosa. Na conclusão, ponderam 
todos, seria importante que houvesse uma reuníão-das lideran-

ças dos partidos no CotÍgrcsso Nacional com os presidentes 
de ambas as Casas- o Presidente da Câmara dos Deputados, 
lbSen Pinheiro, e o Presidente elo Senado Federal, Senador, 
Mauro Bfmevides -, para que, possivelmente na próxima 
terça-feira, o Congresso Nacional, responsavelmente, reflita 
sobre o melhor caminho a seguir. 

GoStaria·, Sr. Vresidente, de propor que, realmente, possa 
ser realizada uma reunião específica para isso. Obviamente, 
o Presidente Ibsen Pinheiro, com quem conversei ~estive 
presente na metade final da reunião -, ponderou a !odos 
que conversaria com V. Exa, Sr. Presidente, avaliando que 
é um momento sério, em que o Congresso Nacional precisa 
refletir sobre a sua responsabilidade. Mas, obviamente, o que 
o Partido dos Trabalhadores quer é que a decisão seja do 
Congresso Nacional e não apenas de alguns dos representantes 
<lo povo. ·· 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Preside ri te, Srt' e Srs·: Senâdores, creio 
que não há necessidade de nos aprofu':ldan"f!OS na anáii~e dª 
iriú!Dsa dificuldade que vive este País, nesta hora. -

Eu dizia, deta tribuna, da alegria e da expectativa de 
toda a Nação com o novo Ministério. O GOvernO OFernando 
Collor de Mello entendera o equívoco qu·e tinha praticado 
quando da sua posse, em cima da sua campanha eleitoral. 
O candidato Fernando Collor de Mello fez questão de dizer 
durante a campanha que não tinha nenhuma sim12_?!!~ pelos 
em-presários, piíi1Cip3.lfilinte pela Fiesp, cte- São Paulo; não 
fazia nenhuma questão de ter governadores ou pa-rlamentares 
nos seus comícios. Neles, só a sua pessoa aparecia, para não 
ter companhias nem de um lado nem de outro. 

Eleito Presidente da República, em cima de 35 milhões 
de votos, compôs o seu governo CO!flO bem entendeu. Não 
olhou para partidos políticos, não o-lhou para os··e-stados, não 
olhou para a Fiesp, nem para a CUT, nem para universidades 
nem para intelectuais. Escolheu os homens de sua confiança. 

Destã. tribuna, já diss_e e_ repito que fui conhecer o nome 
da Ministra Zélia Cardoso de Mello quando da sua indicação 
para o Ministério da Economia. 

Como Governador do Rio Gránde do Sul, eu vinha sem
pre ao MinistériO. Dizeni qúe ehl era Uma das- auxilíãres ~do 
Ministro Dílson Funaro. Eu vinha a Brasma muitas vezeS, 
conversava com o· Ministro, com vários de seus a-sseSsores,_ 
até por terceiro escalão, mas nunca tive a satisfação de conver
sar corii a ilustre Ministra. Tive boa impressão dela, disse-lhe 
isso vária vezes. ma:s, na verdade, honistarileõ.te, nãO a cofihe
cia·antes de oc_upar o cargo .de M_ini~tra. 

E assim Sua Exceléncia montou a sua equipe. Não consul
tou os Governadores, nem do Rio Grande do Sul, nem de 
São Paulo, nem de Minas Geiais, riem ·da Bahia. Não consul
tou os partidos políticos, nem o PMDB, nem o PFL,_ nem 
o PDS etc. Não se reuniu com empresários, nem com trabalha
dores, nem com intelectuais, simplesmente montou o seu go
verno. E deu no que deu. A verdade, é que os reflexos que 
estão acontecendo, hoje, são de pessoas que participaram 
desde o seu primeiro governo. 

Mudou: Colocou gente nova. É algo até e~graçado -
eu também dizia isso várias vezes~ e algumas dessas pessoas, 
não _sabemos se são boas, se mais ou menos competentes; 
a verdade é que têm credibilidade, são sérias. O eqUívoco, 
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o medo e a preocupação com relação ao Ministério-ãnterior 
foram tão grandes que, só o fato- de serem pessoas sérias, 
já seria uina grande qualidade. 

Mas, vou escolher o fulano de tal por qtiê? Vou escolher 
o Secretário fulano de tal por que ele é sériO? Simplesmente 
caio no ridículo. Sério é O niínimo necessário. Sérios, todos 
têm que ser. Além da seriedade, precisam ter vários outros 
atributos. No caso, o fato de ser sério já é muito importante. 

É verdade que há casos cm que é sério e mUito compe
tente, como o Ministro da Saúde, S. Ex• é sério e muito 
competente. É o caso, também, do Ministro -da_ Educação. 
S. Ex• é sério e tem tradição, possui uma excelente biografia. 
O Presidente escolheu um cientista de primeira grandeza e, 
conseqüentemente, tein Credibilidade nesse sentido. 

Constituído o GovernO, constituído o seu Ministé_rio, fiCa
mos na expectativa do desenvolvimento da sua ativic;Jad.e.~O 
Governo vai começar-·a trabalhar. O Governo vai começar 
a desenvolver as suas atividades e estamos na esperança de 
que as coisas dêem certo. _ _ 

Antes da Semana Santa, eu dizia desta tribuna: o medo 
que tenho é que logo mais esse Ministério passe a ser_ velh_o, 
porque essas expectativas do novo, são uma grande tradição. 

O Presidente da República teve o gesto espetacular de 
um grande lance de marketing, o qual achei da maior compe
tência. Porque imaginem V. Ex•~ o _de_sgate que o Presiderite 
iria ~~r ao demitir o Sr. PP! O desgaste que iria ter pãrá 
dem1hr aquelas pessoas acusadas diretamente pelo ilícito e 
que eram da sua mais _exclusiva confiança! _ 

A renúncia geral, a renúncia coletiva foi o grande gesto, 
o grande impacto, através do qual o Presidente- Se viu livre 
de quem ele queria, por fatos graveS COitietidos~ ou por moti-
vos outros. -

Para mim, uma pessoa muitO competerite é o Ministro 
Bomhausen, por quem tenho o maior respeito. 

~as também tenho uma certa preocupação. Vejo, aqui, 
na mmha frente alguns Senadores que tornaram ou vão tomar 
café da manhã com o Presidente da República. Acho isso 
altamente positivo. Tornar café da manhã, almoçar, jantar, 
tomar um cafezinho ou dialogar com Parlamentares, deveria, 
de fato, ser a rotina do Presidente. Vejo na minha frente 
pessoas que foram Ministros, que foram Governadores de 
Estado e que sabem disso. Para governar, o governante tem 
que dialogar, deb_at_er, discutir e conversar com a sociedade 
de uma forma rotineira. 

Poder-se-ia, então, dizer: mas o Presidente ainda não 
fez isso, mas vai passar a fazê-lo-de agora em diante. Também 
está correto. O Presidente se equivocou, assim como es-colheu 
o seu Ministério e a sua equipe de cima para baixo, sem 
ouvir-ninguém. Também não ouvia ninguém,-ãgora vai passar 
a ouvir as pessoas. ----- --

Diz a manchete: "Faltam três Senadores para o Governo 
ter maioria". Então, todo esse esforço que Sua Excelência 
está fazendo-com relação à primeira equipe, com quem tomou 
café da manhã na terça-feira; a Segunda equipe, na quarta~ 
feira; a "terceira, na quintá-feira e a outra, não se sabe se 
amanhã, sexta-feira, Ou mi prõXirtlaterça-feira, tem esse senti
~o_: o Presidente precisa de mais três Senadores aqui, no Sena
do Federal. O que me preOcu-pa é o que âizem os jornais 
de ontem, dando como grande manchete, esta nota: •'Começa 
a distribuição de rádio e televisão". O Presidente Fernando 
Cõllor de Mello tinha algumas características importantes: 
dentre elas, não haver, até hoje, concedido uma rádio, uma 

tel_eyisã.o no seu .Governo. Mas, a partir de agora, começará 
a distribuir estações de rá_dip_ __ e televisão. 

A partir de agora o Presidente está receb~ndo parlamen
t~res, e essa sua determinaçãO, -eu acho muito positiva. Outro 
dia, o Miriistro Ricardo Fiuza -deixou o ex-Governador .do 
Rio Grande do Sul, Jair Soares, um homem ilustre, que foi 
MiniStro daquela pasta - li na imprensa -, mais de uma 
hora sentado, esperando para ser recebido em audiência. In
clusive, o mesmo Ministro, Rícardo Fíúza, deixou o Gover
nador do Rio Grande do .Sul esperando, para depois recebê-lo. 

-Acho que o Presidente_ da República deveria passar uma des
compostura no Ministro: "Olha, Ministro, o Parlamentar, o 
Governador, o homem público que V. Ex• irá receber, tem 
horáriO marcado. Portanto, receba~o na hora marcada. Não 
é correto marcar um~_ hora e deixar o visitante esperando 
horas e horas. Até. agorÇt não era assim. Agora passará a 
ser." -

A verdade, é que o Governo precisa -ter maLorla, é precido 
agradar aos parlamentares. Só asslril ter-se-á maiOria--na Câma
ra-e--no Senado. Eu entendo assim. 

Se V. E~ perguntarem por que o Senado e a Câmara 
demoram tanto para votar, principalmente a Câmara, é por
que, na verdade, nem Collor, nem a Oposição-têm-maiOria 
no Congresso. Essa é uma situação estranha que é importante 
ser analisada sob este ângulo, principalmente pela imprensa. 
Na :ealidade, a Câmara e o Senado não votam, porque o 
Prestdente da República não tem maíoría. O Governo não 
tem-maioria porque é minoria. A Oposição, também, é mino
ria, pois o Governo tem um terço, a Oposição é um terço 
e o restante um terço é maleável, vota uma vez com o Governo 
_eoutr~ vez com a Oposição. É o que está acontecendo, indu-

- siVe coin a Emf:nda do _plebiscito sot?r_e 9 parlamentarismo. 
Vota, não vota. O Sr. Orestes Quércia nãO deiXou --que votas
sem ontem. Tudo isso ocorre, porq~:~e ning1:1é1TI te-m a garantia 
e a certeza de urna maioria certa. -

Dentro desse conte::,.cto, essa é uma das agravantes dentro 
do Congresso Nacional. Eu, por exemplo, preocupo~me muito 
ao falar em dignidade, em seriedade e hOnra, principalmente 
mexendo com a dignidade dos outros. É uma questão muito 
·delicada. Ser honesto, ser digno, é urna qb~i_gação nos~a. 

Não devemos sair por aí, nos vangloriando por seremos 
honestos e dignos. Nunca procedi, nem como Governador, 
nertr como Ministro, desta forma. O caminho não é este. 
O Dr. Cóllor fez de sua campanha o apallágio da dignidade 
e não se preocupou nem com a honra nem com a dignidade 
de ninguém. Vejo a preocupação. Nunca vi isto! A preocu
pação que a Câmara e o SenadQ_têm c.o_m a figura do Pr~sid~ote 
em situagões delicadas, c~id~ndo para. não atingi-lo. O Dr. 

- Collor não teve nen_burna preocupação com relação ao Dr. 
José Sarney, quando Sua Excelência estimulou, juntamente 
com os Srs. Senadores, _mexendo até a quinta geração dos 
processos que se abriram contra o Pr.esidente Josê Sarney. 
Constituiu-se CPI para apurar todas as corrupções, fato que 
achei errado. O grande equívoco daquela Comissão Parla
mentar de Inquérito foi pretender apurar SOO casos. Terminou 
por hão apurar praticamente nada. 

Sua Excelência, que se elegeu na base do combate à 
-corrupção;- de-po-sse--do dossiê--da -c--omissão-'--P-a-r-lament:ar-de 
Inquérito, pediu uma audiência com o chefe do Gabinete 
Militar do Sr. José Sarney._Não conseguindo, protocolou as 
referidas denúncias de corrupção que teriam sido pratícadas 
naqu~Ie Governo e as mostrou na televisão. É ~sse o hom_em 
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que fez a sua campanha na base do que-seria o Governo 
da serícdade, da dignidade, do combate à _corrupção e que 
estabeleceria~ realmente, um novo estilo de ser. Dissera, indu~ 
sive, que no GovernO dele ninguém Que já ocupara cargo 
no Governo p-ãSsã:dO. ·no Govehlci da ~reVolução, ou- no Go~ 
vemo Sarney ocuparia quàlqucr Cârgô ·..:..... não vOU citar. o~( 
nomes dos Ministros para não os deiXar numa ·situação desa-
gradável. ' 

Na verdade, o Presidente, aos poucos, está colocando 
exatamente as pessoas que pertenceram ao GoVerno passado. 
Quando o Dr. CoiTor compôs O seU MiriiStério, fui ao Dr. 
Sarney e o felicitcf:-''Meus cumprimentoS. V. Ex• está voltan
do. Qualquer dia, V. Ex~ vai ser convid~~o par~ sero·assessor 
intelectual do Governo que aí está." · · · 

Porém, diante _desse contexto e dc_sse _caminho que esta
mos trilhando, vejo que o Governo está tentando procurar 
mudar. 

O Presidente Collor entende de marketing. Durante mui
to tempo o Presidente vendeu a imagem do jovial, do jovem, 
da pessoa simpática. Creio que todos os presidentes da Repú
blica, somando, não correram tanto quanto Sua_ Excelêncía 
em questão de dois anos; nem todos os_ presidentes juntos 
praticaram esporte como Sua Excelência em questão de dois 
anos. Us_ou e abusou desse setor. De_ repente, achou que 
deveria mudar o seu esquema. E passou a reunir o Ministério 
- a reunião recCfrde da América Latina de um Ministério 
- toda a sexta, todo o sábado e todo. o domingo_ Ótimo! 
Debates longos, profundos e, pelo que se tem conhecimento, 
profícuos.. Ao sair da reunião do Min!stério, vimos que o 
Presidente da República fez uma afirmativa não muito feliz, 
embora, talvez, Sua Excelência tivesse o objetivo de causar 
um impacto com aquela afirmativa. Afirmara: ''O Estado está 
falido, o Brasil está falido: O Presidente afirina que o Estado 
brasileiro faliu, e que o Governo não deve atrapalhar a moder
nização do País". Urna afirmativa grave e que passa a ser 
mais grave, se a analisarmos junto com a do Ministro da 
Justiça. Qu3.ndõ a afirritativa é do Presidente Collor, recebe
mos com impacto, mas é uma figura controVertida e, nem 
sempre damos um crédito total quando Sua Excelência fala 
"a" ou quando fala "b", porque o Presidente gosta de colorir 
as tintas, favoráveis ou negativas, conforme a sua intenção.
Esse hão é_ o caso do Ministro Célio Borjaro Ministro Célio 
Borja-se caracteriza pela ponderação, pela serenidade, pela 
medida das palavras exatas que usa nos momentos certos. 
Depois, sai da reuniãO e a manchete, dO __jornar O Globo, 
é exatamente esta: "Celio Borja: Quadro social é de ameaça. 
Na reunião ministerial de ontem, o Miilistro dã Justiça Célio 
Bo"rja, disse que o a:tual quadro social do País representa 
uma ameaça às instituições políticas a curto prazo. Ao apre
sentar esse alerta ao Presidente Fernando Collor e a seus 
colegas, ressaltou ser necessária a críação de medidas para 
coibir o quadro de perigo. 

O quadro social, til c_ori:to se apresenta, se n~o é acudido 
nas suas mazelas, de forma eficaz, vai gerar, ao longo de 
um tempo - e eu diria de um tempo muito curto -, uma 
instabilização das instituições políticas"< Quem o diz é o Minis
tro Célio Borja. Ao lado da mesma manchete, t~f!l_Os: "_Collor: 
Q_ Estado brasileiro faJiu"! Então, essa é a mensagem do 
Presidente Collor, após a reunião, que foi ímpor_tailte, que 
foi significativa, ~qU:e foi de alto conteúdo, que foi de alto 
significado, que reuniu o primeiro, o segundo e o terceiro 
escalões. A síntese que fizemos das apresentações à opinião 

púhlica foi exatamente essa: Célio Borja: "Quadro social é 
amea-ça"! Collor: "O Estado brasileiro faliu"! 

O Sr. Epitácio Cafeteira --V; Ex• me permite um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON - Pois não, nobre Senador. 
O ·sr. EJ)itácio-Cafeteira- Nobre Senador Pedro Simon, 

estamos cain"inhado a cada dia para aumentar essa ameaça. 
O Governo estabdece uma série de medidas para tentar evitar 
o déficit. Li, hoje, no jornal, que está chegando mais uma 
missão do FMI, para examinar as metas do Governo. Vem 
aquele cidadão da Arg~ntina, o que foi afastado da: missão 
a pedido do Presidente Collor -parece-me que ele continua 
com o mesmo prestígio no FMI -, para c_onferir nossas contas 
c saber se as metas estão sendo atingidas. Parece-me, Senador 
Pedro Simori, que o Gõverno caminha para cevar-se do sofri
mento do povo. Digo isso de maneira muito clara: o Governo 
criou a Ufir para corrigir o imposto que vai receber; criou 
o FAS para corrigir o salár~o_mínim.o d_e quatro ~m quatro 
meses. Ou seja o Governo ganha a diferença entre O_ que 
cobra e o que paga. Por isso, o Governo não tem nenhum 
interesse em dolarizar nossa economia. Li, também, que o 
Sr. Lara Rezende teria dito que o Governo não pode dolarizar, 
porque os salários seriam estabelecidos em dólar. Então, o 
Governo está trabalhando- e faz questão de fazê-lo-:- com 
moedas não confiável. Faz que-sH.O di:: manter uma instabi
lidade na moeda de forma a aumentar a sua arrecadação e 
i caminhar rumo à eliminação do déficit público. Então, na 
medida em que o déficit público caminha para a sua regulari
zação, o povo caminha para a inanição; a recessão é cada 
vez maior c os bancos não sabem corno operar, porque, o 
lucro que obtêm, perde a liquidez em função da desvalorização 
do cruzeiro, nesse período. É muito normal, hoje, quem tem 
algum dinheiro, tentar comprar dólar. Agora mesmo, há cerca 
de 48 ou 72 horas, _o próprio Banco Central informou que 
teve que vender 35 milhões de dólares para conter o aurriento 
da moeda americana. Então, Senador Pedro Simon, estou 
acompanhando com toda atenção o discurso de V. Ex" Nós 
não teremos nenhuma possibilidade de atingir uma boa situa~ 
ção social; não conseguiremos diminuir a ameaça enquanto 
não tivermos uma moeda confiável. É preciso que o Governo 
caminhe para uma moeda confiável. Não é apenas a inflação 
que está_ ameaçal}do este P~ís, ame:açand9 o seu povo; é princi
palment-e a desvãlorização da nossa moeda- que ~ da maior 
violência -que faz ·com que as -pessoas- se sintam inseguras 
de ter dinheiro. O Governo mensalmente," a crida dia 15, 
libera mais 1112 avos daqueles cruzados retidos, e o que se 
vê é o povo correndo para _comprar algo. Então, aproveito 
o discurso de V. Ex~ para afirmar que, um dos maiores proble
mas nacionais é a confiabilidade de nossa moeda; é a instabi
lidade do seu padrão, do seu valor. Fala-se muito em valor 
nominal, em valor real quando o cruzeiro, a nossa moeda, 
tem o valor real. 

O SR. PEDRO SIMON - Creio que V. Ex• foi muito 
feliz na sua exposição. Mas, com relação ao País, hoje. eu 
iria adiante e acrescentaria que, além de ser necessário -
não há dúvida alguma - a nossa moeda ter credibilidade, 
é necessário nossas instituições terem credibilidade. É neces
sário o Governo ter credibilidade. É necessário as propostas 
que o Gove~no apresenta terem crec:Jibi~i~ade. A grande ver
dade_ é que, ao lado das notícias. que se avoluma~ sobre 
ã crise, há a interrogaçao--sotire o que é o Governo. Vejam, 
Srs. Senadores, a manchete da Folha de dois dias atrás: "Gran
de São Paulo tem desemprego re_corde". São 1.174.000 desem
pregados na Grande São Paulo! A nossa média é de 5 a 6% 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 22 3757 

de desempregados. Quando se fala nos programas do FMI, 
lembra-se que a Bolívia e o Chile chegaram a um índice de 
30%. Estamos caminhando para lá. Realmente, estamos cami
nliando para os índices que a política recessiva do Fundo 
Monetário instituiu no Chile e na Bolívia. Os preços dos remé
dios subiram 1.514%; e aqueles 200 remédios, que são obriga
tórios para os portadores de determinadas doenças, tiveram 
seus preços liberado_s_!___l~_assaram de 3 mil cruzeiros para 25 
mil cruzeiros! Um aumento de 1.514% em um ano nos-preços 
dos remédios. traz as conseqüências que estarffós vendo, aí, 
como diz o Ministro da Justiça, do perigo de uma instabilidade 
social. 

Quando se vê a Pastoral da Terra denunciando o brutal 
crescimento do trabalho escravo do Brasil, dêduz-se que esse 
fato trará alguma conseqüência. Quando se vê uma manchete 
dizendo que os brasileiros estão entre os povos mais sofredores 
do mundo, quer dizer, em termos de sofrimento humano esta
mos com índices iguaíS -aos piores países da África e da Ásia. 
Verificamos que o Ministro da Justiça, tem razão quando 
alerta a todos nós. Reparem: o Ministro da Justiça, Célio 
Borja, homem que saiu da tranqüilidade do Supremo Tribunal 
Federal, para o MinistêriO da Justiça nos alerta para a situação 
que é séria, que a instabilidade social é uma realidade e que 
não é a longo prazo, é a curto prazo. 

Mais de 50% dos contribuintes não entregaram a decla
ração do Imposto de Renda e o Presidente da República fala 
em desobediência ciVil. Mais de 50% não entreganlm a decla
ração do Imposto de Renda! 

Noutro dia, vi empresários de vários Estados affrlnarem 
não ter mais _condições de pagar o imposto devido. DisSeram 
que não pagavam, porque não adiantava pagar! 

O Ministro Adib Jatene veio a esta_ tribuna _e fez;_ um 
apelo dramático com relação à questão do Fins.ociat Os em
presários não estão mais- pagando, estão depositando em Juí
zo, para não pagar. Quer dizer, essa é uma situação qü·e 
vem crescendo, aumentando, e temos que analisar esse con
texto. 

Então, o Presidente da_ República, vem e diz:- o Brasil 
faliu! O Ministro da Justiça vem e diz: - l:iá um perigo 
de convulsão social!'? Vim, à tribuna, hoje, Sr. Presidente, 
criticar o General João. Figueiredo, que falou dos problemas 
que estão por aí. Mas, apesar de seu estilo p:fiinái'iõ;-S. Ex' 
está com a mesma opinião do Ministro da Justiça e do Presi
dente da República. 

Creio qu-e temos obrigação de analisar essa questão, em 
seu conjunto, para iriterpretar esses fatos e ver para onde 
estamos caminhando! É dentro desse contexto, é dentro dessa 
realidade que os fatos_ expostos pelo Senador. Líder do PT. 
Eduardo Suplicy, estão acontecendo. Não me lembro! Juro 
que não me lembro de. na minha vida ter visto manchetes 
de jornais como as que vemos nos dias atuais, principalmente 
as de ontem e de hoje. Aquela questão entre o Sr. PC de 
Alagoas e o Sr. PC de Brasfiia. entre Pedro Collor e o Paulo 
César Farias, respectivamente, está adquirindo um contexto 
que está nos levando a meditar sobre o que fazer e o que 
não fazer. - - _ ---,--: _ 

Minha primeira conclusão, nobre Presidente Mauro Be~ 
nevidcs é que temos a obrigação - e vem af uma eleição 
-de terminar com as caixinhas na cainpanha eleitOial. Não 
pode haver mais tesoureiros para buscar dinheiro de emprei
teiras e ·coisas que o valham. Os Srs. PC não podem mais 
existir! Na verdade, os PC estão ein todas as eleições, pois 
cada candidatura, cada campanha possui o mesmo estilo de 

se fazer política. Temos a obrigação de reconhecer tal fato. 
Começa com ·a caixinha, começa com o Sr. PC, que é o tesou
reiro da campanha, e continua sei lá com quem! É preciso 
dar o troco depois e vem a empreiteira, e -vem não sei quantos 
por cento da empreiteira para pagar as contas da campanha! 

Como começou o negócio do Acre, quando terminou, 
quando é que se deu o superfaturamento, é algo que vai 
acontecendo, é natural! 

Temos a ·obrigação de buscar o projeto alemão, por exem~
plo, ou seja o que for, através do qual o Goveino tenha 
uma garantia. Mas, diz-se que fica fdo o Governo patrocinar 
uma campanha! O Governo vai dar dinheiro para um candi
dato a Presidente ou para um candidato a Prefeito'? Isso não 
pode ser! Então, de Onde vem o dinheiro? 

Não é muito mais racio'nal que o dinheiro seja dado aber
tamente, às claras, que haja uma instituiç-ão transparente na 
Justiça Eleitoral do que isso _que está acontecendo, que é 
uma hipocrisia generalizada, que é uma mentira generalizada? 

Então_y~m agora os partidos políticos e dizein algo inte
ressante: "Se __ o.Sr. __ PC, o PC Collor, diz que a comissão 
fái de 15_milhões de dólares, e foram n~_o sei quantos- milliõ_es 
de dólares que se gastaram na campanha, traga- a prestação 
de contas do candidato para ver se isso entrou na campanha"! 

Sabemos que ninguém faz esse tipo de fiscalização. Nós 
todos fornos candidatos. Nós fiscalizamos etc. e tal, mas, na 
verdade, ninguém leva isso a sério. 

Eu, Pedro Simon, posso dizer: na minha campanha, fui 
rígido, o controle foi total, foi absoluto, mas entre o ser e 
o não ser terminam aparecendo os Srs. PCs da vida! E nisSo 
somos cc-responsáveis, porque deixamos o campo aberto para 
que os PCs apareçam nas campanhas como os tesoureiros 
das caixinhas das campanhas políticas! 

É claro que não estou aqui inocentando o Senhor Presi
dente da República, porque as acusações, as afirmativas são 
muito graves! 

~e somos Senadores, já concorremos a uma eleição majo
ritária e, se conCorremos a uma eleição majoritária, nós e 
o Governador com o qual concorremos juntos, acompanha
mos as dificuldades de financiamento de uma campanha. 

Agora,, qualquer candidato, seja a Governador, seja ao 
Senado Federal, tem um comitê, e a prímeira coisa que ele 
faz é procurar saber quem é o tesoureiro, quem é o coorde
nador das verbas da sua campanha. Por quê'? Porque isso 
o envolve diretamente, porque aquele coordenador, aquele 
tesoureiro vai sair para falar com A, com B, vai buscar fundos 
em nome do candidato. 

A questão está em saber como o Sr. PC, enriqueceu, 
se foi, como ele disse, quando era jovem e niorava em Brasília. 
Falando com várias pessoas daqui -algumas têm me procu
rado - que dizem tê-lo conhecido, ouvi delas que ele era 
um rapaz interessante, que tinha umas firmazinhas que foram 
mal, era um rapaz que lutava, que se esforçava, mas muito 
longe de ser o milionário que apareceu. Se toda esta Brasnia 
sabe disso, será que o Presidente Collor, que era amigo íntimo 

_ dei~. convivia permanentemente com ele, não viu o homem 
enriquecer? Ele fez isso escondido dO--PreSidente da Repú
blica? Essas questões realmente são graves. 

A primeira conclusão que tiro é que temos a obrigação, 
a responsabilidade de buscar uma fórmula através da qual 
vamos tentar evitar as caixinhas. Porque se diz o seguinte: 
só pode ser candidato a Pre.sidente da República quem tem 
dinheiro. Coitado do cidadão que vai querer se candidata! 
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relação as denúncias de que emendas teriam sido incluídas 
no_ texto do Orçamento, depois que este foi aprovado pelo 
Plenário. Acho que essa pessoa tem razão. Mexer no orça
mento é um fato muito grave. Temos a obrigação e a responsa
bilidade de levar adiante o processo de apuração dessas denún
cias. 

O Sr. Eduãrdo Suplicy --Permite-me V~ Ex~ um ãparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Pois não, nobre Senador. 

a Presidente da República, ainda mais nesse regiffie presiden
cialista que está aí! Se adotarmos o parlamentarismo, até não 
será necessário, porque, num regime parlamentarista, a vota
ção é individual de parlamentar e dessa votação individual 
é que vai sair o primeiro-ministro. E o Presidente da República 
não terá os puderes que tem hoje; portanto, não se vão gastar 
fortunas para se eleger um Presidente da República no regime 
parlamentar. Não concordo com isso que es_tá aí: as pessoas 
já arrebanhando fortunas, tentando conseguir dinheiro para 
poderem se candidatar. A grande decisão que o Congresso 
Nacional deveria tomar _é exatamente no sentido de evitar O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Pedro Simon, no caso 
as caixinhas, regulamentando a campanha eleitoral, estabele- das emendas apresentadas após a redação final do Orçamento, 
cendo de onde e como poderá vir o dinheiro. Vamos adotar informo a V. Ex~ e aos Membros do Senado que estou com pie-
o sistema alemão, em que cada partido tem uma verba preesta- tando o levantamento, porque, até agora, eu o havia feito 
belecida, em cima da qual poderá trabalhar. Não podemos apenas no Minístério da Ação Social. Até a próXima semana, 
permitir que se repitam escândalos_ como esses -do Sr. PC. completarei o levantamemo das emendas que foram apresen-
Ele realmente exorbitou, mas, na verdade, isso está aconte- tadas a mais, além do prazo, em todos os demais Ministérios. 
cendo em várias campanhas eleitorais. E voltarei a esta questão. Agora, em relação à responsa-

Mas, voltando ao meu assunto, repito: nunca vi man- bilidade do Congresso Nacional em apurar as denúncias contra 
chetes como as de hoje. Essa manchete da Folha de S.-Paulo, 0 Sr. Paulo César Farias. relativamente ã prática de crimes 
onde 0 Sr. PC, o" de Alagoas, disse que pode acabar _com de enriquecimento ilícito, de_corrente, em grande parte, do 
0 Governo, é uma ina:Dchete pesada, dura. Essa o_utra, em tráfico de influência junto a autoridades e servidores públicos, 
que ele diz que está correndo risco de vida e o associa ao de operações financeiras_e cambiais irregulares, de sonegação 
nome do irmão Presidente e ao do outro PC, nesta ordem de informações, de crime eleitoral e problemas conexos-
-primeiro, o irmão, depois o outro PC -é também uma inclusive, já se anunciou que o Sr. Pedro Collor de Mello 
manchege pesada, delicada, difíciL - - gravou um depoimento contendo dados ainda mais contun-

Corn toda a sinceridade, e.ssa manchete de segunda-feira, dentes sobre isso - tenho a convicção de que o Congresso 
do Senhor Presidepte da República, não foi feliz: "Collor: Nacional não poderá deixar de constituir uma CPI sobre fato 

- -determinado, mas sobre esses fatos _determinados. De outra caso PC é terrorismo acusatório." O Pi'esidente podefia:Ter 
deixado de falar isso, pOderia ter silenciado com relação a maneira, não poderemos sair às ruas sem que a população 
essa matéria. O termo terrorismo acusatói"íó-úão é çlQ_CoQ~ _ nos pergunte: vocês não vão apUrar até o fim? O Presidente 

. Fernando Collor e seus Líderes, numa situação como esta, gresso Nacional, nem do PT, nem do PMDB; pelo contráno, 
deveriam ser os primeiros a dizer que defendem a constituição 

estamos medindo as palavras. d c E! ~ssa _ PI. a não causará a inStabilidade das instituições; 
Quando o Líder _do_ Governo, o ilustre Senador por Per- pelo contrário, se não cumprirmos o nosso dever, será a iilsfi-

nambuco, respondendo a pronunciamento nosso, veio à tribu- tuição Congresso Nacional que estará sendo objeto de entra
na para dizer que o Pr-esidente da República havia determi- quecimento. Daí, então, virá a sua· própria instabilidade. · 
nado que se abrisse inquérito contra o Sr. PC, pedi-lhe um 
aparte para dizer que achava a medida ótima e para transmi- O SR~ PEDRO SIMON -ACho muito importante o pfo
tir-lhe meus cumprimentos, pois alguma coisa precisava ser rttiiiciamento d€: V. Ex~, -nohre senador-Eduardo "Suplicy, e 
feita. E conSiderei que a nossa participação se encerra-va exata~ sobre este asSünto, nesse prazo eril C{ue ·as lfdefanças- e5tâ0 
mente naquele momento. Ora, se paramos de falar sobre discutindo, vamos ter que tomar uma decisão. CreiO -que -o 

~j o assunto naquele momento, então, as manchetes que apare- Ministro da Justiça têm elementos e condições de_se apressar 
ceram nos jornais não foram nossas. Nãõ foi o Senador Eduar- e, inclusive, se antecipar à convocação de uma CPI de nossa 
do Suplicy, não foi o Pedro Simon, não foi o PMDB, não parte. Se existe uma pessoa que diz que tem um dossié, Se 
fOí riínguém da Oposição que veio corri esse tipo de manchete-. esse dossiê está aí, se existe uma reyista como a Veja e jornais 
Mas elas estão aí. O que vão fazer a resPeito? De quêm queestãopublicandoestasdenúncias,creioqueexistematerial 
é a responsabilidade com relação a isso? necessário para que o Procurador-Geral da República analise 

Concordo com a preocupação do Congresso, pois ·a im- a pOssib)lidade de se abrir a denúncia contra o Sr. Paulo 
prensa está cobrando: "O Congresso faz ou não fái? o-Coõ- César Farias. 
gresso apura ou não-apura?'' E o CongresSo Nã:cionat; então, Creio, porque não me lembro de urna CPI, na história 
faz a reunião com suas Lideranças e dá um prazo de trinta das CPI, que tenha conseguido a declaração de renda de um 
dias para que se busquem responsabilidades, evitando criar indiciado por cinco anos. NãO me lembro de uma CPI, na 
uma Comissão" dessa natureza. - história das CPI, que tenha conseguido o nome das empresas 

Entendo e aceito a importância e o -sigllifíCado dessa preo- fantasmas que existem lá, pela América CentraL E isto foi 
cupação, porque- ninguém quer fazer do Congresso Nacional conseguido e _a _imprensa já o publicou, com relação ao Sr. 
algo que fira as nossas instituições. E -rep-arem: é-a Oposição, Paulo César Farias. -
é o Senado Federal, é a Câmara Federal, são os Parlamentares Acho que, nesse prazo de tempo - e os líderes levan-
que tém esse tipo de preocupação; s6"-que esse tipo de preocu- tarem a interrogação e o Congresso não decide- já existem 
pação vai até um determinado setor. A partir daí, ou nós elementos e condições para que, via Ministério--da Justiça, 
buscamos apurar aquilo que tem de ser apurado, ou então, seja estabelecido o dossiê para que s_e abra, efetivamente, 
estaremos abdicando de nossa responsabilidade. o inquérito com relação ao Sr. Paulo César Farias. 

É verdade, Senador Eduardo Suplicy, que alguém já me Poderemos dizer, então, que o Governo se antecipou, 
perguntou o que estamos fazendo no Congresso Nacional com e o Governo se antecipando e os fatos existindo, já estão 
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lá do conhecimento do inquérito aquilo que nós poderíamos 
vir a buscar no futuro. 

Sr. Presidente, lamento muito a situação que af eStá. 
Lamento a __ s_ituação do Presidente da República. Vivi e me 
emocionei com a sítuação da mã_c do Presidente, p_e_la _qJ.,Lal 
tenho o maior respeito. Quando Governador eu a _conh~çi. 
lá no Rio Grande do Sul. fazendo campanha pelo centenário 
de seu pai, um trabalho magnífico que ela desenvolveu. 

Uma situação como essa não se deseja. E se estg_u filiando 
exatamente nesse assunto é para fazer uma consid_eração. 

Sr. Presidente, não se conhece mãe de primeirõ-=-rrilnistro 
em regime parlamentarista. Não se conhece irmão de primeiM 
ro-ministro em regime parlarilenta-riSta. Não se conhece PC, 
seja o_PC~l, ou o PC~2, no regime parlamentarista. Porque 
se aparece um noticiário como o de hoje, no regime parlamen· 
tarista, o voto _de desco.n_fi~nÇ<:! já está dado. Não temos _ _que 
ficar tremendo, pensando se vamos ou _não constitl.ÚJ a CPI, 
porque poderemos correr riscos e poderá cair o Governo, 
ou poderá acontecer isto ou aquilo. Isso não existe no regime 
parlamentarista. 

Quanto a essa situação que estamos_vivendo algu_ém pode
rá dizer: "Mas isso acontece de 100 em 100 anos". Não. Para 
nós isso é rotina. Dolorosamente, sem nenhum-dOs elementOS! 

Volto a repetir: não vejo no esquema do gOlpe ao Sr. 
João Goulart, ou no esquema do golpe ao Dr. Getúlio Vargas, 
não vejo relação alguma dos fatos graves que aqui exiStem 
e que lá não __ existiam. Mas, na verdade essa é-ã rõtina do 
nosso_regime. . __ _ __ 

Oride quer que reste o_regime presidencialis_ta, pela Amé
rica Latina inteira existe uma sucessão de fatos como esses. 

Será que, a esta altura, iremos achar que o Sr ;-·êOilor 
foi urita eXceção e o_ que virá depois não será assim? Ou 
que o Dr. Jango foi uma cxceção? Ou que o Dr. Getúlio 
foi uma exccção? Ou que esses mares de debates, d.e;~e:>çân~ 
dalos que acontec_eram em 100 anos de República presiden
cialista, não foram_ assim? 

Ontem, lamentavelmente, não deixaram votar a emenda 
constitucional que permite o plebiscito. Nesta hora, qliãildo 
lemos essas manchetes que nos deixam apavorados, que nos 
deixam angustiados, e, querendo ou não, o Presidente da 
República tem mais três anos de mand:ito; qUando vemos 
essa realidade, creio que vale a pena argumentar: esse é o 
Nosso regime. Foi assim com ele. Não vamos nos _enganar. 
Pode não ter os m_Qtivos, acho muito difícil que venha um 
novo Presidente e cometa, a curto prazo, as ingenuidades 
e absurdos que cometeu o Dr. Collor. Pode ate:! não cometer. 
As razões podem ser as mais variáve_ís, mas as __ ç_rj§.\fs_-ª_çqntç~ 
cem. Este é o nosso regime. E alguns querem continuar preo
cupados com o regime parlamentarista. Ainda onteôi assisti 
a um debate, com Lideranças do meu Partido pretendendo, 
inclusive, cargos ·muito importantes, e quem os ou-via falar 
parecia que nós, que defendemos o regime parlamentarista, 
queremos colocar em jogo essa estabilidade social, essa serie~ 
dade, essa credibilidade, esse regime magnífico que é o regime 
presidencialista. -

Ora, Sr. Presidente, em meio a esse tumulto, em meio 
a essa maneira de ser c de se compor, temos que ver, inter
pretar e aceitar o que va:i itã. -cabeça de um home_m durante 
cinco anos. Tenho a maior-sinceridade cm dizer: c_onfio,.cofil 
o maior respe-ito, que uma tnirtoria da Câmara deixe de. boico· 
tar a emenda que está lá, e esta seja aprovada, e o Senado 
terá exatamente o prazo dos 30 dias de junho para aprovar, 
em dois turnos, a emenda parlamentarista. 

Sr. Presidente, numa hora tão difícil e tão complexa como 
esta, depois de todos os discursos que fizemos durante a nossa 
campanha para vir aqui, verificamos- pela palavra do Minis
tro da Justiça_há uma instabilidade social- que o povo brasi
leiro é o que está sofrendo as. maiores infelicidades_ e a maior 
tristeza a _r:tível de humanidade. Estamos aqui a nos perguntar 
- eu me pergunto e sei que V. EX~ se perguntaln ..:..__ o que 
estamos fazendo? Quando podemos legislar? Quando pode~ 
mos falar7 Quando podemos votar? Quando podemos agir 
'com rela_ção a melhorar essa condição social dessa gente? 

O Congresso também esiá sob suspeita. Não vamos imagi
nar que_ o povo tem uma interpretação grave do Presidente 
da_ República e tem urna interpretação muito _bela d_o Con
gresso brasileiro. Nós, lá fora, somos olhados sob imensas 
restrições, sob interrogações enormes com relação ao que 
se úq no Congresso Nacional. O que fazemos para diminuir 
as dH~renças_salariais injustas e ·cruéis? O que fazemOs, no 
que tange a apresentar uma proposta para questioriar isso 
que_af está? 

Espero, Sr. Presidente, que tenhamos uma solução, no 
que tange a essa questão, e tenhamos_ uma proposta no que 
tange a nossa sociedade. Muito obrigado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Mau
ro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao Senador Magno Bacelar. 

Ó SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, as 
Comissões Parlamentares de Inquérito, as CPJ, têm prolife~ 
rado nesta Casa na proporção em que se busca a fácil notorie
dã.de, a notícia na imprensa, e chegamos a um acúmulo de 
Comissões quando a eficácia dás mesmas diminui nà propor=
ção em que crescem. No momento, existem_ves Comissões 
em funcionamento. Uma delas é sobre o fundo de. Garantia 
do Tempo de Serviço, a outra, sobre o Sistema Financeiro 
de Habitação e, a terceira, sobre corrupção em obras públicas. 

Hoje, pela manhã, eu fazia parte de quatro Comissões. 
Em nenhuma delas houve quorum para abe_rtura. Um dos 
corividados para uffia das Comissões iriais impOrtantes, que 
trata das diferenças regionais- estava presente o ex-Ministro 
João Paulo dos Reis Velloso- não haviá número para iniciar 

_ ~s. ~a~<!l!J.os, e pagava-se o vexame de haver .um convidado 
de inlportância e flão se poder abrir a- reuníão. - -

Ainda há pouco, o nobre Senador Pedro Simon se referia 
à Comissão Parlamentar de Inquérito, aberta para apurar cor
rupção no Governo Sarney, e c:fizia que ela levou a nada: 
levou o Presidente_Collor ao Ministério da Justiça com Vâriãs 
pas!as debf!_ixo do braço e elevou o Presidente da Comissão 
ao cargo de Ministro do seu Governo. Penso que foi a isso 
que levou. 

À medida em que o Congresso brasileíro se compromete 
com as Comissões, perde também prestígio perante a so_cie
dade _quando não_'!)?resenta resultados positivos. 

_ .Por qu_tro la.slo, a pretexto de aproveitar- O noticiário que 
provoca as Comissões Parlamentares de -Inquerho, algunS Par~ 
lamentares vãÇ> a essas Comissões, muitas vezes nem delas_ 
fazem parte, para pedir indiciamento de autoridades, desmo
ralização de autoridades em função da comi~são existir. Foi. 
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o que ocorreu coin o Deputado Maurílio Ferreira Lima, o_ 
mesmo que atacou o Governador Alceu Collares e que foi 
obrigado a pedir desculpas perante as câmeras de televisão; 
e o Governador Alceu Collares exigiu uma refnitã.ção. Esses 
fatos comp-r61:Tietem o Congresso brasileiro. 

O Sr. Pedro Simon- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR- Com muita honra, nobre 
Senador. 

O Sr. Pedro Simon- Na oca:sião em que V. Ex~ aborda 
esse assunto, nobre Senador, sinto-me na obrigação de dizer 
a V. Ex~ que tenho no melhor conceito o Governador Alceu 
Collares. Creio que, realmente, fOi feita ufua profunda injus
tiça com relação ao Governador, pela sua seriedade, pela 
sua dignidade e o que S. Ex• fez ontem, indo diretamente 
ao gabinete _do Deputado Maurílio Ferreira Lima para buscar 
esclarecimentos que, digawse de passagem, o Deputado fez 
questão de pedir desculpas e retratarwse, faz bem o estilo 
do Governador Alceu Collares, que é um homem de quem 
se pode discordar, se pode divergir, mas todo o Rio Grande 
do Sul tem o maior respeito por S. Ex~ Muito obrigado. 

O SR. MAGNO BACELAR - Muito obrigado a V. Éx• 
Mas dizia eu, Sr. Presidente e Srs._ Senadores, o Depu

tado, ao pedir o indiciamento de autoridades, como o Presi
dente da Caixa Económica, procura trazer para o cenário 
nacional o lamentável e lastimável episódio do Canal da Ma
ternidade, no Acre. Lastimável por todos os fatos, porque 
já resultou ent assassinato não esclarecido, mas a verdade 
é que o problema do Canal da Maternidade, no Estado do 
Acre, é um problema local, e como tal, para não denegrir 
mais ainda as instituições, deve ser tratado. 

No momento em que a Caixa Económica Federal contra
tou um finariciaritento com o Governo do Acre, esse reCUrso 
deixa de ser federal, passa a ser um recurso do Governo 
do Estado do Acre. Ao Governo, à Assembléia Legislativa, 
ao Tribunal de Contas do Estado do Acre compete a fiscaliw 
zação. Mas, busca-se, com esse tipo de requerimento, denegrir 
a' honra de administradores, comprometer o conceito da nossa 
instituição, porqUe à medida em que se requer coisas que 
não estão previstas legalmente _esses resultados não são bons 
para a nossa Casa. · - ·- ' 

O Sr. Jntahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR - Com mnita honra, nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Acredito que devamos levar 
em consideração as manifestações de V. Ex~ a respeito das 
nossas CPI. Primeiro, porque se estão transformando em um 
número realmente exagerado, não permitindo o acompanha
mento adequado dos S~nadores em relação às matérias, incluw 
sive infringindo o nosso próprio Regimento, que determina 
que um Senador só pode ser indicado para uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, como efetivo, e pafá outra, .-como 
suplente. Mas são tantas as comissões pennanentes do Senado 
e as comissões mistas das quais temos que participar ao mesmo 
tempo! Então, isso faz com que não possamos ãt:omPanhá-las 
como seria da nossa obrigação. V. Er está abordando um 
terna que considero da maior importância: é necessário acabar 
com o "vedetismo"! Não_ temos poder de polícia, não somos 
a Polícia Federal para apurarmos crimes! Devemos encami
nhar os assuntos, quando concluídos, aos órgãos competentes! 
Não se pode ficar sob os refletores de televisão ou dos micro-

fones de rádio, para denunciar aleatoriamente as pessoas, 
cujos nomes aparecem em urila reunião! Isso faz com que 
se perca o respeito ao Parlamento! Temos- que ter responsa
bilidade e devemos examinar-as q-uestões. Hoje mesmo houve 
um relatório que foi aprovado pela CPI, que trata dos proble
mas dã CONAB, e o encamin~amos para a Procuradoria
Geral do Estado, para o Tribunal de Contas da União e para 
o Poder Executivo. Lá, eles levarão em consideração aquilo 
que foi apurado e que consta do relatório. Fizemos isso sem 
refletores de televisão. Há uma outra CPI, da qual V. Ex• 
e eu participamos, que encerrou seus trabalhos, com o encami
nhamento de um projeto a respeito de concorrências. Assim 
poderemos chegar a algum resultado. Mas uma comissão via
jar a um determinado Estado para proceUer às investigações, 
fazer-se acompanhar de televisão e denúncias infundadas, para 
depois retratãrwse, precisamos acabar com iSSo! Vamos levar 
a sério essas coisas para que o Congresso possa ser respeitado. 

O SR. MAGNO BACELAR- Agradeço a V. Ex•, dizen· 
do que eu ia me referir ao fato de que poucas comissões 
- pouquíssimas- têm chegado a resultados positivos quanto 
as que V. Ex~ se referiu, em função da falta de tempo que 
·enfrentam os Srs. Senadores que não buscam refletores, que 
não buscam vedetismo. 

Esse foi um dos motivos cjue me levOu a vir ·à tribuna. 
Hoje, uma funcionária me abordou pedindo, pelo amor de 
Deus, que eu comparecesse à reunião da comissão, alegando 
que eu lá não tenho comparecido. Disse isso referindo-se 
ao nome de um outro Senador. Respondi-lhe que estou sempre 
presente para onde sou designado,_que tenho procurado me 
esforçar. Disse-lhe, ainda, que eu não era o Senador a quem 
ela se referia. É tal o tumulto, a correria, que, nessa hora, 
se estivesse presente algum jornalista, a imprensa veicularia: 
~·senador Magno Bacelar precisa ser convocado, em nome 
de Deus, para comparecer às-oomissões". 

Esses fatos me levaram a dizer que isso compromete a 
nossa Casa, porque as afirmativas que não têm procedência 
-como no caso ·do indiciamenio de autOridades, na questão 
do FGTS do Acre, o Tribunal de Contas da União, consultado, 
informou que os recursos repassados para o Acre deixaram 
de ser federais, isentando o Presidente da Caixa Económica 
e as autoridades citadas pelo Deputado. Então, o Deputado 
requereu algo que não caberia requerer, levando a esses fatos 
que eu ine referi há pouco. 

O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR- Concedo o aparte ao nobre 
Senador Gerson Camata. 

O Sr. Gerson Camata- Ilustre Senador Magno Bacelar, 
precisava alguém com a personalidade sempre dedicada a re
fletir e a pensar como a de V. Ex~ para abordar esse assunto 
da tribuna do Senado. A proliferação das CPI, a proliferação 
dessa onda denunciat6ria sem provas, buscando as manchetes 
dos jornais a que V. Ex~ se referiu, é gravíssima até para 
a convivência entre nós Senadores e at~_ para a imagem do 
Senado e do Congresso brasileiro perante a opinião pública. 
Eu dizia há poucos dias, aqui, que, na França, as comissões 
parlamentares de inquéritos são secretas. Elas se instãlatn, 
são secretas e somente o relatório final é público, e'xit.tamente 
para que o parlamentar não se utilize da CPI para a sua 
promoção pessoal ou para arruinar a vida dos outros com 
acusações, como essa que fizeram contra o Presidente da Caixa 
Económica Federal. Foi uma indignidade! Uma Casa que tem 
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urna pessoa, que tem um membro que usa daquele tipo de 
ação para se promover, ela deve refletir muito sobre o que 
está fazendo no cenário brasileiro. Tentar envolver o Presi
dente da Caixa num 'documento que nem citava o nome dele, 
pelo contrário, até dizia da lisura do seu comportamento, 
é uma indignidade; como atirar o nome das pessoas, assim, 
dessa maneira, perante a opinião pública. num sentido até 
vexatório. V. Ex~ aborda, com propriedade,_ aborda com o 
conhecimento que V. Ex~ tem, esse problema que estamos 
vivendo hoje. E acredito que V. Ex• deve, no final do seu 
discurso, do seu pronunciamento, fazer algumas colocações: 
qual a solução que vamos encontrar para isso? De que maneira 
vamos tornar essas comissões mais eficientes, Como· elas po~ 
dem prestar ao Congresso, ao País, um serviço melhor? Como 
é que elas vão poder, efetív3.ffiente~ pCrse$_uir os objetivos 
a que elas se destinam no S:!-'!!.1 título? Essas são as ques~ões 
colocadas e que V. Ex~ traz à discussão com .muita proprie~ 
dade. Quem conhece o seu caráter, de um homem sério, 
um homem estudioso, mas um homem muito voltado a refletir, 
a observar, a estudar, a se preocupar com as coisas, certamente 
há de trazer aqui para o Senado sugestões, para que nos 
salvemos desse delírio acusatório que está ocorrendo c que 
causa vexame a todos nós; deixa~nos t'!1al perante aopfníão 
pública. Cumprimento a V. Ex• Estava na hora desse aSSunto 
vir à tribuna, e foi bom que ele viesse pela palavra de V. 
Ex• 

O SR. MAGNO BACELAR- Fico honrado com a partici
pação--de V. EX" riO- me-u·- discJJrso, nobre Senador Gerson 
Camata:-Ape·nas tenho a finalióade de alertar a Casa sQbre 
os riscos que corremos. __ _ _________ -_-____________ _ 

A população brasilcii_a eStá-a ·exigir- de nós projetes e 
leis que regulamente.Tl_l, no caso :do _FGTS, as contrata~óes 
feitas com os Estados, para que o dínheiro-itâõ sejã-dilapidado. 
Não vim a esta _tribuna para defender o Presidente da .Caixa 
Econômica Federal. Acho que S. s~ tem os _m.(:iQS.- Citçi o 
fato apenas para dizer que houve uma citaçãó imfir6priâ do 
Deputado, que compromete a Casa. Mas, embora tenha o 
maior respeito pelo Presidente da Caixa Econômica Federal, 
não era este o obje_tiVo~ _ _ _ -

É necessáriO que-nOs detenhamos nas leis. Hâ Uln projeto 
de resolução que apresentei, a esta Casa, logo que aqui che
guei, há mais de um ano e meio, em que proponho fosse 
dado urgência urgentíssima a todos os projetas destinados 
a regulamentar a Constituição, porque não enteildia eu que 
se pudesse reformar a Constituição, sem antes cplOCã-la plena
mente em vigor. Essa falta de regulamentação está exatamente 
nos projetes de ârnb_ito social, nas maiores coriqU.istas, e qUe 
por isso mesmo dormem engavetados, porque há sempre al
guém pretendendo obstaculizar a tramitação daquilo que o 
ConstitUinte previa na Carta. 

O Sr. Maurício Corrêa - Permite uni ·afiárte~ Senador 
Magno Bacelar? 

O SR. MAGNO BACELAR- Pois não, com muita honra, 
nobre Senador. 

O Sr. Maurício Corrêa- V. Ex" ocupa a tribuna para 
falar ·de um assunto de extrema importância. Oti.ti'O dia. tam
bém, usei da tribuna para fazer uma autocrítica, uma mea 
culpa das atividades que desenvolvemos aqui, no Congresso 
Nacional, a frustração que eu levava para casa, após o término 
do trabalho. Hoje, V. Exa, de uma maneira lapidar, clara, 
precisa, faz essa abordagçm, o que nos obriga a uma reflexão. 

Fiz parte de uma CPI~ a famosa CPI da Cori:upção, por época 
do Governo Sarney. A partir daí, passei a dar uma interpre
tação um pouco diferente a essas CPI. Eu verifico, consterna
daniente, que na maioria das CPI o que prevalece é realmente 
uma certa dosagem de vedetismo para aparecer, para provocar 
a vinda de televisões e .de (ádio. Lam.entavelmente, esta é 
uma verdade que eXiste, mas não é, claro, uma generalidade, 
porque a CPI existe como um instrumento processual da mais 
alta importânCia para a apuração da verdade, o encaminha
mento de sugestões e de providências, que muitas das vezes 
é o. Ministério Público que tem que tomar. Essa é ãTuhÇão 
teleológica das CPI. Mas V. Ex~ tem toda a razão. Causá-nos 
frustração essa simultaneidacl.e de funcionamento de comis
sões, a inexistência de quorum, Causa-nos triste-za e melancolia 
a iMpossibilidade _de exercermos as atividades precípuas de 
votar nas comissõe.s os projetes, inclusive no plenário, onde 
freqüentemente também temos dificuldades. Quero dizer a 
V. Ex~ que estou_ usando um expedient~ r~gimental para pro
vocai' a vinda de alguns projetas para discussão e votação 
em plenário. Temos um projeto, Senador Magno Bacelar, 
da maior importância, votado na Câmara dos Deputados, 
que dá ao Congres~o Nacíonal um horário de_ ~efesa do Parla
mento brasileiro. E um projetO de inicíativa do ex-Deputado 
José Tavares, do Paraná. Esse projeto encontra--se aqui no 
Senado há um ano e meio, dois anos. É um projeto aprovado 
na Câmara que dá Um horário de 10 minutos por dia, para 
que o Parlamento possa explicar a verdadeira posição, o seu 
desempenho aqui no Congresso Nacional. Mas há Parlamen
tares que encontram na formação de CPI - n_ão estou conde
nando, inclusive já requeri a forniação de CPI - um expe
diente para aparecer-em. É até uma estratégia de markétirig, 
de mídia, interessante. Não sei faief issõ:- Não sei ficar atrás 
de autoridades para ser fotografado. Não sei ser papagaio 
de pirata. Se um dia tiver de aparecer, aparecerei pelo mérito, 
não por provocação. Creio que o Congresso deve ter um 
instrumento de defesa, da sua dignidaq.e e do seu papel. Por 
isso esse projeto é'da mais alta importância. Se foi aprovado 
na Câmara dos Deputados, por que não resolvemos se deve
mos ou não ter um horário na televisão, todos os dias, num 
período de 10 minutos? Na outra Casa legislativa, o horário 
estipulado foi de 10 minutos. Vamos encontrar a nossa solu
ção, se será de 10, de 5 ou de 3 minutos. M_as temos de 
encontrar um mecanismo de proteção desta Instituição, pOis 
o.s Parlamentares que_ cumprem as suas obrigações às vezes 
são comprometidos por aqueles que aqui não comparecem 
e não cumprem as suas obrigações. Então, na interpretação 
geral da opinião pública, todos pagamos o pato. É necessário, 
portanto, que haja um esclarecimeiltO. E ningUém mais do 
que a própria voz do Parlamento para_ dar essa explicação 
em defesa da s_ua própria instituição. ·Quero louvar o discurso 
de V. E~ Sei que sua presença é diária - como- tódos os 
que aqui estão freqüentemente trabalhando - e, às vezes, 
nós que cumprimos as obrigações, somos confundidos com 
aqueles _que, lamentavelmente, por uma razão ou ou_tra, prefe
rem ficar nos seus. Estados,_ ou tratar de outros encargos, 
ã não cumprir as· suas obrigações parlamentares. V. Ex~ tem 
toda razão. É preciso que voteroQs, Eu. propus ao Presidente, 
do Senado Federal, Senador Mauro Benevides, que façamos 
uma reunião para· agendarmos os projetes prioritários que 
temos que votar, não só esse que V. Ex~ menciona, de comple
mentação da ConstitUiçãO, mã.S pro]etos-âa mais alta impor
tância que estão engavetados por aí afora, que não apareCem 
para ser votados por conveniência pessoal de um ou de outro, 
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ou por interesse de grupos que não desejam que esses projetes 
sejam votados. Temos que encontrar uma agenda, colocar 
esses projetes como prioridade e votarmos; _ainda que tenha~ 
mos que fazer um esforço físico ·ma-iof -do que aquele que 
comum ente fazemos. Mas é necessário-que haja essa prestação 
de contas à opinião pública brasileira, porque fomos eleitos, 
estamos sendo pagos cxatamente para votar as leis e, lamenta
velmente, a nossa produção aqui tem sido mínima. Quero 
dizer que a maioria não -é culpada. É a cultura que existe 
aqui, que ainda não-teve condições ·de encontrar um meca
nismo que possibilitasse essa produção. Mas tenho a impressão 
de que estamos a caminho de encontrar um meio, um modus 
faciendi para·que haja essa produção. Temos eleições munici~ 
pais, agora._ vespetarfdo, o que vai ser outro recurso de esvazia~ 
mente das atividades do Congresso. A nossa_ re-sponsabilidade 
é muito grande. Estamos vivendo um momento do d~scrédito 
da opinião púhlica com relação ao Parlaffiénto. Estamos vendo 
epis6dios que aconteceram em pafSeS vizinhos, outros fatos 
que estão acontecendo no que tange às-institUições brasileiras, 
de descrédito na Presidência da República, de descrédito até 
no Poder Judiciário e muito mais até n·o Poâer Legislativo. 
Temos que-Construir essa solução e tem que ser já. V. E~ 
so que faz hoje, exatamente a evocação de todo esse drama 
que vivemos, sobre o qual temos que meditar para provo
carmos, darmos e·produzirmos uma solução. Meus cumpri
mentos sinceros-a V. Exa 

O SR. MAGNO BACELAR- Agrad.0:ço a V.Ex•, nobre 
Senador Maurício Corré:a, Líder do meu Partido. 

Gostaria_ de apenas um momento _para-concluir o racio
cínio- nobre Senador, de dizer que esse sentimento de frus
tração a que V. Ex~ se referiu toma conta de todos nós, não 
pelo trabalho, nós aqui estamos parã Cumprir o dever, não 
porque achamos que devemos abrir mão da nossa função fisca
lizadora. Mas, a frustração é Pela falta de resultados que 
a população exige de todos nós. _ _ 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-IDe-V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR- Com muita honra, nobre 
Senador Epitácío Cafeteira. - - -

O Sr. Epitácio Cafeteirá- Nobre Senador Magno Iiace· 
lar, ao tentar participar do discurso de V. Ex'!, que é da maior 
importância, córl1ifçariâ me- fefeiindO- aO 'C}Ue disse o nobre 
Senador Maurício Co-rrêa, qual seja, a falta de credibilidade 
que atinge _o Parlamento, pela maneira como agem alguns 
dos seus membros, os que fazem questão de botar o escândalo 
no ventilador. Agora mesmo s_6 se discute sobre a criação 
ou não de urna CPI para apurar o "Caso PC_ x PC'"'._ Digo 
mais: há muitaS CP!, rilas existe CPI cujos membros procuram 
as câmaras de televisão para passar a imagem de que estão 
atuando muito mais do que na realidade o fazem. Vão às 
CPI"na hora que sã.bem que estão lá as emissoras de televisão 
para, então, dizer- vamos indiciai' fulano, beltrano e cicrano, 
sem que a ComiSsão sequer tenha se pronunciado. Tem que 
haver mais seriedade por parte do Parlamento, principalmente 
no que diz respeito ao comparecimento. Nós temos acompa
nhado a luta dos Parlamentares pela implantação do parlamen~ 
tarismo, e me p-etgu.-nto: Corno é que vamos--ter parlainen
tarismo sem Parlamento com credibilidade perante a opiniãO 
pública? Um Parlamento em que, para votar vetos, tivemos 
que fazé-lo de uma maneira difícil, com uma chapa múltipla 
como vestibular: Hsim", "não" e "abstenção". E se o veto 
é votado dessa maneira, não se vai derrubar nenhum veto, 

porque o que se vai ver é a presença de pouco mais da metade 
dos Parlamentares, e basta que haja uma pequena parcela 
deles a favor do veto, para que ele seja mantido. Tudo isso 
me faz cair numa perplexidade que me faz perguntar para 
onde vamos. Tenho a impressão de que nas próximas eleições 
vamos ter uma abstenção maior do que a que tivemos em 
1990. A cada dia que passa, o povo demonstra maior fastio 
de participar de uma eleição,_ tem menos interesse_ em escolher 
os seus representantes, e parece que só nós não estamos notan
do isso. Vários Parlamentares penuanecem mais tempo nas 
bases do que no Congresso NaciOnal. Eleitos pilra vir paS-sar 
aqui oito anos, sequer querem ter um apartamento para mo
rar. V. Er' está correto ao fa"zer essa colocação, de que nós 
devemos nos políciar mais. Devemos policiar os membros 
das Comissões de InquéritO, e até mesffio não indicá-los para 
outras, na medida em que se apresentam mais como homens 
de marketing do que como Parlamentares intere~sados n_a 
apuração da verdade: Me"us parabéns, nobre Senador Magno 
Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR- Agradeço a V. Ex•, e 
gostaria de ter a honra da participação do Sen3dor Mário 
Covas, que, pelo simples fato de levantar o microfone, dá 
_muita importância ao discurso despretensioso que faço nesta 
tarde. 

O Sr. Mário Covas - Eu é que fico honrado, Senador 
Magno Bacelar, pela concessão do aparte. Na minha terra, 
lá na beira do cais, há uma expressão que o pessoal usa quando 
se age como agimos aqui. Dizem assim: "'Está dando uma 
colher de chá para o azar". E é o_que fazemos, aqui, e com 
uma freqüência eXtraordinária. Pior, fazemos isso num instan
te em que o Congresso devia se afirri:tã.r, exafalnente porque 
o Executivo dá com os burros n'água. Nós não somos capazes 
de dizer o que é_ a coisa mais simples do mundo: Comissão 
de Inquérito só funciona segundas e sextas-feiras. Porque, 
no -dia em que a Comissão de Inquérito passar a fullcionar 
às segundas e às sextas-feiras, ninguém vai sair dali pará vir 
correndo ao plenário para votar, ou fazer outras coisas. A 
Comissão de Inquérito Ciência e Tecnologia, por mim presi
dida, se encontrava às s_egundas e terças-feiras. As segundas, 
coméçava às 13 horas e _seguia até às 19 horas. E estava todo 
mundo lá, não havia problema, porque não sofria solução 
de continuidade em face de outros fatos que estivessem aconte
cendo. Este Senado vota uma quantidade de matéria enormes. 
Está errado! A única das medidas de um Parlamento. que 
no Brasil se faz é o número de projetes que ele vota. É 
um absurdo! Qualquer país sério dO- mundo" vota trêS, quatro 
leis por ano. Nós, não. Votamos 200, 300, fora aS-inedidas 
provisórias, e, ainda assim, Dão-sorllos capazes seQu-ei- de anUrl
ciar isso. Ninguém fica sabendo dC; volume de trabalho. O 
Senado vota o dobro que a Câmã.ra vota, porque votamos 
muita coisa aqui que não precisa passar p·e1a Câmara, e sequer 
anunciamos ou damos expressão ao fato de que votamos. 
É uma péssima medida, mas é uma medida que tem uma 
imensa repercussão popular. No entanto, nem isso somos ca
pazes de fazer. Vejo reclamações contra o modo como se 
processa a votação dos vetos. No passado, quando cheguei 
aqui, em 1963, o veto era votado à noite, e cada veto que 
se votava, às vezes eram três ou quatro, eram envelopes dife
rentes, mas se colocavam todos na urna. O que é mais lógico: 
apresentar uma cesta de vetos, os interessados teriam uma 
semana para estudar e, depois, se votar em conjunto, ou 
convocar quarenta sessões _do Congresso e não votar nenhum 
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dos vetos? Nós deveríamos funcionar aqui, discutinao durante 
semanas e preparando matéria para votar. U m_a seniana por 
mês, o Presidente anunciaria os- projetas que iriam à votação 
de segundaMfeira. Ficaria um computador ligado, cada Senador 
que chegasse escolheria O$ votos daria naqúeles projetas estu
dados, e, ao final de uma semana seria dado _o resultado. 
Porque pode ocorrer que um Parlamentar teve o filho doente 
naquele dia, há o Senador que ficou preso no aeroporto porque 
o avião não saiu, e há os que não vêm mesmo. __ De forma 
que se tivésSeitfóS--um· tempo razoável para isso, votaríamos 
da mesma maneira:, não há nenhuma necessidade de abrir 
na hora do voto. É possível perfeitamente aquilo demandar 
um determinado intervalo de tempo. A propósitO O Senador 
Jutahy Magalhães vai apresentar ~ma emenda constitucional, 
da qual sou um dos subscritores, pela qual se muda a Consti
tuição. Para votar, é preciso ter maioria absoluta, mas, com 
1/3 pode-se votar. Esse 1/3 vaj significar que o Governo sempre 
vai -pór _aqui os que O apóiam. Se não puser, ele sabe que 
perde toda votação para a Oposição. A contrario sensu, passa
mos por um processo que, num dia, quem protela é a Oposi
ção, no dia seguinte quem protela é o Governo, e não se 
há nenhuma dificuldade em estabelecer certOs mecanismos_, 
sem violentar o processo de elabora_ção legislativa. NOs Esta
dos Unidos se vota um projeto durante semanas. O Deputado, 
do seu gabinete, aciona o computador e indica o voto. Nós 
não fazemos isso, porque somos_fruto de uma cultura oral. 
Nós gostamos do microfone. O resto, na atividade parlamen
tar, para nós. é secundário. O que impoita, na realidade, 
é o discurso, é o debate, é o que acontece aqui dentro. O 
que acontece na comissão. nunca teill o valor _do que tem 
aqui dentro. E~ a rigor, de repente se diz: Aquele é um bom 
Parlamentar. O trabalho que ele faz nas comissões é excelente. 
É uma pena! Ele fica naquele mandato e d_epois não volta, 
exatament~ porque trabalhou, exatamente porque fez isso. 
Acho que é perfeitamente possível, Sr. -senãdor, e V. Ex~, 
com_ esse objetivo, tenta abrir as picadas para essa direção. 
Lógico _que nisso entra· a personalidade"- individual de cada 
Parlamentar. Alguns são afeitos à tese de que um instrumento 
qualquer de ação política pode lhe permitir um-desempenho 
que, às vezes, vale mais para a- imprensa do que para outra 
coisa. Mas isso valerá com comissão de inquérito, Séni ·cernis
são de inquérito, com plenário, sem plenário. Qu:enúem eSse 
tipo de personalidade _fará -isso ·no ambiente el_ll que esteja, 
independente de qualquer coisa. 

O_que- me parece·razoável é qn::: nós, em nomes desse 
conceito tão deformado, e aomesmo tempo tão usado ultima
mente, a tal de modernidade, busquemos mecanismos que, 
afinal, simplifiquem- ã- nossa vida aqui dentro. Não a nossa 
vida, mas a vida da atitividade parlamentar, a vida da elabo
ração legislativa, a vida da discussão, a vida da busca das 
soluçoes dos problemas nacionais. Ou, então, fiCaremos real
mente nisso: das 10 às 13 horas correndo de ceca em meca 
atrás das várias reuniões para as quais somos Convocados siR 
multaneamentc c, no final, na melhor das hipóteses, temos 
tempo para assinar o nome no livro de presença de cada 
uma delas. Mas dar aquela contribuição de presença particiR 
pante acaba sendo relegado a uin plano secundário. Nem 
entro no mérito da discussão objetiva de PC versus PC. Essa 
é uina briga tão familiar que até os,.nomes são iguais. Mas 
o meu padrão, pelo menos o meu, no que se refere à seriedade, 
não se esgota no Ministro Magri. Para mim, a seriedade é 
alguma coisa que se tem de distribuir por todo- murido. E 
não me assusta chegar a alguém, nessa apuração. Assusta-me, 

isto sim, é que alguém às vezes detentor de posições que 
implicam na neceSsidade da maior seriedade, possa ser objeto 
de acusações desse tipo. De forma, Senador, que agradeço 
muito a oportunidade do aparte e tenha a certeza e a convicc
ção de que o conteúdo do discurso de V. Ex• certamene abre 
horizontes para que_ esta Casa, mani_()i.Ilando o Regimento, 
discutindo as suas lideranças, formulando proposições, seja 
capaz de traçar um trabalho de natureza legislativa que atenda 
às expectativas populares. _ 

O SR. MAGNO BACELAR- Agradeço a V. Ex•, nobre 
Senador Mário Covas, que me honrou com o aparte e, tenho 
certeza, enriqueceu o meu discurso. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permita-me V. E~ um 
aparte? 

O SR- MAGNO BACELAR - Ouço o nobre Senador 
Garibaldi Alves Filho. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Magno Bacelar, 
desejo prestar um esclarecimento, porque se falou muito a 
respeito da Cqmissão Parlamentar Mista de Inquérito que 
apura irregularidades do FGTS e se abordou muito um fato 
<iue já foi esclarecido. Na qualid"ade de Presidente esclareço 
a V. Ex~ que, inclusive, foi divulgada daquela Comissão, oficial 
da Comissão, na qual está dito que na verdade_ 1 houve um 
pedido de iniciarriento apresentado por um Parlamentar, pedi
do esse que ainda será apreciado quando da elaboração da 
discussão do relatório daquela Comissão. Na verdade, Sena
dor Magno Bacelar, o que existe por parte daquela ComissãO 
é um esforço, que acredito sério, obstinado, clarividente, no 
sentido de esclarecer aqueles fatos, não apenas ligados ao 
ES:tado do Acre, à obra do Canal da_ Materinidade, mas, tam
bém, aos fatos, Acre, à obra do Canal da maternidade, mas, 
também, aos fatos ligados às próprias distorções que hoje 
tomam cs:>nta da sistemática do FGTS. Então, comungo das 
preocupações de V. Ex~, sei que exiStem núiítâs TPis; sei 
que algumas CPis não estão funcionando muito bem; mas, 
no que toca a essa do FGTS não _se deve atirar muitas pedras, 
porque, na verdade, há um esforço no sentido de se resguardar 
o património do trabalhador e no sentido de se esclarecer 
os acontecimentO§ do Estado do Acre. É isso o que queria 

-dizer a V. Ex~. numa modesta contribuição ao seu discurso. 

O SR. MAGNO BACELAR- Nobre Senador Garibaldi 
Alves Filho, tenho o maior respeito por V. Ex\ que se tem 
caracterizado, neste Senado, pela dignidade e seriedade que 
imprime às suas ações. 

Citei realmente a Comissão que V. Ex~ preside. Não 
temos dúvidas da seriedade, da objetivídade com que a orienR 
ta. Citei-a pelo despropósito do requerimento do_ Deputado, 
pois não cabe à Caixa Económica nenhuma responsabilidade 
pela aplicação dos recursos. V. Ex~ tem o parecer do Tribunal 
de Contas que diz que, no momento em que é feito o emprés
timo, cessa a fiscalização da Caixa Económica. Foi, portanto, 
pelo despropósito ... 

O SR- ODACIR SOARES -V. Ex• me concederia um 
aparte, nobre Senador? - -

O SR. MAGNO BACELAR- Um momento, por bonda
de. Gostaria, pelo respeito que tenho ao Senador Garibaldi 
Alves Filho de dizer-lhe que, em nenhum momento, Senador, 
a Comissão que V. EX" preside foi objeto de crítica de minha 
parte. Pelo contráriO, é pela seriedade com que V. Ex~ conduz 
os_ trabalhos que gostaria que fatos não viessem conturbar 
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a direção reta e_ a objcrividade que V._ EX'\ como homem 
determinado, procura alcançar, protegendo, assim, o patri-
mônio do trabalhador brasileiro.- -

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex~ um aparte? 
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex~ 

um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR ~~Se a~Presidéncia~ Úver 
a complacência, eu agradeceria ... 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Há de ter. V. Ex~ merece 
todas as complacências do mundo. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraivar- A Presidência 
esclarece que o nobre Senador é merecedor, mas o tempo, 
infelizmente, urge e temos que entrar na Ordem do Dia. 
Solicito ao nobre orador que parta para a conclusão do seu 
pronunciamento, que muito ilustra esta Casa. 

O Sr. Odacir Soares - O meu -apàrte será rápido, Sr. 
·Presidente. 

O Sr. Cid Sabúia de Carvalho- Veja V. Ex~-. Sr. Presi
dente: eu dificilmente falo c, de modo gei'ai caracterizo a 
minha intervenção pela brevidade. Hoje, estou abusando da 
paciência do nobre Presidente da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -V. Ex• não abu· 
sa._ .. _ 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Nobre Senador V. 
Ex~ deve solicitar o tempo do $r. ~enador Darcy Rib~iro 
pelo critério de paridade, de equivalência ou de isonomia: 
para sermos bem modernos. 

O Sr. Odacir Soares__;, Ou o tempo-do Senador Huffiberto 
Lucena. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- V. Ex~ requer isonomia 
com o Sr. Senador Darcy Ribeiro. 

O SR. MAGNO BACELAR - Obrigado pela scilidarie· 
dade, mas eu prefiro respeitar o tempo ... 

O Sr. Odacir Soares- Eu quero dar apen8S um-"1-ápido 
aparte... --

0 SR. MAGNO BACELAR - ... embora registre, com 
muita honra, o pedido de aparte de V. E~' 

Sr. Presidente, concluindo, eu gostaria_ de dizer-que f!ãO 
vim aqui comlingã.ndó da preocupação de quem não quer 
envolver - e isto foi citado em dois apar~es_- o_ COngresso 
no escândalo PC ou PCs, pela dupla. Creio, sim, na decisão 
tomada pelas Uderanças de protelar u~ P_'?_I._!_S:_~~~xar que 
os órgãos especializados- o Ministério da Justiça ou o Minis· 
tério da Economia, Fazenda e Planejamento --: apurein os 
fatos. Se houver negligência, então, o _Congresso devé:-t:omar 
a si a responsabilidade, como repre-sentante do povo e pela 
própria determinação constitucional que tem de fiscalizar os 
fatos. 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me V,-EX~ -um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR- Um instante. nobre Sena
dor. 

Srs. Senadores, não sou contra as CóffiTSsOes Parlamen
tares de Inquérito. Pelo contrário. 

Na linguagem de futebol, diz·se qUe - o SaUdoso João 
Saldanha dizia m-uito -- pêitálti" é ãlgo tão sério que quem 
deveria bater era o presidente do clube. As funções deste 
Congresso devem ser-levadas a tal ponto de respeito, que 

as comissões de inquérito pela seriedade com que áevern ser 
encaradas, devem ser reduzidas para apresentar resultados 
que dignifiquem a Casa e não falta de resultados que compro
metam a instituição. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Magno Bacelar, o Sr. 
Epitácio Cafeteira,--deixa a cadeira da Presidência que 
é ocupada pelo Sr. Luddio Portel/a, Suplente de SecreM 
tário. --- -- --- -

Durante o discurso do Sr. Magno Bacelar, o Sr. 
Lucfdio Portel/a, Suplente de Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada peo Sr. Iram Saraiva, 
4o Secretário. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

_ Albano Franco -Alfredo Campos - Amazonino Men
des- Antonio Mariz- Áureo Mello- Cid Sabóia de Carva
lho - Coutinho Horge - Enéas Faria - Flavi~mo Melo 
- Hydekel Freitas - João França - Márcio Lacerda -
Mário Covãs- Nelson Carneiro- Ney Maranhão- Odacir 
Soares- Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Sobre a mesa, 
expediente que será lido pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 71, DE 1992 

Dispõe sobre liberação de câmbio para despesa:s 
com tratamento de saúde no exterior e dá outras provi~ 
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o É o Banco Central do Brasil autorizado a liberar 

Q_ cânibiO p·ara aquisição de rfloeda eSti-ange.ira destimlda- ao 
pagamento de despesas, comprovadamente efetuadas com o 
tratamento de saúde, no exterior. __ _ 

-- Parágrafo único. As despesas a que se refere este artigo 
abrangem, desde que sob prescrição médica e sem similar 
no País: 

a) próteses; 
b) aparelhos para tratamento médico, odontológico, fi

sioterápico e semelhantes; 
c) medicãmerltos de uso iinpr-e-sdndiVel. 
Art. 2' O cilput do art. 11 da Lei n• 8.383, de 30 de 

dezembro de 1991, passa a vigorar acrescido do incíso VI 
CO_I? a s~g~~nte reda~ã~_: _ 

'••Art. 11. Na declaração do ajuste anual (art. 
12) poderão ser deduzidos: 

VI- as despesas comprovadamente efetuadas, no 
exterior, com tratamento de saúde do contribuinte e 
seus dependentes, para aquisição de próteses, apare
lhos -de-h'ata:mento médico, -odontológico, físiOterápíéO 
e semdhantes, bem como de medicamentos de uso 
imprescindível, desde que sob prescrição médica e sem 
similar no País. 

ArL 3~ O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de sess_enta dias de sua publicaÇão. 
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Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam:..se as disposições em contrário. 

Justificação 

Torna:se necessáriO preencher uma grave lacuna da nossa 
legislação, e o presente projeto de lei vfs3- à Tal objetivo, 
na certeza de que será acolhido pelos ilustres Pares. 

É que, atualmente, quem se- deparar -com a fatalidade 
de doença, que exija tratamento no exterior, ver-se-á obrigado 
a se deslocar para determinado país mais avançado que o 
nosso, no campo da Medicina, a fím de ali usufruir da assistên
ciã indispensável, de que ainda não desfrutamos. Mas. para 
tanto, haverá de fazà face aOs ônus de transporte e os gastos 
inerentes àquele tratamento, sem qualquer auxiliO institU.cio-
nru. . . 

A presente proposiÇão p'reconiZa, ãssirri, liberar O câmbio 
para despesas com tratamento de saúde no exterior, bem como 
permitir a sua dedução na declaração do ajuste anual da pessoa 
física, para efeitos do Imposto sobre a Renda. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1992. -·Senador César 
Dias. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 

Jnstituj a Unidade Fiscal de Referência, altera a 
legislação do Imposto de Renda e dá outras providên
cias. 

...... -;:;.;, :·1 i: ... N':;'ct~~~;~~ça:~· ct~- ;;~;i~. ;~~~i· (~~i:12)·;;;ci~-
rão ser deduzidos~ _ -

I -os pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, 
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, tera
peutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas prove
nientes de exames laboratoriais e.serviÇos radiológicos; 

II- as contribuições ~ doa-ções efetuadas à. entidades 
de que trata o art. 1~ da Lei n~ 3.830, de 25 de novembro 
de .1960, observadas as condições estabelecidas no art. 29 da 
mesma lei'; 

III -as doações de que trata o art. 260 da Lei n' 8.069, 
de 13 de julho de 1990; . . · · 

IV- a soma dos valores referidos no art. 10 desta lei; 
V- as despesas feitas com instrução do contribuinte e 

seus dependentes até o limite anual individual de seiscentos 
e cinqüenta UFIR. -

§ 1 o O disposto no incisO 1: 
a) aplica-se, também, aos pagamentos feitos_ a empresas 

brasileiras ou autorizadas a funcioriar no _País, destinados à 
cobertura de despesas com hospitalização e cuidados médicos 
e dentárioS, bem como a entidades que assegurem direito 
de atendimento ou ressarcimento de despesas de natureza 
médica, odontológica e hospitalar; • 

b) restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, 
relativos ao seu próprio tratamento e ão"de seus dependentes; 

c) é condicionado a que os pagamentos sejam especifi
cados e comprovados, com indicação do nome, endereço e 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas OU nó 
Cadastro de Pessoas .Jurídicas de quem os recebeu, podendo, 
n3 falta de documentação, ser feita indicação do cheque nomi
nativo pelo qual foi efetuado o pagámento. 

§ 2~ NãO se- iilcluem ~ntre as deduções de que trata 
o· inciso I deste artigo as despesas ressarcidas por entidade 
de qualquer espécie. 

§ 3~ A soma das deduções previstas nos incisos II e 
m está limitada a dez por cento da base de ~lculo do imposto, 
na declaração de ajuste anual. 

§ 4~ As deduções de que trata este artigo serão conver
tidas em quantidade de UFIR pelo valor desta no mês do 
pagamento ou no mês em que tiverem sido consideradas na 
base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto. 

(A Comissão de Assuntos Económicos- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- 6 projeto lido 
será publicado e remetido à comissão competente. 

-- Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. !"Secre
tário. 

É lida a seguinte: 

Ofício n' 65/G LPMD B/92 
Brasfiia, 20 de maio de I992 

Senhor Presidente, 
Solicito a Vossa Excelência providenciar a substituição 

do Senador Divaldo Suruagy pelo Senador Mansueto de Lavor 
na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito "destinada a 
apurar responsabilidades no âmbito da Companhia Nacional 
de Abastecimento- CONAB". 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência os protestos de 
alta estima e distinta cOnsideração. -Senador Humberto Lu
cena. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Será feita a substi
tuição solicitada. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ 

SecretáriO. - - --

É lido e aprovado _o seguinte:. 

REQUERIMENTO N• 293, DE 1992 

Nos termos do art. 175, alínea d, do RegimentO Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Diã,a fim de que a q1at~ri~ 
constante de itens n~ 2, 91 10, 1_1 e_ )3,_ sejam submetidos 
ã"o -Plenário após o item ·20. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1992. -Humberto Lu
cena. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Aprovado o re
querimento, será procedida a inversão solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. P 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 294, DE 1992 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro a inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria 
constante do item três seja apreciada em últiqto lugar. 

Sala-das Sessões, 20 de maio de 1992. -Jonas Pinheiro. 
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Aprovado o re
querimento, será procedida a inversão solicitada. 

Item 1: 

PROJETO DELE! DA CÂMARA __ _ 
W 18, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia ·nos termos do art. 353, 
parágrafO único, do Regimento Interno.) 

Votação, enl turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 18, de 1992 (W2.251/91, na Casa de-origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que extingue 
taxas, emolumentos, contribuições, parcela da União 
das Custas e Emolumentos da Justiça do Distrita_Fede
ral, e dá outras providências, tendo 

PARECER, proferido em Plenário; _ 
- P pronunciamento (sobre o Projeto): Relator 

Senador Maurício Corrêa. favorável; 
- 2~ pronunciamento (sobre as Emendas): Relator 

Senador Amir Lando, favorável às três emendas. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão ordináría 
anterior. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 
Os Srs. Senadores cJ.ue o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação, em globo, as emendas. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. ___ ____ _ _ 
A matéria vai à ComiSsão Diretora-para: ãfedação final. 

É o seguinte o projeto aprovado:-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 18, DE 1992 
(N• 2.251/91, na Casa de origem) 

(De iniciativa âo Senhor Presidente da República) 

Extingue taxas, emolumentos, contribuições, par~ 
cela da União das CustaS e-EmolUmentos da Justiça 
do Distrito Federal, e dá outras providências. 

O Congresso Nacion;al decreta: 
Art. 1"' Ficam extiritos: 
I -os emolumentos de minera-ção, criados pelo art. 20, 

parágrafo único, -do Decreto-Lei n"' 227, de 28 de fevereiro 
de 1967 e art. 22, § 1", do Decreto n•• 62.934; de 2 de julho 
de 1968; 

II- os emolumentos da Consolidação das Leis do Traba
lho, criados pelos arts. 21, §§ V, 2"' e 28, parágrafo único, 
da CLT, alterada pelo Decreto-Lei no 229, de 28 de fevereiro 
de 1967; 

III- a taxa pelo fornecimento de certidões de quitação 
criada pelo art. 362, § 1 \',da Consolidação das Leis do Trabalho 
- CLT (Decreto-Lei n• 5.452, de 1' de maio de 1943); 

IV -as taxas criadas pelos arts. 1~ e 29 da Lei n91.899, 
de 21 de dezembro de 1981, a saber: 

a) a taxa de inspeção e fiscalização da produção e do 
comércio de sementes c mudas ( art. 29, inciso V); 

b) _a taxa de inspeção ·e fiscalização da produção e do 
comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes 
ou biofertilizantes destinados à agricultura (art. 2~, inciso IX); 

c) a taxa de inspeção sanitária e industrial de produtos 
de origem animal (art. 2", inciso I); 

d)· a taxa de inspeção e fiscalização de bebidas (art. 29, 
inciso II); 

e) a taxa de inspeção e fiscalização de produtos desti
nados à alimentação animal (art. 29 , inciso IV); 

O a taxa de inspeção e fiscalização do sêmen destinado 
à inseminação artificial (ã~t. 29 , inciso VI); _ 

_ - __ g) a t~xa de fiscalização de produtos de uso_ veterinário 
(art. 2', inciso VII); 

h) a taxa de fiscalização de produtos fitossanitários (art. 
2', inciso VIII); 

V- a taxa de distribuição de prêmios, criada pelo art. 
5' da Lei n' 5.768, de 20 de dezembro de 1971; 

VI- a tãxa de exploração de loterias, criada pelo art. 
13 do Decreto-Leio\' 6.259, de 10 de fevereiro d~ 1944, altera~ 
do pelo art. 14, § 3', do Decreto-Lei n' 34, de 18 de novembro 
de 1'66, art. 4' do Decreto-Lei n' 717, de 30 de julho de 
1969, art. I' do Decreto-Lei n' 1.285, de 6 de setembro de 
ln3; · 

VII- a taxa de serviços cadastrais, crjada pelo art. 14 
da Lei n9 7.646, de 18 de dezembro de 1987, regulamentado 
pelo art. 21 do Decreto n' 96.036, de 12 de maio de 1988; 

VIII- a taxa de regulamentação e regulamentação do 
mercado da borracha, críada pelo art. 21 da Lei n9 5.227, 
de 18 de janeiro de 1967, alterado pelo art. 29 do Decreto-Lei 
n' 164, de 13 de fevereiro de 1967; 

IX- a taxa pela emissão de licença ou guias de impor
tação, criadas pelo art. 10 da Lei n9 2.145, de 29 de 4_~zembro 
de 1953, alterado pelo art. 1" do Decreto-Lei n" 1.416, de 
25 de agosto de 1975, e pelo art. I' da Lei n' 7.690, de 15 
de dezembro de 1988; 

X- as contribuições sobre o consumo de açúcar e do 
álcool, criadas pelo art. 39 do Decreto-Lei n9 308, de 28 de 
fevereiro de 1967, alterado pelos arts. 19 e 29 do Decreto-Lei 
o91.712, de 14 de novembro de 1979, e art. 39 do Decreto-Lei 
n' 1.952, de IS de julho de 1982, e respectivos adicionais 
criados pelo referido Decreto-Lei n9 1.952, de 1982; 

XI- o recolhimento da diferença prevista no art. 10 do 
Decreto-Lei n' 1.785, de 13 de maio de 1980. 

Art. 2" Ficam extintas as parcelas devidas à t.Jn"ia6- do 
produto da arrecadação: 

a) das custas e dos emolumentos da Justiça do Distrito 
Federal criados pelo art. 1"' do Decreto-Lei n~ 115, de 25 
de janeiro de 1967; -

b) dos emolumentos sobre a Inscrição e. Averbação das 
Cédulas de Crédito Industrial, criados pelos arts. 34, §§ }\' 
e 29, e 36, § 29 do Decreto-Lei n9 413; de 9 de janeiro de 
1%9; .. . . 

c) dos emolument_os sobre a Inscrição e Averbação das 
Cédulas de Crédito~ à Exportação criados pelo art. 3' da Lei 
n~6.31~ 1 d~ 169e dezembro de_1975, combinado com o_dispos
to nos arts. 34, §§ 19 e 2~>, e 36, § 29 do Decreto-Lei o\' 413, 
de 9 de janeiro de 1969; 

d) da taxa Judicíáría da Justiça do Distrito Federal criada 
pelo art. 2<:> do Decreto-Lei n9 246; de 28 de fevereiro de 
1967, e art. 1' da Lei n' 6.811, de 8 de julho de 1980. 

Art. 6~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Sobre a mesa, 
redação final que será lida pelo Sr. P Secretário. 

É lido o seguinte: 
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PARECER DA COMISSÃO DIR!;;TORA N• 144, DE 1992_. 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n~ 18, de 1992 (n9 2.2_51, de 1991, 
na Casa de origem). 

A Comis-sao Diretora apresenta a redação fip;;tl d~s_ emepM 
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 18, de 1992 
(n9 2.251, de 1991, na Casa_.de origem), que extiqgue ~axas, 
emolumentos, contribuições_, parcela da União das custas e 
emolumentos da Justiça do Distrito Federal, ~dá outras provi
dências. 

Sala de Rcuni_õe..s da Comissão,21 de maio de 1992.
Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, :Re"Iatoi __:_ 
Meira filho - Iram Saraiva. 

ANEXO AO PARECER N• 144, DE 1992 

Extingue taxas, emolumentos, contribuições, par
cela da União das Custas e Emolumentos da Justiça 
do Distrito Federal, e dá outras providências. 

EMENDAN• 1 
(corresponde à Emenda n' 1, de Plenário) 

O inciso VUI dp art. V do Projeto, passa -a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 1• ....•........••..•.. ,······-···· .. ··-················· 
VIII- a taxa de organização e regulamentação 

do mercado da borracha, criada pelo art. 21, da Lei 
n• 5.227, de 18 de janeiro de 1967, alterado pelo art. 
2•, do Decreto-Lei n' 164, de 13 de fevereiro de 1967, 
a partir de lo:> de janeiro de 1995;" 

EMENDAN•2 
(corresponde à Emenda n• 2, de Plenário) 

Suprima-se a alínea d do art. 2" do Projeto. 

EMENDAN•3 
(corresponde à Emenda n" 3, de Plenário) 

Acrescente-se ao Projeto o seguinte art. 6'', renumeran
do-se os subs_e_qücntes: 

"Art. 6• As custas devidas à Ordem dos Advo
gados do Brasil_ --:- Seção do_ Distrito Fed~ral serã_o· 
calculadas e cobradas, nos feítóS]Udicia:is ·processados 
em primeira e segunda instância, de acordo com a tabe
la anexa, cujos valores serão reajustados pela variação 
da Taxa Referencial Mensal - TR.'' 

ANEXO DA LEI N• , DE 1992 

Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil 
(Seção do Distrito Federal) 

I -quaisquer recursos interpostos na primeira instância; 
ou perante o Tribunal de Justiça do Distrito-Federal para. 
Tribunais Superiores ............ Cr$ 556,00 _ 

II -reclamações e conflitos na jurisdição ..... u •••• Cr$: 
556 00 I 

'III- ação rescisória (sobre o valor da causa, com o míniw: 
mo de Cr$ 556,00 e o máximo de Cr$2.214,00) .............. 2%, 

'"""· IV- ações ordinárias -e aquelas que, contestadas tomam' 
o rito ordinário (sobre o valor da causa, garantindo o mfnimo 
de Cr$1.!08,00 e fixando o máximo em Cr$16.633,00) 

- ... , ......... 1% 

l 

V- executivos fiscais (sobre o valor do pedido, garanw 
tindo o mínimo de Cr$1.108,00 e o máximo de Cr$16.633,00) 
..... ..:0.2% 

Nota: As cu_stas previstas neste item serão reduzidas: 
a) de cinqüenta por cento, se o devedor pagar a dívida 

até o fim do prazo para contestação; 
. b) de um terço, se o pagamento for efetuado antes da 

audiência de instrução e_ jUlgamento e·_-iiãá-houver produção 
intermediária de prova. Numa ou noutra hipOtese é assegu
rado o mínimo -de Cr$1.108,00. 

VI- nos mandados de segufança_ a_s custas serão as do 
item I, com cinqüenta por cento de redução, respeitado o 
mínimo de Cr$ L 108.00, cobrando-se Cr$556,00, po"r irripe
trante, se mais de um. 

VII- nas ações e processos especiais em que a instrução 
seja sumária, tais comq venda de imóveis~ a pre.stação, venda 
de quinhão de coisa comum, remoção de tutor e curador 
ou de administrador de fundação, dissolução e liquidação de 
sociedade, arbitramento de alug_ueres, as custas _serão as pre
vistas no item IV, com cinqüenta por cento de descOnto, garan
tido o mínimo de Cr$1.108,00. 

Nota: Nas ações e processos especiais não- inclUídos nos 
itens_ anteriores, as custas serão cont~d.as confóril].~ o Qisposto 
no Item IV, com a redução de dois terços, garantido o mínimo 
de Cr$1.108,00. 

VIII- justificação, interpelação, notificações e protestos 
-···'···'···''· Cr$1.108,00 · 

IX- processos acessórios, preventivos e incidentes, as 
custas indicadas no item IV, calculadas pela quarta parte, 
garantindo o mínimo de Cr$1.108,00. . . 

X -nas ações de despejo em que seja deferida e efetuada 
purgação da mora, as custas contar-sewão .segun_cio o item IV, 
reduzidas de dois terços, com o mínimo de Cr$1.108,00 e 
o máximo de Cr$4.434,00. . . 

XI- inventários, arrolamentos, arrecadação-de herança 
jacente, de bens de aus_entes ou vagos, as custas serão calcu
ladas sôbre o valor dos bens inventariadoS-, artolados ou arre
cadados e pelo seguinte modo: 

a) até Cr$221.730,00, garantindo o mínimo de Cr$556,00 
........ 3% . 

b) pelo que exceder de Cr$221.730,00 até Cr$554.310,00 
·····--2% 

c) pelo que exceder de Cr$554,310,00 até 
Cr$1.108,570,00 ....... 1,5% 

d) pelo que exceder de Cr$1.108.570,00 até 
Cr$2.217.150,00 ........... 1% . 

e) pelo máximo que exceder de Cr$2.217.150,00 até o 
máximo de Cr$110.858.Q40,00_ .. ······-·. 0,5% . 

XII- falêncías e_concordatas. As custas .serão calculaçlas 
em 2% sobre o valor do ativo _afinal Çtpurado, garantido o 
mínimo de Cr$1.108,00, e o máximo de Cr$22.173,00. 

1 -habitação retardatária de créditos 0\1 pedido de resti
tuição de __ mercadoria em falências e co_ncordatas (sobre o 
valor do crédito, com o mínimo de Cr$1.108,00 e o máxiino 
de Cr$5.504,00) .. , .... 1% 
· · 2- impugnação de crédito ......... Cr$556,00 ' 

3 -processo de extinção de obrigações !alimentares, so
bre _o valor dos créditos reconh.ecidos, com o mínimo de Cr$ 
1.10-8,00, e o máximo de Cr$ 11:085,00 :.·-······· 0,5% 

XIII- precatórias, rogatórias e cartas de ordem a serem 
cumpridas no Distrito Federal .......... Cr$1.332,00 · 

_ Xi'V - exceções processuais em autoS .apartados .......... . 
Cr$2.214,00 
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XV -agravo de instrumento, sem as custas do translado 
." ........ Cr$1.108,00 .. 

XVI -carta de arrematação, adjudicação ou arrenda
mento em hasta pública ou leilão público,,sobre o valor da 
venda, ou adjudicação ou locação até .o máximo de 
Cr$3.324,00 ·••••••n 0,5% · 

Nota 1 - Nas arrematações feitas po"r mais de uma pes
soa, de lotes distíntos as--custaS Serão calculadas para cada 
lote. 

Nota 2- Quando uma só pessoa arrematar ou adjudicar 
ou arrendar lotes distintos ou vários -arrerit;ltarem um só lote, 
as custas s.erão como .de_urna só arrecadação ou adjudicação 
ou locação. 

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) .-c Em discussão. 
a redação final. (Pausa.) 1 , , 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os SiS. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 94, 
de 1992, de autoria do Senador CaiiOS; Patrocínio, S~li-
citando, nos termos regimentais, a: ,tianSCi"ição, riOs
Anais do Senado Federal, do_ editorial publicado no 
Jornal do Brasil, edição de_ 22 de março de 1992, intitu
Ia'do ''Um golpe no an3Ifabetismo". 

Em votação. 
Os Srs._ Senadore-s que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja tran$crição é solicitada: 

UM GOLPE NO ANALFABETISMO 

(José Goldemberg) 

Está em andamento no Brasil uma revolução silenciosa, 
a erradicação do analfabetismo. Malgrado o que dizem as 
Cassandras sobre os problemas da educação no País, o que 
os números frios do recenseamento do IBGE mostram é que 
a taxa de escolarização, isto é, o acesso -das crianças de 7 
a 14 anos à escola, se universalizou e que, com isso, menor 
é o número deles que chega à idade adulta analfabetos. A 
grande maioria dos analfabetos adultos tem mais de 40 anos 
de idade e tende, portanto, a desaparecer. 

Os fatos são os seguinteS: em 1950', 38% das crianças 
de 7 a 14 anos iam à escola. Este é o período descrito como 
o dos "anos de ouro" da escola brasileira; toda a população 
escolar era de 3,8 milhões de crianças relativamente bem aten
didas em escolas públicas,_ algumas de excelente qualidade 
como o Colégio D. Pedro II, no Rio de Janeiro, e o Caetano 
de Campos, em São Paulo. Neles, é óbvio, Só entravam os 
jovens pertencentes à parte mais abastada da população. Os 
filhos das famílias mais Carentes simplesmente não iam à es
cola. 

A universalização do acesso começou nessa época: em 
1960, 45% das crianças iam à escola; em 1970, 67%; em 1980, 
80 por cento e em 1990, 85% (23,8 milhões de crianças de 

uma população de 27,8 milhões). Se selecionarmos apenas 
_a parte da população de renda mais alta, verificaremos que 
95% das crianças estãO na escola. Só nos bolsões mais negros 
de pobreza do Brasil (zona rural do Norte-Nordeste e algumas 
favelas) é que se encontra um grande número de crianças 
foiã da escola. 

Esta- rápida universalização do acesso foi uma conquista 
da sociedade, mas teve como conseqüência a·queda de quali
dade devida à velocidade com que o sistema cresceu: o número 
de. professores atingíu 1,2 milhão, a remuneração se tornou 
baixa e, em conseqüência, seu nível social e preparação profis
_sional caíram. Durante.décadas_ valeu mais a pena ser secre
tária, telefonista ou motorista. de táxi do que professor pri
mário. 

Com a uniVersalizaÇão do acesso, porém; o amilfabetismo 
dos adultos foi caindo rapidamente e se concentra hoje na 
parte mais idosa da população, que não foi à escola quando 
era jovem, há 30 anos; em 1970 era.de 33,7%. em 1980 de 
25,9% e em 1989 de 18,8%. 

Só para dar um exemplo, na faixa etária de 15 aJ9.anos 
o fndice de analfabetismo caiu de 24,3% a 9,5% no Brasil. 
Destes. apenas 2,9% estão na região Stil ~o país e 21,5% 
no·Nordeste (a maioria dos quais na zona rural). 

As tendências bem caracterizadas das últimas décadas 
estão sendo aceleradas, sobretudo com o esforço que estamos 
fazendo para reduzir a evasão escolar que ainda é grande 
no País. 

De cada 100 ingressantes em 1981, 16 terminavam o ensi
rio fundamental com oito anos de escolaridade; já em 1988, 
de 100 ingressantes, 27 completavam o ·curso fundamental 
no Brasil como um todo. No Sul-Sudeste a taxa de sucesso 
~~ega a 50%, o ·que indica u~ claro progres~o. 

O grande desafio na área-da_educação é,--pois, o de manter 
as .crianças na escola,.objetivo que estamos perseguindo de 
várias formas. 
. ·1. treinámento·e retreinamento dos professores primá

nos, que passou a ser prioridade número um ·da Secretaria 
Nacional de Ensino BásiCo do MEC_ e 'qu"e deverá utÍiizar 
pelo menos 15% dos recursos do Fundo Nacional de DesenVoi~ 
vimento da Educação em 1992 (em contraste com 4% aplica-
dos em 1991); · · 

2. -uso maciço da TV Educativa cómo inStrumêntO'auxi
Haf de formação dOs profesSores e ajuda nO processo de inStru
ção d<:>s alunos; 

3. fornecimento de livros e material escolar; 
4. merenda escolar que está sendo fornecida a mais de 

20 milhões de escolares; 
5. estímulo a estados e municípios para que assUmam 

um comprometimento prioritário com educação básica atr3vés 
da valorização do magistério, recuperando seu status Socüil 
através de melhor remuneração vinculada sempre ao desem~ 
penha; e 

6. ampliação do período de permanéncia escolar, ofe
rendo educação integral às crianças através do programa dos 
CIAC (Centros Integrados de Assistência à Criança). Com 
eles deverá ser resolvido o problema atual das escolas que 
atendem quatro ou cinco turmas por dia, o que reduz o período 
de permanéncia na escola a duas ou três horas, situação clara
mente inadmissível. 

-- O efeito do conjunto destas ações já Se faz sentir com 
o retorno à escola pública de parte dos filhos da classe média 
mais abastada, que nas últimas décadas preferia a escola parti-
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cula_r para evitar a ~sc;ola pública, ~racterizada como ··a escol.a_ 
dos pobres".· ,' 1 •• , • ,, •• ,, ' 

, O aumento ,d,as mensalidades escolares e a recuperação 
da. credibilidade da. escola pública estão invertendo esta ten
dência.que ...,..-se for mantida --nos levará, at~ o.ano 2000, 
à meta sonhada de dar oito anos de escolari_daçle _completos 
a .80%, çia populaç4o bra.si.leira rt'ã"f~ixa- efáfí::lde 7 a 14 anos. 

. O SR. PRESIDENTE (fram Saraiva) -Item 5: 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 102, 
de 1992, de autoria do- Senador Oziel Carneiro, solici

. tando, nos termos regimentaís,.a transcrição, nos Anais• 
do Senado Feder~.lt doa_rtigo "'Penosa Interpretação", 
do Minístro Jarbas Passarinho, publicado no Jornal 

, P~ E~ta4o d~ I>· Pau\o, ediç~o fle,2,6,de, março de 1992. 

Em-votação~ 

Os Srs. Senadores que o_ aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

· Af~rovado._ • • · ---~ 
Será feita: a transCrição solicitada: · _ _ _ _ _ 

'É a seiwiqte ~ ~atér)a_cUja tran~~-riç~O é ~01icifa~~; 

PENOSA INTERPRETAÇÃO 

(Jarbas PassarinhO~ 

Costumo lembrar uma passagem do Diário de um Pároco 
de Aldeia, de Bernanos, quando o padre, desalentado, per
gunta a·o -Senhor~. '~Oh! Meu Deus, por que sõ me deste a 
palavra,_ este frágil instrumento, para expressar meu pensa
mento?" Recente entrevista que concedi ao Est~.do, me fez 
recordar a 'frase, tão distante do meu pensamento foi a inter
pretação do que eu disse. Vale recordar que respondi a .uma 
pergunta: "Como frnpedir que um ministro de Estado pratique 
a corrupção?" Ora, impedir significa impossibilitar, tornar 
im-pniticávél. Nesse sentido foi qüe considerei inviável impeM 
dir. Mas no mesmo verbete~ el)s,il)a o. Novo Aurélio, enten
de-se i,mpedir por não consentir~ nãQ permitir.-Então,-basta 
at~D.~a.r para toda.s.a.s prontas, imediatás providências, incluM 
sive e- particulilrmenÜ!. no "caso Magri", tomadas pelo Gover
no, para se concluir que não se c_onsentiu 1 na rp.~Çida em 
que'rlão' se protegeu o exMministro.~; ao cçmtrário,. ~ vist:;t 
de um primeiro indício concretó, O Presidente da República 
me determinou acionar a Polícia Federal, o que foi feit~ incon- _ 
tinenti. A conduta exemplar do Governo--serve de fator de 
discussão, de clara advertência para qualquer detentor de fun
ção p~~l~ca, particularmente para os do próprio prymeiro escaM 
Ião do governo, que de todos sem exceção, se :extge absoluta 
probidade, além de eficiência, :no curtrpriméhtO de seus de-
veres.. - -- .c 

Aldous Huxley, por uma personagem do- Contrapo-nto, 
a respeito da prática de ilícitos penais, diz: ''A morªl é impor
tante, mas o policial da esquina ajuda" ... 

O policial não é capaz de impedir, no sentido de tornar 
impossível o delito, mas seguramente serve- de elemento de 
inibição. Ora, o jornalista, argumentando que a punição já 
é decorrente da falha de não ter havido impedimento do ato 
desonesto, sugeriu que houvesse um órgão, acima do ministro, 
para fiscalizá~lo. Lembrou as extintas· divisões de segurança 
e informação, braços do SNI. Preliminarmente, ao discordar 
do exemplo, disse que essa não era a função delas e que 
nenhum ministro que se- preiãsse-aceitaria eSs::fSubbi:d_inação. 

Qual o recurso·; então? O da apresentação da denúncia à. 
Procuradoria da. República, ao Ministério da Justiça, quando 
se configure possibilidade de .crime federal, para apuração 
pela Polícia Federal, ou à própria imprensa, para sua divulga~ 
ção, que provoqu"e conseqüências. Evidentemente, as atribui~ 
ções do ministrO da Justiça, vale dizer da Polícia Federal, 
especificadas na Constituição federal, não s·e confundem com 
apuração de crirheS.comuns, exceto quando atentatórios aos 
direitos humanos. Cabe às delegacias de Polícia Civil, disse 
eu. E confirmO. . -

Ora, isso ilão 'pode, de maneira alguma, ser confundido 
coln·a cOnfissão in.elá.i1Co1ica de inCapaCidade de_ lutar contra 
a corrupção, de combatê~la de maneira exemplar, de perse~ 
gui-la onde quer que se caracterize. Se eu, mini~stro.da Justiça, 
dissesse o contrário, ar, sim, seriã depfofável e injustifícãvel 
confissão de acomodação, de incapacidade, e até de leniência, 

--O que jamais foi do meu feitio. Desde que assumi o ministéri_o, 
já levei ao senhor presidente da República mais de 50 decretos 
de demissão, alguns a bem do serviço público, por -ilripro~ 
bidade comprovada, atingindo, também, integrantes da PolíM 
da Federal. Isso é absolutamente oposto a dizer que '"'a corrup
ção vence'~. o_u gue o "c_rime cºf!tpensã".-

Em minha_já longa vida pública, nunca se apresentará 
u1pa simples prova de que compactuei com ii corrupção. Não 
tenho a mente mariéhada pela omissão nem as mãos maculadas 
pela conivência. Como ensina o notáVel professor Edmundo 
OliVeira, pós-dOUtOrado na França, melhor é que o homem 
fuja à corrupção· por virtude, mas é lícito intim-idar aquele 
que a corrupçãO ·seduz, com a ameaça da pena e a certeza 
de que não prospera a·impunidade. Isso conflita com amoral 
kantiana, que prescreve "a pura compreensão do bem e o 
esforço hercúleo diante das tentações". Como afirma nesse 
caso, o professor Kant desconhece a_natureza humana. E 
porque não a desconheço, jamais -estiriiularia a corrupção, 
acenando com a hipótese de que ela vence pela impossibilidade 
de combatê-la Jamais! 

Firialmente, vale recordar que, em 1991, cumprindo or
dem do presidente Fernando Collor, levei, ero.mã?s, ~o Sr. 
presidente do Congresso, senador Mauro Benev1des, dots pro
jetas de lei, um que ampliava a chamada '"Lei Bilac Pinto'.', 
para punir os crimes de colarinho-branco, e .outro para pur:u 
os_peculatários. Infelizmente, ambos os projetes amda estao 
por ser votados. Isso, talvez, se possa dizer que não ajuda 
a coibir a corrupção." 

O SR. PRESII)ENTE (Iram Saraiva) -Item 6: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 219, 
de 1992, do Senador Maurício Corrêa;solicitando, nos 
termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, 
a inclusão, em Ordem do Dia, do.Projeto de Res-olução 
n"94, de 1991, de sua autoria, que altera, no Regimento 
Interno do SenadQ _federal, a tramitação de requeri
mento de remessa a determinada comissão de matéria 
despachada a outra. 

Em votação.-

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
:P~a enc~mioh,a.r.)- Sr. Presidente, a Liderança do PMD~ 
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não ficar-à contra essa solicitação: pelo -contrário, será 'a ela Serei parcinonio-só, usando exatamente essa prerrogativa 
favorável. No entanto, queremos advertir que está havendo do- Regimento, mas não -deixarei de fazê-lo quando entender 
uma prática no Senado Federal de muitos requerimentos se- que há interesse superior, superveniente, intransferíveL 
rem trazidos a plenário preterindo o exame da matéria em ... O Sr, jútitby .M:Hgalhães ~Sr. p'resident~: peço li pala~ra 
comissões_. E é nesse ponto---:- não especific'airiénte nesSa Inaté- para encaminhar -
ria - que a Liderança do PMDB fixa, ri~sfe" momento, a 
sua posição em prol dá válorização e do' fuhcionamento das O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiio') ::.:.. Conc~do a 
comissões do Senado Federal. É imprescíndív'el que essas co- palavra ao nobre Senador· 
missões funcionem e que resolvam projetes; ·porque temos O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para enca-
uma pauta que, de quando em quando, sofre obstáculos exata- minhar. Sem revisão do orador.)- Quero informar ao Sena-
mente pela falta de um exame mais minudente, nas comissões, dor Cid Sabóia de Carvalho que concordo plenamente com 
de matérias absolutamente polêmicas, como é o caso de alguns S. Ex~, mas, nesse ca:So·específico, há uma razão determinante 
itens que estão iriCfuídoS,-lioje, na-pautá.~desta--reunião;- -_ no sehtído -de que haja essa preo-cupação· de trazê-lo logO-

A Liderança do PMDB, por uma corteslá_ao nobre Sena;..· · para o plenário; isso evitará certas manobras parlamentares 
dor que apresenta o requerimento, vota faVota'velmente, mas que tê-rri ocorrído,_pois, sem tomarmOs conhecimento das pro
adverte a Casa para a necessidade de não 'Prêterir os ·exaines posições, um projeto- que está' Da OrdeiD do Dia é Iévado 
das Comissõe_s em detrimento de matériãS' da maior' impor- a·ootra: Comissão que nada tem a ver com o_;assunto,,Coino 
tância. - - - já OCorreu aqui. Com a proposta do ·senador -Maurício Corrêa. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! P~l~as.) poder-se-á evitar que essas proposições sejain votadas- Com 
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra urgência c. Assim, teremos tempo de, quaitdo houver uma 

para encaminhar. proposta desse tipo, tomar conhecimento dela e chegar à con-
. clusão se _deve ou não ser aceita. Não sermos surpreendidos 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -'- Col:icedo a ·pala- aqui, como já o fomos algumas vezes. Estou inteiramente 
vra ao nobre Senador·- de acordo com a proposta do Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encami- O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Em votação o· 
nhar. Sem revisão do Orador.)- Sr. PniSideõte, deVo COnfes- requerimento. . 
sara V, Ex~ e ao Plenário que não gostaria+de._prevalecer-me Os Srs. Senadores que 0 aprovam queiram permanecer 
desta disposição regimental para autorizâr à_ ylnda de projeto- sentadoS. -(Pausa.) -
de lei diretamente para o plenário. - Aprovado. 

Há, todavia, algumas matérias que, pela sua simplicidade, 0 projeto será incluído em Ordem do Pia oportuna-
como não demandam maior exame, podem perfeitamente ser mente. 
votadas. É o caso específico desse item que.e.stamos votando. _ 0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Item 7:_ 
A modificação do Regimento que esse. projeto prOpugna é 
no sentido de que não sejamos surpreendidos, na calada da Votação, em turno úriico, do Requerimento n~252, 
noite, entre uma sessão e outra, com a transferência de matéria de 1992, do Senador Maurício Corrêa, solicitando, nos 
de uma Comissão para outra com o fim espeCífiCO de procras- terinos- do art, 172, I do Regimento Interno, a in~lu?ãO 
tinar a votação. É uma mudança, a meu ver, extremamente em Ordem_ do :Oia do Projeto de Lei do Senãdo n~ 
salutar, saudável, terapêutica, para- que o SenadO possp- ter 174, de 1991, de sua autoria; que considera Contra~ 
uma maior dinâmicã--nas suas votações. yenção penal a exigência de exame relativo a estado 

Por outro lado, Sr. Presidente, requeiro' at~_ projetós de de gravidez par~ ·contrata~ão de empr~go". 
autoria de outrem, cmn:o fiz com relação ao Projeto do Depu-
tado José Tavares.--- -

Fiz menção, ainda há po"uco,- ao- fato de a- Câmara ter 
votado um projeto que dá à Mesa do Senado e à da Cân:tara 
a faculdade de· veicular diariamente nas emissoí-as de Z.ádio_ 
e televisão, durante dez minutos, a defesa da instituição para 
levar a sua mensagem ao povo brasileiro. Esse projeto- veio 
para o Senado e até hoje não for votã.do .. :Parece~~e até que 
independe de qualquer comissão votar, dada a natureza, a 
simplicidade e a importância .desse projeto; por iSso fiz o 
requerimento. - -

Há um outro projeto de minha autoria para o qual peço 
antecipadamente o concurso do nobre Senador Cid Saboia 
de Carvalho. Esse projeto considera_ contfavençãó penal o 
fato de um empresário exigir que determina:da pessoa, que 
se credenciou ao emprego, leve o atestado médico, compro
vando não estar grávida.Isso é um absurdo! Portanto, é neces~ 
sário que tenha fim. - --

São projetes extremamente simples e que' não denlándám · 
um maior exame. Quanto a esses, eu requeiro; cOin referência 
a outros, manifesto a mesma posição do Senador Cid Sabóia 
de Carvalho com relação a outros requerimentos que têm 
surgido. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a pala
viã3:V. Ex~ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB ---: CE. 
Para encaminhar.)- Sr. Presidente, esse assunto está preso, 
naturali:riente, à mesma configuração do item anterior. A Lide
rança do PI\.·f'DB pretende explicar a sua posição. E_m ne~ht~m 
mOmento, a Liderança do PMDB é contra a ex1stênc1a do 
árt. 172, incisO!, do_ Regimento Interno desta Casa; a_~ Cf?_Otrá
rio, entende que esse dispositivo é altamente necessáno_quan
do bem usado. 

No caso presente, tanto no item anteri~r qll:a~to nesse 
há de se caracterizar o uso adequado dessa dtspostçao. 

Mas o que a Liderança aproveitou para advertir é que 
esse bom uso -se _cessar e se houver um excesso de liberali
dade por parte do Plenário, ou um Uso,nluito a~~tu_ad~ desse 
art. 172, inciso I-_ terminará_ por criar uma sttuaçao mdese·
jada para as comissões permanentes desta <?asa.-

Comungamos, perfeitamente. com os tdeats do Senador 
Jutahy Magalhães, que tem sido, nesta Casa, o defensor do 
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bom funcionamento. A verdade é que devemos ter hipóteses 
variadas para que exerçamos a nossa função roas utilizandp 
sempre, com muita maestri_a, cada um desses dispositivos. 

No caso presente, a Liderança do_ PM_DB, m~is. UI!)~ y~z. 
vaí apoiar o requeriirie"rito do Senador Maurício Corrêa, aiilda 
mais em se tratando de uma matéria de grande interesse·soêial 
e que 'poderá ser discutida em plenário. Porérri,o 30 fa-zermos 
isso, temos também em mente o desejo de preservar a propo~ 
situra que os Srs. Senadores têm o direito de apresentar. 

Queremos também protestar contra aquelas medidas que, 
de quando em quando, desencaminham determinados proje
tas, com recursos regimentais, sertt-cjU.e issa venha em proveito
do bom nome, da dignidade e do funcionamento ad~c}l!-3;d_o 
desta Casa. - - -

A posição do PM:OB, portanto, é -dé áêeitar comP:imPo!~ 
tante a existência do ar_t. 172, inciso_ I, entendendo, portanto, 
que .esse instrumento exige um bom uso, para 'que a Càsa 
se dignifique pela existência dessa pos-sibilidade processual 
interna. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -'~Em votação. 
Os Srs: Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado_. 
O Projeto~de Lei do Senado n' 174, de 1991, será incluído 

em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 8: 

Discussão, em turno suplementar. do Projeto de _ 
Lei do Senado n~ 107, de 1991, de autoria da Senadora 
Marluce Pinto, que. disciplina a publicidade dos atas, 
programas, obras, serviços e_ campanhas dos órgãos 
públicos, tendo -

Parecer, sob n~ 110, de 1992, da Com-issão Dire
tora, oferecendo a Redação do Vencido. 

Discussão do substitutivo, em turno supu~men:rar:-(Pau-
sa.) ~ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, o substitutivo é dado como definitiva
mente adotado, nos termos do disposto no art. 284 do _Regi
mento Interno. 

A matéria val à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

Redação ·do vencido para o turno suplementar 
do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n~ 107, 
de 1991, que disciplina a publicidade dos atos, progra
mas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ A publicidade dos a tos, programas, obras, servi

ços e campanhas dos órgãos públicos federais será veiculada, 
preferencialmente, através de emissoras de rállio e televisão 
ou de órgãos da imprensa escrita de propriedade da União. 

§ 1' Dependerá de autorização legislativa a divulgação 
realizada por entidade privada, a título oneroso, dos atas, 
programas, obras, serviços e campanp.as de que trata esta 
lei. 

§ 2"" São excluídas da exigência de que trata o parágrafo 
anterior a publicidade referente a programas e a-ções-de saúde 
pública, medidas contra calamidades p1Íblicas, situações que 
afetem a segurança nacional, bem como a divulgação de infor
mações sobre a execução dos serviços públicos. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigo"r na _data de sua publi
cação .. 

- Art, '.3"' RC.\rpgam':'se as dispos.ições em contrário. 

'0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)'--- Item 12: 

DiscusSão, em turno único .. do Projeto de Lei do 
Senado n' 1Q&, d~ 1991, de autoria da SenadoraMarluce 
Pinto, que dispõe_sobre a composição da merenda esco~ 
lar e dá outras providências, tendo 

PARECERE FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário, Relator: Senador Beni V eras. 

-Ã matéria fi.COú.._sObre a mesa durante Cinco sessões ordi
nárias a frm de" receber emendas, nos te:rmos do art. 235, 
II, ii dO RegimeO.tq Iqtemo. . . _ 

Ao projeto :Oâo f9~am aprese~tadas emendas. 
DiScUssão dO. projeto, em turno ).lpico. (J;Jausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

_Em votação._ 
Os Srs. Senadores que o aprovani queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

.-A matéria vai à .Comissão Díretora para a redação final. 

É- o segu-irtte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 108, DE 1991 

Dispõe sobre a composição da merenda escolar e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 _A merenda escolar se!-'vida na rede pública de 

ensino será constituída de produtos compatíveis com os hábi
tos alimentares de_cada estado. 

Art. 2"' A mérenda escolar será composta, obrigatoria
mente, de produtOs locais. 

Art. 3>? Re\.iogam-se as disposições em contrário. 
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Item 14: 

DiscuSs~o. em tUrno úniCo~ do Projeto de Lei da 
Câmara n' 9, de 1992 (n' L812191, na Casa de origem), 
de inidatiya do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe 
sobre a criação de cargos de provimento efetivo e em 
comissão, nos Quadros Permanentes das Secretarias 
do Tribunais Regionais Eleitorais do Amapá, Roraima, 
Tocantins e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 117, de 1992, 
da Comissão __ 

- - de Co_nstituição, Justiça e Cidadania. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
II, d do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai -à sanção. 

É o seguinte o projeto· aprov3do: 
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PROJET.O DE LEI DA CÁ\1ARA :0.:' 9, DE 1992 
(n' 1.8121'Jl, na Casa de orú!;com) 

-o,. irúclaUva do Tribunal Superior Eli!itor.tl 

acriaçlio 
de C<~rr;;;~~ d<:~ provilllanto 
efet.ivo' . ' <:~m C:olllisr;ii.o, 

nos Qu4d:c'O:~~ Permanoeufte:~~ ... doo 

Tributt.c~ilf Reqionais 
Eleit.orois do L ~mi!op.i, 

Roraima • 'I'oc:ant.int~- e d.&i 
outras pr~vidinci.ss. 

Al."t.. 1' - F"icarii c:riado•, nos Quadros Permanentes :::l<~~s 

Stu:ret.c~riell do~ Tribunai.ll Regionais EleitoTais do Aml'l;o.:Í, de 

Rol:'aima • de 1"oc<~~ntins os _cargos d& Técnico, Ju.d,ici.irio AJ-021_, 

1".squÍ:r;l."J~fo Judiciário AJ-0.22, AuXili<llr Judic:iári.o A.J-_023, 

Agente d& Seguranços J>.~diciária A.J-024, AtundeÕte Judic-i;rio 
"J-025, Inspetor d~ Segur<~~nçà Judiciária A.J-02~, 1'\.;dico NS.:;9Cll,

Contadol:' NS-924, Bibliotec:á"rio NS-932 a Auxiliosr- de enfermagem 

NI-1001, na formos c:on•t.l'lnte do "nexo I desta Lei. 

Art. 21 - FiCam criados, nos Qu<~~droa Pell:!ft~!lent,es das 

Sec:etaria:ll dol!l Tribuno1:~.11 Rer;ionait~ Elaito-.:-ai.11 <iCI Am'lpiÍ, Roraima 

e Tocantins, no Grupo Oireção Assessorament.o Superiores 

OAS-100, o:. cargos constAntes do Anexo rr delltll Lei. 

Art. 3' - Os servidorea Atualmente rttquillitados pare 

as Secretsrio:ul dos Trib~.:nsi:s Regionais l!:leitoreis do ""'!!pá. 
Roraima e Toco~~ntins poderão ter :~uas .requiaiçõe-il renovo!ld.a5 

<~~nualmen.te. 

Art. 41 - Nio poderio ser ncmeadoa. a qu~uer título, 

para runçõ,es Gratit'icada:s da11' secretAI"ilfs dos Tribunaill 

Reqionais Eleitorais psrent.es, consang-iHneos ou afina, na linha 

na colllt.&ral, 4t.é terceiro grau, ele .J'uÍzes 

ProcUX'adore= em ott.ividade ou aposentados hÁ men-o.s- d• cinco anos, 

e:lfeeto ee in.teqrantes elo Quadro Funcional mediante concurso 

pÚblico. 

A>:"t. SI - Pa>:"" os •f'eit.o"' c1eat.a Lei o 'r"ibun•l Supe,.iol" 
E:laitoral expedirÁ a.s instruções necessárias. 

Art. 61 ~ Ali desp11-sas dec:o-.:-rente3 da aplic..,ç.io de:~ta 

t..ei corr•riio ii c:ont11 das dot.açQe.., orç1unent.IÍrias pr6prb.= do.s 

Tribunais Reg-ionais Eleitorai.:e~ de que trata a p-.:-e3ente Lei ou de 

outrall para. esse fim destin.sd'llll. 

Art. 1• ~ EstA Lei entro 
publicaçio. 

vigor no data de 

Art. s• - RevOQ••-fl• •s dispot~içõe• 11111 contr1iri0. 

ANI!ICO I ... 
ÇJUÇIO Of. CI!IGOS Of. l'ltOYIHfHTO tHTIVO 

-------------
OI!.NQMIN,ÇIO 

Tl<~llrgr-•fo Judlel4-rlo 

Allxllllr- JUdl(:"fiD 

ltCCHI di St~Ufi,.ÇI JudiCI:ilr- .. 

lt.c.ade,.t.e Jbdlcl,rlo 

lll$1ttor de Segurcnc• Jvdlec•raa 

MdC:,I CD 

lUXIIIer dfl [nferm191111 

IHbilot.oc.ilrlo 

C"Oft'tldOf 

C(IOTGQ NQ 01:: CARGOS 

lJ-Oê!'t 

lJ-022 

AJ-OC3 

AJ-(]21 

AJ-fl25 

AJ-tr~a 

NS-901 

ru-1001 

tD 

02 

20 

" 
20. 

03 

D1 

DI 

D1 

lRII!IUNAt. R(lliONll fl[ITORAL 0[ RORAIMl 

DENOKI NAÇIO COO IGO NQ DI!. CARl>OS -----·· ---~·-· ·-· -
Taqurgrlfo Jlllllel,rlo 

lux1111r Julllel,rlo 

Agente 11: Segurane• Jlldltldr-11 

.litlndentlt Jvdltlllrlo 

lnt,otor- oe sesurlne• Judlel,r-le 

M~d ICO 

1ua1111r dt fnfermlgcm 

01 DII ot:ee4-r 1 o 

Conte dor-

A.J--024 

NS-101 

Nl -1001 

HS-!13'Z 

fCS-921 

ID 

D2 

20 

05 

2D 

D3 

DI 

Ól 

DI 

DI 

TflleUf(at Rt:GTONAL fl[ITORAl DI!: TOCliiTINS ____ __:;. ___________________ ~_ 
Ot:NOMHU(;lO 

Auallllr JuUei.Srlo 

&gente de sesvr1nçe Juoaclilrce 

Atlnllente, Judl(:l,rlo 

lnspetor- cte Seturançe Judlel,rll 

Mlldleo 

.toxl!ter dlt tnfer111an·• 

Glblloteeh•• 

COOIGO 

,lJ-021 

U-02i!' 

l.J-023 

U-021 

NJj.-901 

IU-,001 

ltS-932 

NS-10!1 --------------------· 

N!l Qf ClRiõOS 

15 

o• 
3D 

'" 
3D 

03 

01 

01 

01 

DI 
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J.:::(IO li 

(&'f'"tlta Zt. •• lll n. , •• 

CIUÇIO Ot: C&IIIGOS Df PROYIII!:ItTO fN COMISSIO 

liii8UNAL At:GIONU tltJTOIUL Of li1APl 

------------
OtNOI'IINIÇIO CODIGO •• 01! C.IIRGDS ----------------------
Dlutor-c~ral 

Dlntor 4& secrctUII 

Olrator di DIYHIIO 

Clllfl lfl Cart(lrlo di 
ZDII fllltor•l III CIPitll 

Oo\5-101 

OU-101 

01 

02 

02 

01 

01 

01 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 15: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'22, de 1992 (n'4.564/89, na Casa de origem), 
de iniciativa -do Presidente da República, que dispõe 
sobre a criação de cargos nas novas Unidades de Ensino 
Técnico e Agrotêcnico, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 114, de 1992, 
da Comissão 

-de Educação. 
A matéria ficoU- sobre a mesa durante cinco sessões ordi

nárias a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
:ii, d, do Regimento Interno. 

TIII,OUNA\. flf.~IONil. tu; I TORAI. Of. IUJIIA I P'IA 

Ole:kOI'IIJIIIÇIO COOIGO •• Of CARGOS 

Dlretor-lõerel OAS~101 01 

DI retor .. Secrttlrf• D.U-101 o• 
DI retor .. SUbiCIC:rlttltll OAS-101 •• 
01 rttor .. OIWIIII oaS-u:n 01 

Cftefo u C•rtclrlo di 
zone [li 1 torai U CUitll O.U-101 01 

liiCIIOf O&S-102 " -------------·--------------
TWIIIUNll R[GIONU fl.fiTOAil Df lOC&NTINS 

---------------
OfNOMIIrllÇIO COO I GO •• Of CIRGDS 

---------------
Dlretor-Geret oas-101 01 

01 ret:or .. secreuraa OlS-101 02 

DI retor .. SuDaecrcterll D&S-101 02 

DI ntor .. OIYUIO OAS-101 01 

cnet• 111 Cartdrlo lfl 
zona t:llltoral efl CiPitll tllS-101 01 ...... ,, Oa&-10~ 01 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 

Os Sts. Senadores que o aprovam queiram peramancer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai ã sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 22, DE 1992 
(N° 4.564189. na C.asa de Origem) 

(De iDiciuiV~~ do Sc:nllor Prc1idenle da RepUblica) 

tl.l•I'Õ- •obre • cr:La<:io de cacqo1 pa• HI!IISTERIO DA Eot.ICAC.\0 
nuv•• Un:l.dadol de En•i.no Têcni.co e A• SECRETARIA O& ENSINO OE 21l GRAU 

<Jratienico. QUAJ:IRO OE PESSOAL PARA AS NOVAS ESCOLAS DO J>ROTEC 

.\NEXO 1 - ESCOLAS AGROT!CNICAS 

O CONGRESSO NACIONAL decretA! 

Ait. 10- Fie•• criac!oa, n• ror•• 4oa An.e:~~:o• t, II e 
III dc•t• lei, l.'J27 (um mil, novecotntos "' vinte • t'letel car
qoa de Profetlor <111. Carreit• d• M•qiatêcio de lO e 20 Graus 

3.531 (t.ri• mil, quinhentos e trinta • oitol cacqos Ticni

co-Adll.ini.•trAtivo• nas nova• Un:l.dacles dC! Enaino Técn:l.c;o tndua

t.~ial • Aqrotécnl.eo, cr:l.ad.oa pelo l"rogr;(l.fll.a de Expan"io Me

lhoria do e:naino "ricnico - PROTEC. 

Art. 20 - Aa d.espfll&a decorrentes da ~~oplicaçio d.esta 

lei C<3crario poc cont.~~o d.c• n;Curaoa ocçll.lll.,ft.t.ii.rios destin~~odos 

i• In.•t.itu1c:i5•• de En•:Lno c.:on•t.ant.ea dos anexoa d.e•ta lei. 

A:rt.. 30 E•ta lei entra e111 v:Lqor 11.11 d•t• de sua pu-

blicaçio. 

P:SCOLAS AGROTtC:UCJIS 

1 - 90MBRIO-SC* 

' - SI.O GASRIEL OA CAC"HOEIRA-AM* 

J - GOIAN~IA-GO 

• - GOIO-ER!-GO 

• - CEU:S-GO* 

' -AIO DO SUL-SC 

7 - CAÇAÓO!t-SC 

• -NOVA ANORAOINA~MS 

' - ITADIAA~HG 

10 - BA'rALHA•AL 

"rOTAI. GERAL 

OU~ * J"aNCIOM'AHENTO tM. JANEIRO/ !JO 

QOAN'l'ITATIVO DOCENT. 

" " ,. 
" 
" " " " " " 240 
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- - --- .--------------·"" ·-QiÍÂNTI·rlt.Tl:VO Teê-ADHINIST~TI_\1_0 SECRETARIA DE ENSINO DE 211 GRAU 

I!!SCOLAS 0\GROTtOHCAS •• I NS NM ANEXO II - ESCOLAS TtCNICAS INOUS'l'IUAIS 
-·--·· - -· --- -c- ---~ - -- ··--

1 - SOMDRIO-SC* " " 2 - SXO GABRIEL DA CACHOEJ:RA-AM* J6 42 ESCOLAS Tf:CNICAS INDUSTRIAIS QUANTITATIVO DOCENr& 

3 - GOIAN&siA-GO " 
., 

1 - ALTAMIRA-PA11 50 

• - coro-r:RE-co " " 2 - M.ARABA-PA• 50 

' - Cltlt!:S-GO* " " 3 - CORNf:LIO PROCOPIO-PR* 15B 

' - RIO DO SUL-SC " " • - PATO !!RANCO-PR* "' 7 - CAÇADOII.-SC " 42 
5 - PESQUEIRA-PE* .. 

• - NOVA AMDRAtHNA-KS " 
., 

6 - RIO BRANCO-AC " • - :Z:TABIRA-MG " " 7 - FLORIANO-P:I 50 
10 - ftATALHA-AL " " ' - CJ1p,1AZ,EIRAS-PB 50 

'l"''l"AL GERAL •• "o 420 ., - LINHARES-ES 50 
' JO - CACMO~IRO DO ITAPEMJRIH-ES 50 .... . FUNCIOHAMEHTO EK JAN!!:IR0/90 .... u .. - COLATINA-E-5 50 -u Dl:HA.IS EST.XO PREVISTAS PARA FUMCIONAM!!N'1"0 EK JOLH0/90 

12- SERRA-ES 50 

13 - CURRAIS NOVOS-RN 50 
DETALHAMENTO DO PESSOAL Tt:CNICO-AOMINISTRATIVO " - MOSSORO~RN •• 

l5 - CAICO~RN 50 

QUANTITATIVO QUANT!TATI\'0 " - CEORO~CZ: •• 
CATEGORIA FUNCIONAL POR UNIOAOZ P/10 UNIDADES 17 - N:tLOPOLlS-RJ so 

" - MACA1:~RJ .. 
NIVU SUPERIOR " - TERl!:SOPOLIS-RJ 50 

- TfCNICQ EM COOPERATIVISMO 01 10 20 - NOVA IGUAÇU-RJ 50 

- PEDAGOGO/HABILITACJI;O 01 10 21 - MARECHAL OEOOORO-AL 50 

- T!CNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 03 30 22 - PALMEIRA DOS !ND:IOS-AL 50 

- IIIBLIOTECARIO 01 10 23 - NANUQOE-MG •o 
- ENFERMEIRO 01 10 

,._ 
RONOONOPOLIS-MT •• 

- ECONOMISTA DOMeSTICO 01 10 " - CAMPO GRl\NDE-MS ,. 
" - SAPUCAIA DO SUL-RS 50 

SOB TOTAL 00 ,. 
Stlll'l'O'l'AL 1.687 

CATEGORIA FUNCIONAL QUANTITATIVO QUANTITATIVO 
QUANTITATIVO Tf:CNICO-Am!.INISTRATIVO 

ESCOLAS TE:CNICS INDUSTRIAIS 
POR UNIÕ,I\0.1;; P/10 t;NIOAOES NS NM "' 

• NIV'EL ME:oro 1 - ALTAMIRA-PA* 23 .. 31 

- ASS:l:STENTE EM AOMINISTRAçXo 00 •• ' - MARABA-PA* 23 .. J1 

- ALMOXARIFE 02 20 ' - CORNtl.IO PROC0PIO-PR* 23 .. " - AUXl:LIAR ADMINISTRATIVO 03 30 • - PATO BRANCO-PR* 23 .. 3l 

- T!:CNICO EM SECRETARIADO 02 20 ' - PESQOEIRA-PE* 23 .. 31 

- T!CNICO EM CONTABILIDADE 01 10 • - RIO Bl<ANCO-AC 23 .. 31 

- ASSl:STENTE OE ALUNO 03 30 7 - FLORlANO-Pl 23 .. ,., 
- VIGILANTE 12 120 8 - CAJ' ... ZEIRAS:-PB 23 .. 31 

- MOTORISTA 02 20 ' - LINHARES-ES 23 .. 31 

- Eto!:TRICISTA 01 10 10 -CACHOEIRO 00 ITAPEMIRIM-ES 23 .. 31 

- KECXN'ICO/ AREA 01 10 11 - COLA'l'INA-ES 23 .. 31 

12 - SZRRA-ES 23 .. 31 

SUBTO'l'AL 
13 - CURAAIS NOVOS-RM 23 .. 31 

" ,.. 
" -MOSSORO-RH 23 .. 31 

15 - CAICO-RN 23 .. " " - CEDRO-CE 23 .. 31 

17 - NILOPOLIS-113 23 .. " 
CATEGORIA FUNCIONAL 

QOANTI'I'A~tvo QUANTITATIVO .. - MACAJ!:-RJ 23 .. 31 
POR UNID~_D_& P/10 UNIDADE! .. - TERESOPOLÍ&-RJ 23 .. 31 

NlVEL APOIO 20 - NOVA IGUAÇU-RJ 23 .. 31 

- LAVADEIRO 03 ,. 21 - MARECHAL DEODORO-AL " .. l1 

- COZINH:"":IRO 10 100 22 - PALMEIRA DOS INDIOS-AL " .. 31 

- CAJIPrNTEIRO 01 10 23 - NANUQU!:-MG " .. ~1 

- AUXILIAR OE BIBLIOTECA 02 20 " - RONDONOPOLIS-MT 23 .. 31 

- TRATORISTA 02 20 " - CAMPO GRANDE-MS " .. 31 

- AUXILIAR AGJloPECU.(RIO 20 ••• 26 - SAPUCAXA DO SUL-RS 23 .. 31 

- SERV.ENTE·DE LIMPEZA 02 20 

- PADEIRO 02 20 SUBTOTAL "' 1.21<1 ••• 
SUB'l'O't'AL " 

•r'f"UNCIONAMENTO ~ JAN!:IR0/90 • 

AS DEMAIS UTAO PttVIS'l'AS P/rtn.ICIONAMZMTO EM .:rtll.H0/90 
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CATEGORIA FUNCIONAL 

N!VEL SUPERIOR 

- ASSISTENTE SOCIAl. 

- BIBUOTECARIO 

- PEIDGOGO/SUPERVISXO EDUCACIONAL 

- PED.IGOGO/ORI!:NTAÇAQ EDUCACIONAL 

- MtDICO 

- ODOEI'OL0Go 

- T&cKlCO EH ASSUNTOS EDUCAC:Z:ONAIS 

- ANA.USTA DE SISTEMAS 

- ACMDUSTRADOR 

~ PSio:)LO~O 

- CON1'ADOR 

SUBTO'!'Itt 

CATEGORIA FUNCIONAL 

N!VEL ~DIO 

- -AUXll.IAR OE E~FERMAGEM 

- AUXILIAR EM ASSUNTOS EDUC;>.CIONAIS 

- ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇJtD 

- TECIIlCO OE AUDIOVISUAIS 

Tt:CIIICO EM CONTABILIDADE 

OATILOGAAFO 

- MO'l"QR:ISTA 

- VIGILM"TE 

QUANTITATIVO QUAN'l'I'!'ATIVO 
POR lJNIDACE P/26.,UN1DADE~ 

02 " 02 52 

02 52 

02 " Ol 70 
02 " " "' 01 " 01 " 01 26 

01 26 

2l. "' 

OUANTITAT!VO QUANTITATIVO 

POR UNI C.\DES P/26 UNIDADES 

02 52 

06 156 

14 , .. 
02 52 

01 " o• 234 

02 " .. "' 

CATEGORIA FUNCIONAL 
QUANTITATlVO QUANTITATIVO 

POR UNIDADES P/26 UNIDADES 

- DIGlTADOR 01 26 

- OPEMOOR DE TELE-IMPRESSORA 01 " - T:Ccnco EM SECIU:TARÍAÕÕ- " " - DESE:õHIS'l'.P. TtcNICO/ESPECIALISTA D1 " - TE:CirlCO OE ELETRI.CIOMIE D1 " 
SOB TOTAL •• 1. 21' 

CATEGORIA FUNCIONAL QUII.NTITATIVO QUANTITATIVO 
POR UNIDADE P/26 U~IOAtlES 

NIVEL DE APOIO 

- PORTEIRO 04 104 
- AUXILIAR OE ARTES CRAF'IO.S Ol 70 
- AUXILIAR DE l..ABORA.TORIO 02 " - ENCANADOR 01 " - HARC:Z:NEIRO 01 " - I'EOREIRO 01 " - PINTOR 01 " - AUXILIAR 0< EU:TRIClSTA 02 " - SERVt:NTE o' LIMPEZA 10 60 

- OPERADOR 0& MAQUINA COPIADORA 02 " - TELEFONISTA 02 " - CARPINTEIRO 02 " 
SUBTOTAL l1 006 

ANEXO II I - QUADRO - SINTE.SE 

QUANTITATIVO 
T1PO DE ESCOLA DE DOCENTES 

ESCOLAS AGROT.ECNICAS 240 
uo ESCOLAS) 

ESCOLAS TtCNICAS tNDU§; 

TlllAIS 1. 687 

"' ESCOLAS ) 

TOTAL 1. 927 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Jtem 16:. 

Discussão, em turrio úniCo, do Projeto de Lei do Sena
don" 241, de 1991, de autoria da Senadora Marluce 
PintO, que estabelece prazo para a elaboração do Plano 
Nacional de Desenvolvímento Econômieo e-Social e. 
dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plená
rio, Relator: Senador Ronaldo Aragão. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
II, d do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram apresentadas emendas. 

QUANTITATIVO DE PESSOAL Ttc"NICO-ADMINISTRA.TIVO 

NIV.tl SUPERIOR N!VEL MEOIO NIVEL APOIO 

BO 360 420 

"' 1.274 ... 
678 l.U, 1.226 

Sobre a mesa, requerimento que -será lidO P~lo Sr. 1 ~ 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 295, DE 1992 

Nos termos do art. 279, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado 
nç. 241, de 1991, a fim de que seja encaminhado ao reexame 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez 
que o prazo teferido no § 2~ do art~ 1 (>já se encontra esgotado, 
inviabilizando, assim, sua aplicação. 

· Sala das Sessões, 21 de maio de 1992.- Ronaldo Aragão 
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O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva}-,_ Aprovado o re
querimento, a matéria sai da Ordem do Dia para o exame 
da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE \Iram Saraiva) --Item 17: 

DiscussãCY;-em turno único, do Projeto dei Resolução 
n~ 20, de 1992, (apresentado pela Comissão de Assuntos 
Económicos como conclusão de -seu Parecer oS> 133, 
de 1992), que modifica a Resolução ri• 50, de 19 de 
setembro de 1991, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 134, de 1992, 
da ComissãO- -

-de Constituição, Justiça e Cidadania, (nos terM 
mos do art. 325, a, do Regimento Interno.) 

Em discussão_ o projeto, em turno único. (PauSa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéiia irá-à Comissão Diretora para a redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 20, DE 1992 

Modifica a Resolução n~ 50, de 19 de setembro de 1991. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ O art. 1~, parágrafo único, incisálii da-Reso

lução n' 50, de 19 de setembro de 1991 passa a ter a seguinte 
redação: 

"III- Credor: Export-Import Bank ofthe United 
States (Eximbank) 

a) valor: US$178.305.469,00 (oento e setenta e oi
to milhões, trezentos e cinco mil e quatrocentos e ses
senta e nove dólares americanos); 

b) juros: pagos semestralmente e calculados a taxa 
fixa de 9,65% ao ano, durante tanto o período de Carên
cia quanto o de pagamento; 

c) amortização: iníciO da amortização-do principal 
da tran~he rel~tiya ao primeiro satélite - 15-2-95. 
Quanto à tranche relativa ao segundo satélite em 
15-9-95. -

d) comis·,ão de compromisso: 0.5% ao ano sobre 
os saldos do empréstimo não desembolsado; 

e) seguro de crédito: 5,48% sobre cada desem
bolso do empréstimo." 

Art. 2~ Esta resolução entra em Vigor na- data de sua 
publicação. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para uma questão de ordem.)--;- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, está-se configurando uma situação que me obriga a fazer 
uma questão de ordem para o necessário esclarecimebto da 
Mesa neste ou em momento posteriot. 

Há pouco, estávamos abordando os projetas que chegam 
ao plenáriO desta Casa dispensando-se o trabalho de uma 
ou mais comissões técnicas do Senado Federal. Este projeto, 
que é objeto de requerimento desse tipo, sofre a dispensa 

da ouvida da Comissão. Mas, ainda, agora tivemos sob exame, 
no item 16 da pauta, o Projeto de Lei do Senado n~ 241, 
de 1991, da Senadora Marluce Pinto, cOm a dispensa da ouvida 
das comissões. Entretanto,-o nosso companheiro de Bancada 
do PMDB, Seriador Ronaldo Aragão., pediu que esse projeto 
fosse para a Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania. 

Pergunto eu, então, a V. Ex\ a título de qiiéstãO de 
ordem: já havendo uma decisão dispensando a ouvida de co
missão, essa decisão é rescindível para que se ouça uma das 
comissões? ConfigUra-Se aqui algum-a situação digna de -UiTiã 
observação para orientação dos nossos futuros trabalhos. Não 
tenho preferência por um ou por outro entendimento, apenas 
entendo que devemos fixar uma decisão sobre o assunto, isto 
é, dispensando-se a ouvida de comissão para a matéria vir 
a plenário; estando em plenário, poderá voltar ã comissão 
mediante requerimento de qualquer integrante da Casa? 

-Essa é a indagação que faço, a título de questão de ordem, 
de interpretação do art. 172, I, do Regimento Interno desta 
Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência 
esclarece an -nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho que o 
Regimento diz: --- - - - - -

"Art. 279. A discussão, salvo nos projetas em 
regime de urgência e O disposto no art. 349, poderá 
ser adiada, mediante deliberação do plenário, a reque
rimento_ de qualquer Senador ou Comissão; para os 
seguintes firis:" 

No caso que V. Ex~ levanta, a alínea b define: 
"b) reexame por uma ou mais ComissõeS -pOr nio

tivo justificado;" 

É o que acontece. Então, é perfeitamente possível a maté
ria voltar ao exame da Comissão, uma vez que haja requeri
mento. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Isso cria uma 
contradição de decisões. Optamos no sentido de que o projeto 
não passaria pelas Comissões, mas, chegando. aqui, resolve-
mos o contrário. -- -

Agradeço a V. Ex• a deliberação ágil e rápida sobre a 
tninha questão de ordem. 

o SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Nobre Se~ador, ·· 
temos que nos ater ao Regimento. Não poderíamos permitir 
que o plenário ficasse cerceado no poder de tomar nova de
cisão. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 18: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 243, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 

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 (dependendo 
de parecer). 

Nos termos do art. 140. alínea a, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir pare
oer. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para pro
ferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, este parecer 
é tão antigo que já está ultrapassado; no entanto, procedo_ 
à sua leitura: 
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PARECERN' , DE 1991 

Da Co-DtiSsãO de ConstituiçãO-,--Justiça· e éidad:iuii8 
sobre o Projeto de Lei do Senado o~ 243, de 1991, que 
"altera dispositivos da Lei n~ 5.682, de 21 de junho 
'de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos_''. 

Relator: Senador J utahy Magalhães 
Vem a exame desta Comissão- o Projeto de Lei n~ 243, 

de 1991, de autoria da ilustre Senadora Marluce Pinto, que 
altera o art. 118 da Lei n' 5.682, de 21 de junho de 1971, 
no que se relaciona com a difusão dos prOgramas de Partido 
polític_o por empresas de rádio e televisão. 

O projeto em· exame ·ctetermina que a difusão do progra
ma das agremiações partidárias caberá apenas âs empre·sas· 
de rádio e televisão de propriedade da União e a uma empresa 
privada escolhida por sorteio pela Justiça Eleitoral. 

Encontra~se em tramitação no Senado Federal o sUbsti
tutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado 
n9 2 de 1988, que disdplin-a íntegralmente. e de forma distinta, 
a matéria contida na proposição em causa._ Tal substitutivo 
foi recentemente submetido a exame desta Coinissão de Cons
tituíção·,--JustiÇã- ecCidadaitia, que sobre eia' PronuncfoU-Se~ 
no P~recer n9 250, de 19?1,_ por sua rejeição. O Parecer n~ 
250/91 foi lido em plenário a 9 de ago-sto do __ ano em curso. 
O PLS n' 2/88 foi aprovado em 30-9-91 iendo sido transfor
mado na Lei n' 8.247/91. 

Assim, entendemos que a disciplina proposta no ProjetO 
de Lei do Senado n' 243, de 1991, perdeu a oportunidade, 
e concluímos por que seja declarada prejudicada _a proposição, 
na forma prevista no art. 335. do Regimento Interno do Senado 
Federal. 

LEI N' 8.247, DE 23 DEOlJTUBRODE 1991 

Altera dispositivos da Lei n~ 5.682, de 21 de julho 
de 1971 -, LeJ Orgânica dos Partidos Políticos. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-

no a seguinte lei: __ _ _ --
Art. P As alíneas a e c do parágrafo único do art. 118 

da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971, alterada pela Lei 
n9 6.339, de }\' de julho de 1976, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 118. .. ........................... --··~······""' .. 
ParágrafO único. . ............ _.- .•... ~~~.,.-·~. ·-··~·-·--~·-· ... -
a) as transmissões serão realizadas em rede e 

anualmente, por iniciativa e sob responsabilidade dos 
Diretórios_Regionais e Nacional, atendidas as seguintes 
condições: 

I - o partido que tenha eleito representante na 
Câmara dos Deputados ou no Senado Federal ou que 
conte com bancada composta por, no mínimo, dez 
membros do Congresso Nacional poderá utilizar, em 
âmbito nacion-al, duas transmissões de sessenta minu
tos, cada, facultada a divisão em quatro transmissões 
de trinta minutos; . 

II - o partido que tenha eleito em cada Estado 
representante às Assembléias Legislativas ou que conte 
com bancada composta por cinco por cento do total 
dos _Deputados Estaduais, desprezada a fração e com 
o mínimo de dois Deputados ou ohtido um por cento 
dos votos na última eleição proporcional poderá utili
zar, em âmbito regional, uma transmisSão de sessenta 

minutos, facultada ã divisão .em duas transmissões de 
"trinta minutQs; 

111 - o partido que tenha obtido um por cento 
dos votos na última eleição para a Câmara dos Depu
tados, em cada Território e nô Distrito Federal, pOderá 
utilizar, no-âmbito respectivo, uma transmissão de ses
senta minutos~ facultada a divisão eiri dUas tfans-iniss_ões 
de trinta minutos. 

b) ......... ,, ..... ,,,, --··-·· .. ,,,, ··----···. ------··--
c) não será permitida a transmisSão d_e congressos 

ou sessões públicas realizadas nõs afieis de eleições ge
rais, de âmbito estadual ou municipal, nos cento e oi
tenta dias· que iantecedeiri as eleições e até quarenta 
e cinco dias depois do pleito, sendo, nesses anos, o 
tempo de_ transmissão reduzido de sessenta para trinta 
tnimitbS; . . - - - ---

• . ..................... , ·-··---~·==-.-...~~-~ ...... · ...... .- .......... . 

Art. i~ Esta lei entra em vigor- na data de sua publi-
.cação. ---o' - ,--. - -- - • 

Art. 3"' ReVõgam-se as dispOsições eni contrário. 
FERNANDO COLLOR, Presidente da República- Jar

bas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O parecer conclui 
pela prejudicialidade da matéria. Nos termos do art. 277 do 
Regimento Interno, fiça aberto o prazo de cinco sessões ordi
nárias para apresentação de emendas, findo o qual a matéria, 
se emendada, vOltará à Comissão para exame-. Não sendo 
emendada, será incluída em Ordem do Dia, oportunamente, 
para deliberação da prejudicialidade. 

O SR. PRESID);:NTE (lram Saraiva) -Item 19: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 272, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art.172, I, do Regimento Interno) 

De autoria 4a Senadora Marluce PiritO, que -auto
. riza as ·pesSOas- físicas a abaterem em suas declarações 
de renda .o.s gastos com empregado~ d<;>mésticos e dá 
outras providências (dependendo de parecer). 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo 
ó nObre Senador Eduardo Suplicy para proferir O -parecer. 

O SR. EDUARDO SÜPLiéY (PT- SP.Para emitir pare
Cei.) - De autoria da Senadora Marluce Pinto, o Projeto 
de Lei n9 272, deo 1991, visa a permitir que as pessoas físicas 
abatam de seus rendimentos sujeitos aõ impóStó de renda 
os gastos com empregados domésticos, desde que estes sejam 
registrados na Previdência Social, e a fixar o prazo de noventa 
dias para que o Poder Executivo regulamente a lei. 

Ao justificar sua proposição, argumenta a autora, em 
síntese: 

HCuida o presente projeto de corrigir enorme in
jUstiÇá- Coni á. classe média bnisileira, que é a impossi
bilidade de abater os gastos com empregados domés
ticos, os quais somam valores expressivos em seus orça
mentos. 

Acreditamos que a medida reduzirá a mais da me
tade o mercado informal hoje existente nessa área e 
o considerável número de trabalhadores sem cobertura 
da Previdência Social. 
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O imposto de renda devido_ pelas pessoas físicas 
é um encargo extremamente oneroso e o abatimento 
proposto tem toda a procedência~ por set um gasto 
fundamental. 

Aprovado o projeto, ele trará grande benefício 
social aos próprios empregados domésticoS que estarão 
vinculados à Previdência Social. 

Não foram apresentadas emendas no prazo regimental. 
Éorelatório: --- -- ___ -

Voto 

Quanto aos ·aspectOs c~IÍstituciOriàiS,;-tçpactfico d_ erltendi
mento de que cabe a iniciativa parlamentãr--sobre a matéria, 
uma vez que não se iriclui entre aquelas reserv-adas à iiiici:ltiva 
exclusiva do Senhor Presidente da Repüblica, de· que trata 
o art. 61, § 1', da Constituição de 1988. 

Releva notar ainda que a proposição encontra-se em con
sonância com õ-art. 145, § to, da Lei M.ãiõr, que prescreve, 
verbis: 

"Art. 145. . ............................. ~.~----~--~·-· 
§ 19 Sempre que possível,-os impOstos terão ca

ráter pessoal e serão graduados segu_n~o a capacidade 
económica do contribuinte." 

Essa regra constitucional co_nstitUi Voz de coniã.ildo ao 
legislador ordinário ·que; ao fixar a carga--tr"ibutáda, deve leVar 
em conta a capacidade contributiva ou económica de cada 
indivíduo. 

Aliás, a legislação tributária brasileira, atendendo aos 
cânones doutrinários, jurídicos e econôrriicos do imposto sobre_ 
a renda, tradicionalmente acolheu a tese de que a base tribu
tável deve ser representada pela difeieriça entre o- rendimento 
bruto e as despesas necessárias à suã percepÇão e à nianu
tenção da fonte que o produz (ver o Decreto-Lei n" 5.844/43 
e a Lei n~ 154/47, diplomas básicos da introdução dO imposto 
de renda em nosso sistema tributário). · -· ·- - - -

No entanto, sob a capa de simplificação do sistema de 
apuração do imposto, a Lei n<:> 7.713/88 deixou de contemplar 
a maioria dos abatimentos e deduções anteriormente consa
gradas na legislação, desconsiderando, assim, o princípio da 
capacidade contributiva enunciado no art. 145, § 1", da Consti
tuição Federal. 

Ora, se o contribuinte realiza gastos neceSsários à percep
ção dos rendimentos, como no caso, os com eríipregados do
mésticos, que acabam por reduzir-lhe_a r_enda disponível, tor
na-se imperativo que tais despesas sejam deduzidas, para fins 
de determinar-se o valor sobre o qual incidirá o tributo. 

Verifica-se que, de fato, o projeto atende a duas verten
tes. De um lado procura ajustar a carga do tribUto, Observando 
a capacidade individual de contribuir; de outro, propicia que 
se legalize a situação empregatícia de um considerável número 
de trabalhadores domésticos, gerando, em conseqüência, au
mento do volume de contribuições à Seg-uridade Social. 

Diante do exposto, entendemos _que o conteúdo do pro
jeto é de inteira jus1íça, está de acordo com os ditaffieS- consti
tucionais e, portanto, deve merecei acolhimento. 

Somos, pois, favoráveis à apl-ovação do Projeto de Lei 
n' 272, de 1991. 

Antes de ccmcluir, Sr. Presidente, gostaria de acrescentar 
alguns fatos novos. 

Em primeiro lugar, ainda ontem houve a revelação do 
IBGE de que do início da década de 80 até 1991, houve 

um aumento extraordinário do mercado informal, di:t o-rdem 
de 110%, enquanto que o mercado formal- daqueles empre
gados regis~rados em carteira - teve apenas um aumento 
moderado, se não me engano da ordem de 11%. 

Então, de -acordo __ c_om a j_u_s_!!_º_CatiVa do projeto da Sena
dora Marluce Pinto, a possibilidade de dedução com despesa 
de remuneração -ao-s empregados domésticos no impOsto de 
renda significaria Obviamente um estímulo à formalização da
quela mão-de-obra. 

Há um aspecto, para o qual, embora não esteja aqui 
no parecer, devemos dar atenção. Reflito que poderia haver 
alguma objeção à idéia, na medida em que a possibilidade 
de dedução de despesas com empregados domésticos vai beV-e:
ficiãr principalmente aqueles que têm empregadas domésticas, 
que as __ contratam. 

Quem mais poderá deduzir despesas com empregados 
~omésticos? Aqueles que têm mais rendimentos, aqueles que 
têm maior riqueza. Obviamente, uma decisão_final com respei
to a isso, idealmente, deveria _ter uma análise feita pela Receita 
Federal, uma análise de responsabilidade concernenté aos ob
jetivos de eqüidade tributária, que constituem jUStamente um 
dos objetivos fundamentais da tributação e, em especial, que 
levem em conta o princípio da progressividade, de cobrar 
mais daqueles que têm mais. Não houve, na justificativa do 
projeto, uma estimativa de quais seriam as repercussões sobre 
esse aspecto. 
' ·- É o relatório, SrA Presidente. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, usarei a palavra apenas para uma ligeira observação. Pri
meiro, registro que em 1987 ou 1988 apresentei um Projeto 
semelhante a esse, mas na parte que diz respeito às despesas 
com a Previdência Social. Isso porque considero que se pode
mos-deduzir do Imposto de Renda os pagamentos que fazemos 
à Previdência Social, maior razão teríamos para deduzir aque
les que fazemos -para terceiros. Por essa razão, nessa parte 
do projeto espero que a Senadora Marluce Pinto tenha mais 
êxito do que eu, porque ele foi aprovado no Senado, mas 
na Cãmara não teVe o mesmo êXito. · 

Quanto à outra parte, que se refere ao salário integral, 
tenho, não digo preocupações, mas as minhas dúvidas, porque 
um assunto desse tipo, pelo volume que representa, deman
daria que fosse feitO urri Cálculo para sabermos realmente 
o que estamos aprovando aqui. Essa é a preocupação que 
teinóS quando desejamos que as matérias sejam tratadas nas 
comissões permanentes, que sáo comissõe-s técnicas sobre de
terminados assuntos. Se essa matéria fosse tratãda: na Comis-

- são de Assuntos Económicos, certamente o Relator teria tem
po, lá, de fazer os levantamentos, conforme foi aqui exposto 
pelo próprío Senador Eduardo Suplicy, que mostrou que era 
um assunto que deveria ser trazido à nossa preocupação. 

Por isso, Sr. Presidente, lamento tef que votar sempre 
eSsas qUestões sem um estudo mais aprofundado. Mas à parte 
que se refere à Previdência Social, sou totalmente a favor; 
quanto a outra, eu me abstenho, porque não_ tenho conheci
mento do que representa. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O parecer do 
nobre Senador Eduardo Suplicy foi favorável. A matéria ficará 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 22 3779 

sobre a mesa durante cinco sessões ordináriaS- para- recebi
mento de emendas_._nos termos do art. 2l5, II,~' do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -ltem20: 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 273, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos~ do~ 

art. 172, I~ do RegimCnto Interno) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que trans
fere ao domínio do Estado de Ro_raimª- terras. perten
centes à União e dá outras providências (dependendo 
de parecer). 

A Presidênciã eSclarece ao plenário qUe perante a ColniS
são de Constituição, Justiça e Cidadania foi ãpiesentada uriü1 
emenda à matéria. 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador José Eduardo_ para proferir o parecer sobre 
o projeto e a emenda. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. Para~pr~oferír pare
cer.)- Sr. Presídente, Srs. Senadores: 

Relatório 

1. O pfeseitte prOjetó- de lei, de autQria, da nobre Sena
dora Marluce Pinto, -visa a_ transíe,rii" ao. domínio do Estado 
de Roraima terras pertencentes à União, "nos te-rmos do art. 
14 do _Ato das Disposições Constitucion_a_is Transitórias da 
Constituição de 1988" (art. 1' do projeto). Exclui da alienação 
''as áreas indispensáveis à seguranÇa nacional, especialmente 
na faixa de fronteira;-·as relacionadas com a preservação e 
a exploraçã-o de recursos_naturais de qualquer espécie, aquelas 
tradicionalmente ocupadas pelos_ índios e a_s_ destinadas _a ou
tros finS de necessidade ou utilidade pública" (art. 2'-'). Escla
rece que "as terras transferidas ao domíriiO do Estado de 
Roraima deverão ser utilizadas em atividades de as1i!entamento 
e de _colonização, podendo ser adotado o_ regime de uso, pre
visto_ pelo Decreto-Lei n'-' 271, de 28 de fevereirO de 1967" 
(art. 3~). E airida elucida que "a aquisição OU-c o arrendamento 
de lotes por estrangeiro obedecerá os limites, condições e 
restriÇões està5C1ecidos na legislação federal". Por fim, prevê 
a regulamentação da lei "no prazo de 180 dias" (art. 4~). 

2. Na justifíCaÇãO, do-pfójetõ, aCentua que "o seu obje
tivo maior é. fora_ de dúvida. propiciar coitdições ao desenvol
vimento agrícola do Estado", destinando-se essas terras a pro
gramas de "assentamento rural" e "_de-colqni;r::aç_ão" ~ _ c_om 
"justiça social". -- - --

Perante esta Comissão, a autora do -projeto apteSerttOu 
emenda ao art. 29 , com a fiii3lidade clara de excluir da tra_osfe
rênciá. proposta as terras· "áfCtadas aos ministériOs- militares". 

3. É o relatório, cabendo a esta ComíSSão ptOmiilcia
mento terminatíVO~-pela distribuição feita. 

Parecer 

4. De acordo com o § 2' do art. 14 daJ>_Disposições 
Constitucionais Transitórias~ "apJicam-se à transformação e 
instalação-- dos Estados de Roraima e Amapá as normas e 
critériOs-seguidOS n·a-Cfiação do Estado de Rqn_Qônia, respei
tado o disposto na ConstitUição e n~ste Ato'Y. 

5. A Lei Complementar no 41, de 22 de dezembro de 
1981, que criou o Estado de Rondônia, estabeleceu as normas 
gerais de organização, património e funcionamentO-da- nOva 
entidade da Federação. Entre outras regras; fiXoU a respOnSa
bilidade da União ou do Poder Federal. 

6. o· projetó, bem elaboradO e aperfeiçoado com a 
.emenda da própria autora, atenta nessas particulariddes e 
as respeita, ao_ tempo em que a juStificação dele demonstra 
a necessidade da transferência proposta. 

7. Em faGe dessas normas e ciicunstâncüts, o projetO 
se afigura perfeitamente jurídico, em todas_ as latitudes, e 
rnere_ce aprovação, com a emenda que altera a redação do 
art. 2'-' 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O parecer é favo
rável ao projeto e à emenda. 

A matéria fiçará .sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, para reêebínlento de emendas, nos termos do art. 235, 

~II, d do Regimento Interno. 

O Sr!_Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Sem revi
são dQ orador.)- Sr. Presidente, a quem eu poderia fazer 
uma ir;tdagação ª' respeito desse projeto? 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -À Mesa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Há uma preocupação 
quando se trata desse assunto de terras, em Roraína, por 
causa do. problema do índio. Realmente, o projetO menciona 
"terras ttadicionalmente ocupadas pelos índios". Mas qual 
é o significado real dessa palavra "tradicionalmente"? 

As terras que foram agora delimitadas e demarcadas estão 
contidas nes_sa expressão "tradicionalmente"? Porque sei que 
há uma divergência, Do Estado, a respeito dessas demarcações 
de terras de índios. Como não tenho conhecimento da questão 
há o parecer do Senador J os_é Eduardo, mas emitido, proferido 
aqui no plenário -e não houve a preocupação de e_studá-la 
e de com prendê-la bem, não sei como me posicionar. Sei 
que haverá tempo- para emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Interrompo V. 
Ex~ apenas para -esclarecer que o projeto fical:-á sobre a mesa 
duran_~e cinc_9 s~Ssões . e_ poderão ser apreSentada?_ emendas, 
estudos e, ainda, além dissO, há o procedimento de discussão 
em Plenário, quando poderão ser esclarecidas todas as ques
tões. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Vou tentar acompa
nhar. Vamos ver. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- E no que a Mesa 
_puder_ colaborar, _v. Ex~ disponha. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 19, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara~n' 1!1, de 1992 (n•2.154/91, na Casa de-oiigem), 
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a concessão de medidas cautelares contra atas 
do Poder Público, e dá outras providências, tendo 
- Parecer, proferido em Plenário; Relator: Senador 

Maurício Corrêa, favorável ao Projeto, às Emendas 
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n"~ 2 e 3,; nos termos de substitutivo que oferece e 
contrário a de n~ 1. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
anterior. 

Passa-se à votaçãó da matéria. 
Sobre a mesa, requerimento que sáá lido pelo Sr. 1~ 

SecretáriO. - - - - - -- ---- - -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 296, DE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regiinento Interno, 
requeiro destaque, para votação- em separado, do § 3» do 
art. 1• do Substitutivo ao PLC n• 19172. . . 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1992. ·~.Senador Jutahy 
Magalhães. 

O Sr.: Cia Sabóia de Cal-valho- Sr.- Presidente, mesmo 
nessa fase acho que já é irilp"ortante demonstrer a V. Ex~ 
que não há quorum necessário ·para deliberação sobre essa 
matéria. Assim, peço verificação de quorum, e o faço pela 
Liderança do PMD B. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)·:._ V. Ex• tein o 
apoiamento de três Senadores? (Pausa.) 

A Presidência verifica que e eviaCnte a falta de quorum, 
e se dispensa desse processamento. Os demâi~ itens da pauta 
ficam- cóm a apreciaÇão adiada. 

São os seguintes os itens adiados_: 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 125, DE 1991-COMPLEMENTAR 
(Em regiriíe de urgência, nõs -teúil.OS do 

art. 336, c, do Regimento hitêrno) __ 

Votação, em turno úriico, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 125, de 1991-Complcmcntar (11• 60189, na Casa ae origem), 
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal. 

Pareceres, proferidos em Plenário; Relator: Senadoi Mei-
ra Filho. 

-1~ pronunciamento: favorável ao Projeto; 
- 2? pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante à Comissão de Assuntos Económicos.) _ 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 245, de 

1992, de extinção da urgência.) 

-9-
PROJETO DELEI DO SENADO 

N• 173, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia ntis termos 
do _art. 172, I, do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do 
Senado n' 56 e 145, de 199L) . -

ContinuaÇão da discuSsão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n" i73, de 1991, de autoria do Senador 
Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade de imprensa, 
de opinião- e de informação, disciplina a responsabilidade dos 
meios de comunicação e dá outras providências, terido 

Pareceres: -
-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n9' 10 e 116, de 1992; 1"pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos ~ermos do Substitutivo .que oferece; 2"' pronunciamento 

(sObre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
·1,.s 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcütlmente à de n~ 11 
(quanto aos parágrafos 4"' e 5"'), favorávêl, nos termos de Sube
mendas às de n"s 2, 4 e-16; contrário às de n'l"l 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 17,21 a 24, 27. · 

-Proferido em Plenái:io: 11' pronunciamento: Relator Se
nador José Paulo Biso!, em virtude da aprovação do Requeri
mento n~ 746, de 1991, que soliCitou fosse ouvida, também, 
a ComiSsão de Assuntos Sociais; 2~ pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n9 116/92-CCJ. 

- 10...,. 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 145, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nOs termos 
do art. 172, I, do Regimento Inferno.) 

(Traniitiindo em conjunto com os Projetes de _Lei do. 
Senado n• 56, e 173, de 1991.) Continuação· da discussão, 
em turno único, do Projeto de Ld dó Seriado _n" 145, de 
1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda, que regula o 
direito de resposta para os_ efeitOs do incisn V, do art. 59, 
da Constituição Federal, tendo 

Pareceres: 
- da Comissão de Constituição,- Justiça e Cidadania, sob 

n~ 10 e 116, de 1992: 19 pronunciamento: favoráVel ao Projeto, 
nos termos tlo Substitutivo que oferece; 2' pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável_ às emendas de 
n"' 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n' 11 
(quanto aos parágrafos49 e 59); favorável, nos termos de Sube
meilda às df: no;>:> 2, 4 e 16;- contrário às de n'l"l 3, 5, 6, 7, 
8,10, 12, 17,21 a 24, 27. 

- -Proferido em Plenário: 19 pronunciamento: Relator Se
nador José Paulo Biso!, em virtude da aprovação do Requerip 
mente n" 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão- de Assuntos Sociais; 2~ pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wílson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n~ 116/92-CCJ. -

-li-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 56, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Intemo.Y 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senado n•' 145 e 173, de 1991.) 

Continuação da discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n~ 56, de 1991, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que r~voga o § __ 3"' do art. 20 da Lei n9 
5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de 
manifestação do pensamento e de informações, e o inciso 
li do§ 3' do art. 138, do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezem
bro de 1490, que institui õ Código Penal, tendo 

Pareceres: __ · 
- da Comissão de Constituição,· Justiça e Cidadania, sob 

n<;>S 10 e 116, de 1992: 1' pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 2~ pronunciamento 
(sbbre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n"' 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n• 11 
(quanto aos parágravos 49 e 5"'), favorável, nos termos de 
Subemendas às de n~s 2, 4 e 16; contrário às de no;>S 3, 5, 
6, 7, 8, 10, 12, 17, 21 a 24, 27. 
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-Proferido em Plenário: 19 pronunciamento: Relator Se
nador José Paulo Bisol, em virtude da aprovação do Requeri
mento n9 746, de 1991, que solicitou fosse ouv!da, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 2~' pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n' 1.116/92-CCJ. -

-13-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
W92, DE 1991 

Discussão,---em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 92, de 1991 (n' 1.714/89, na Casa de origem), que regula
menta o art. 185, inciso I, da Constituição Federal, e define 
pequeno e médio produtores rurais, tendo 

Parecer sob n"' 112, de 1992, da Comissão 
-de Assuntos EconômJcos, favorável com a Emenda n" 

1-CAE; que apresenta. 
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Volta-se à lista 

de oradores. 
O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente, para uma 

comunicação urgente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Logo passarei 
a V. E~ a palavra. É apenas por uma questão de segundos. 

'Passa-se, agora, à apreciação do requerimento, lido no 
Expediente, de autoria do Senador Lourival Baptista. 

Solicito ao nobre Senador Jonas Pinheiro __ o- parecei" ~da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o nobre 
SenadQr Lourival Baptista foi -convidado pelo Ministro da 
Marinha para visitar a Estação Antártica "Com-áridante Fer
raz". Trata-se-de uma viagem sem ónus para o Senado Federal, 
e é claro que o nosso ilustre par será enriquecido por informa
ções valiosas para avaliação de programas científicos que pos
sam vir a ser apreciados aqui no Senado. 

Portaltto, nosso parecer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O parecer é favo
rável. A votação do requerimento fica adiada por falta dequo
rum. 

Concedo a palavra ao nobre Senador HUiriberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como 
Líder, para uma comunicação urgente. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, estou encaminhando à Mesa o seguinte 
requerimento:-

''Exm~ Sr. Presidente Uo Senado Federal, os Sena
dores que este subscrevem requerem de V. Ex~, nos 
termos do art. 58, § 3~, da Constituição da República, 
em combinação com o art. 74, alínea c; art. 76, § P, 
3' e 4'; dos arts. 145 e 153, todos do Regimento Interno 
do Senado, a criação de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito, constituída por 11 membros, para que 
apure, no prazo de até 120 dias, denúncias de irregula
ridades cometidas em fundos de pensões de estatais 
e na Petrobrás, envolvendo autoridades e, sobretudo, 
o ex-Secretário de Assuntos Estratégicos, Paulo Leoni 
Ramos, funcionáriO de alto escalão da estatal do petró
leo e as empresas Paulo Trading Tecnate e Edubra, 
entre outras. 

Justificação 

Desfalques em fundos de pensões de estatais, ope· 
rações irregulares no mercado Apot de petróleo, como 

pagamento de subpreço pela Petrobrás e a cobrança 
ilegal de comis_ões para a liberação de contratos obtidos 
por terceiros são apenas algumas das dezenas de denún
cias veiCUladas pela imprensa, até agora não desmen
tidas, envolvendo participantes do chamado esquema 
PP, que teria sido montado pelo ex-Secretário de As
suntos Estratégicos, Paulo Leoni Ramos. 

Tão fortes são os indícios acumulados que o Procu
rador-Geral da República, do Rio de Janeiro, Dr. An
dré Barfeitas, determinou à Polícia Federal abertura 
de inquérito para apuração de responsabilidades com 
base no notiCiário jornalístico. Paralelamente, investi· 
gações sigilosas são realizadas no Ministério do Traba-:
lho e na própria Petrobrás. 

_ A demissão pura e simples do ex-Secretário -de 
Assuntos Estratégicos e demais envolvidos, determi
nadas por Sua Excelência o Senhor Presidente Fernan
do Collor de Mello não os anistia, portanto, de even
tuais deslizes cometidos enquanto integrantes do Go
verno da República. 

Se realmente culpados, há que puni-los exemplar
-mente em nome da moralidade administrativa. Se ino
centes há que proclamar-se essa inocência em respeito 
aos princípios da Justiça. 

Compete ao Congresso Nacional, no exercício da 
sua atividade fiscalizadora, contribuir para que se escla
reça a verdade dos fatos, para que não haja impunidade 
à sombra da administração pública. Esta será a missão 
da Comissão Parlamentar de Inquérito, cuja -Criitção 
propomos e que certamente terá -a aprovação plena 
dos ilustres membros desta Casa. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1992. - Senador Cid 
Sabóia de Carvalho- Senador Humberto Lucena." 

Seguem-se as demais assinaturas que atendem, Sr. Presi
dente, ao prescrito na Constituição e no Regimento do Senado 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - kPresidência 
esclarece que a propositura de V. Ex~ será anunciada na próxi
ma sessão. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, num 
adenda final, gostaria também de solicitar a V. Ex• que o 
material anexo, que contém publicações sobre a matéria, de 
diversos jornais do País, seja dado como lido e publicado 
conjuntamente com o requerimento no Diário do Congresso 
Nacional, para melhor orientação da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, ora requerida. 

O />R. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- V. Ex• serã aten-
dido na forma do Regimento. 

_ O Sr. Iram Saraiva, 4? Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene
vides, Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Srs. Senado
res, na sessão de ontem do Congresso Nacional foi adotada 
a sistemática da cédula única para apreciação de vetos presi
denciais, naturalmente, todos aqueles que, sem caráter de 
maior complexidade ou aspecto polêmico, poderiam ser incluí
dos na cédula única. O comparecimento que se registrou na
quela sessão foi realmente animador, presentes 397 Srs. Depu
tados e 62 Srs. Senadores~ 

A apuração se processou através do Prodasen e foi acom
panhada pela Mesa por parte do Senador Rachid Saldanha 
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Derzi, com a presença, também de vários Parlamentares, Se
nadores e Deputados, que fizeram questãQ _de acompaÍlhar 
todo o processo de apuração, levado a cabo pelos técnicos 
do Prodasen. 

Posso comunicar aos Srs. Senadores - e acredito que 
o Presidente da Câmara deverá fazê-lo aos Srs. Deputados 
ainda na sessão de hoje -que os vetos do Senhor Presidente 
da República foram mantidos na Câmara e no Seriado, pela 
apuração que se procedeu no âmbito do Prodasen. Esclareço 
mais, que foi elaborada urna Ata, assinada pelos membros 
da Mesa e pelo Secretário da Casa, Senador Ráchid Saldanha 
Derzi, que ficará à disposição dos Srs. Senadores na secreta
ria-Geral da Mesa. 

Aliás, para que integre os Anais do Senado Federal, vou 
pedir ao 19 Secretário, Seilador Rachid Saldanha Derzi, que 
proceda à leitura da Ata conclusiva e final da apuração dos 
vetos, ontem, apreciados pelo Congresso Nacional. 

É lida a seguinte 
Ata da Apuração dos Votos dos Vetos Presidenciais 

Constantes da Cédula Única Utilizada na Sessão Con
junta Realizada em 20 de Maio de 1992. 

Aos vinte dias do mês de maio de mil novecentos e no
venta e dois, na sala A-14 do Centro de Processamento de 
Dados do Senado Federal - Prodasen, às dezesseis horas, 
presentes o Senador Saldanha Derzi, terccü-6-Secretário do 
Senado Federal, presidindo os trabalhos, os Senadores Gerson 

Camata, César Dias e os-be()u:tados--RiCardo Moraes e Clóvis 
Assis, fái íõ,iciada a apuração da votação dos vetos presiden
ciais, por meio de cédula única, ocorrfda na sessão conjun,ta 
do Congresso Nacional, às onze horas da mesma _data. As 
dezenove horas e trinta minutos, os trabalhos foram inletrom
pidos, tendo sido, nesta oportunidade, todos os documentos_ 
guardados e lacrados, aposta a rubrica do Senhor Presidente. 
Os trabalhos foram retomados às nove horas e cinqüenta minu
tos do dia seguinte, tendo contado çom a presença, além 
do Senhor Presidente, Senador Saldanha Derzi, dos Depu
tados Ricardo Moraes, Eraldo Trindade, Clóvis Assís e Sena
dor César Dias. Foi adotado o seguinte procedimento: abertas 
as urnas, foram contadas as cédulas, cujo número coincidiu 
com o número de votantes; em seguida fora~ etique~~~as, 
em numeração seqüencial, reunidas em lotes de dez e envelo
padas; passou-se, então, à digitação do resultado de cada 
cédula, o que foi feito duas vezes, para eliminar a possibilidade 
de erro de digitação; emitidos o~ relatórios de consistência 
e efetuados os acertos de digitação, procedeu-se à totalização. 
Concluída a apuração, foram obtidos os resultados constantes 
das relações anexas. E, por ser _v_erdade, foi lavrada a presente 
ata que vai assinada pelo Presidente dos trabalhos e demais 
parlamentares presentes. Brasllia, vinte e um de maio_ de mil 
novecentos e noventa e dois. - Rachid Saldanha Derzi -
CéSar Dias-~ Gtrsori- -Caina:ta - _Riçardo Moraes - Clóvis 
Assis. 

Projeto d~ Lei do Senado n. 176, d~ 1989, q~e disp8e cobre • Pol1tioa 
Agricola. <nens. n. 23/91> 
item V do·-a:rt. 3 · •• , ••.••• ~ •• ••-• ••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • 

item XII do a:rt. 3 ·······••••••••··-•···•·•·••••••··-·--····••••••••• 

item I do art. 5 ·········••••••••·••·······•••••••••••····•·••• ... ••·•• 

item II do axt. 5 ••····-·-·-··-···················~···•·•••••••••••·· 

i tem V do a:rt. 5 ••••••• - ............ - •••• • • • • • • • • • • • • • • ·-• • • • • • • •·• •·• • • 

item XII do~ 1. do art. S ··••••••••••··•·•·•••••·••··--••••••••••·· 

i 2. do art. 5 ·······-··•••••···-··----···4••••·•····•••••••••·••·•· 
i 7. do art. 5 •••••••••··-·-·•••••••••••··••••••4•••·•••·••••••••••• 

i 8. do art. 5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - • _ .............. . 

item I do 11.rt. 6 ............................................... 4 ...... . 

i 1. do art. a ....................................................... . 

z. do a:rt. a················-·-·-··· .. ·-·························-·-· 
art. 11, oaput .................. - .... - •••••••••• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

art. 15 . .................................................................. . 
az:t. Z1 ..................... -~-· .... -.............. -.................... . 
art • .. ·-······························-·--·············-············· 
lll:t . ., .............................................. -.............. . 
art. •• . ............................. ·-· ............................ . 
art. •• • - •• ·~--·----· .. 4--o-•--o •••••••••• ---· -· .,4 -.-... -o- - ............... -·-. ·- .... o- ••••• - ·-· 

item V do ~txt. 30 ......................... •. • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ite-m. VII do axt. 30 ................................... ._ •••••••••••••• 

item VIII do art. 30 .................................................. . 

item. X do art. 30 ........................................................ . 

item XI do a:rt. 30 .................................................. . 

item XII do art. 30 ••••••••••••·••······-··········-·•••••••••·-••••• 

i z. do art. 31 ...................................................... . 

... 
•• 
31 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

31. 

30. 
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30 

30 

30 

30 

30 

30 
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21 
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•• 
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29 
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23 • ' 59 rtANTIDO 
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23 • • •• ftANTl:DO .. • ' 59 nAHTIDO 

23 • • 59 HAUTIDO .. 2 • •• nAHTIDO .. ..• • •• ltANTIDO 
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•• • • 58 HANTIDO 

•• 3 • 59 ftAHTIDO .. 3 • 59 ftAHi'lDO .. 3 • 59 rtANTIDO 

" • • •• HAHTIDO 

" • • 58 rtAHTIDO .. • • 58 nAHTJDO 

•• • ' 51 rtANTlDÓ 

•• • • 58 HAIITJDO 

•• • 5 .. l'IANTIDO 

u • • 58 nANTIDO 
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I t;.. ó.o a.l:'t. &l 

a:rt. 32 

a.rt. 33. oaput ......... , ....... ---~~ ............................................ . 

i 1. do art. 33 , , , , •••• , , , , , , ...... , , , , •• , ...... , , ....... , • , , ... , ••• , , , , 

a.rt. 311-

pa:ré.!J:Z:Ilfo único do axt. 3? , •••.•••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 

axt. 35 

u::t. 39 

IU::t. lfO 

a:rt. lf1 

art. lfl 

axt. lfl+ 

art. '16 

item IV do art, IJI •.•.• , .............. ,...-............................... . 

i 1. do •rt. 50 

art. 51 

art. 53 

u:t. 51.1-

cu:t. 55 

ru::t. 57 

art. 61 

art. 6Z 

art. 63 

a.rt. 64 

art. 67 

art. 65 

a.xt. 69 

a:rt. ?O 

az:t. 71 

IU::t. 72 

a.z:t. ?3 

ll:t:t. 7'1-

art, 75 

a.rt, "76 

a.rt. 77 

ll:t:t. 78 

art. 79 

art. 80 

·····················-························ ........ - ....... . 

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

. ·-· .---.. ........................ o-.--------------._.,..._,_._., ............... ·-. ·--- --. 

. . . . . . . . . . . . -........................ -.-..... -...... .--.-... " ....... ;, ;, ... --.-- .... ·-· ..... ... 
···········································-·-··········---· .. ··· 
. . ·-·-· ..................... ---.. .. · ........ •,• ............................ . 

itemidoal:t. 81 ······~···••••-••.-•··--···•·••••·•···•••••••··••••••• 

item. VII do art. 81 ••.•...•••••••• · ................................... . 

item IX do art. 11 

item II do a:t:t. 82 

item. III do art. &% 

item. VII do art. &2 

a.rt. &3 

art. &6 

............ ·------- ·--· ................................ .. 

. . . . . . . . . . . • ............................. o- ............. . 
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j !':. ~c, -.c: 'i • . '_., ••• ~- •• 

art. 88 

&rt. 90 

a:rt. 91 

a.rt. 92 

item V do art. 96 • , •••.•.•. , ••••••••••••••••••••••••••••••••.•. , •••• 

~ 1 • do a.rt. 99 •.••••• , •••••.••••••••••••.•••••••••• • ••••••••••••••• 

a:rt. 100 

art. 101 

art. 105 

Projeto de L8i do Senado n. 18, d@ 1988, que disp~e sobre as Funda
ç8es de Apoio is Institui~~es de Ensino superior e di outras provi-
dências. • •••.•.•.... , ••••. · · · · · · · · · ••.•.•.•.•. • · • • • • • • • • · •• · · •••• • • • 

Projeto de Lei do Senado n. :1~. de 19aq, que acr~soenta dispositivo 
ao Decreto-Lei n. 7.661, de Z1 de junho de 19q5- Lei de Fal@noias •• 

Projeto de Lei do Senado n. qo, de 1984, que autoriza a emiss!o espe~ 
oial de selos em beneficies dos trabalhadores desempregados. ·~····•• 

Projeto de Lei do Senado n. 82. de 1991. que estabelece normas para a 
xealizaçio das eleições municipais de 3 de outubro de 1992 e dá ou
tras providências, 
1 1. do art. 9 ........................................................... . 

parágra:fo único do art. 12 •••••••••••••••••• , ••••• ~ •••••••••••••• , •• 

art. 13t oaput •••.• , , , , • •-··· •• ~ •••.••••••••••••••• , ••••• , ••••••••••• 

1. do art. 13 

i 2. do e.rt. 13 

1. -do u:t. 21 

3. do art. 21 

art. 27 e seu parlgrafo 6nico •••.••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• 

art. 33, caput •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• 

,, do art. 33 

2. do u:t. 33 

inciso IK do e.rt, 31f •••••••••••••• , .................................. . 

pa:rá.g:rafo úniao do art. 39 ............................................. .. 

a:rt. 49 

art. 53 

Projeto de Lei do Senado n. 308, de 1919, que inEtitui o cadastro na
aional de infrações penais e d& outras providências •••••••••••••••• 

P:r~jeto de Lei do Senado n. ~8. de 1990. que·dispõe sobre o prazo pa
ra concessão para exploração de sex.v!ços públicos de te-leoomunioaç5ell 
relativo ao art. 66 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
:rias.. 

art. 2 

a.:rt. 3 

art. lf 

art. 5 

a:rt. 6 

a:rt. 7 

a.:z:t. a 
a:rt. 9 

art. 10 

a:rt. 11 

................................................................ 

....................................... ~··························· 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 

............................................................... 
•••••••••••••••••••• -o ......................................... . 

.................................. ·-· ......................... . 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• o- ............................ . 
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e~..-:t. 12 
······-·····--~···-·········••?················~················ 

art. 13 o o o o • • o o o • o • • o • o o o o o o o o o o • o o o o • o o o o o • o-o -o •-• o o • o o o o o o • o • •"• o o o o o 

Projeto de Lei do Senado n. 223~ de 1989, que dispõe sobre a in~lusio 
das creches e estabel~oimentos similar~s no programa educacional bra-

37 

37 

s.ilei:t:o ·~····················•·•••-+--•--~·-··~~.;~ .... -.~~ .......... -~ .. ,;,- 2'1 

Projeto de Lei d• Cimara n. 63, de 1991, que dispõe sobre a Politica 
Nacional de Salirios. o saL&rio minimo e d& outras providSnoias. 

13 

•• 
art. 18 •••.•.•••.•••••.•. -•••• ·-· •• . •• •• •• •• ••• • . •• • . • • • ••• •• ••• •• •• • • 155 181 

Projeto de Lei de Conversio n. 21~ de 1990, qUe disp5e sobre a extin
ção e dissoluç~o de entidades da Administração Pública Fed~ral e di 
outras providencias. 
-l 1. do e.rt. 1 ...••••••...••...•.•••••.••••••.•.•.••••••.•••.•••••••• 

-J 2. do art. 

196 

197 

173 

171 

3. do art. 19'-1 172 

art. 3 ·•••···••••·•-•-•••-.-•··········-·--·~ •.•• -••••••• -••••••• -••••••• -.:.~. 275 

i 1. do art. " •••••••• ···-· •• , •••••••• ·-· ........................... -.... , 273 

93 

9. 
pa:r:igrafo único do art~ 7 ••• , • , • , ·----·-·-·-·,,,,., •••••••••••••••••• ,, .... 200 165 

alinea "'A"' do p_az:llsrafo 6nico do axt. 16 ......................... -.. _. 273 89 

5. do axt. 13 

1 2. d.o art. 20 

u:t~ 25 

art. 26 

..................... -.. -...... - .. -................... , ... . 

Projeto de· Lei da Climara. n. 1.!-9, de 1990, que dispõe sobre a organizo.
çio da Seguridade Social, institui o Plano de Custeio, e dá outras 

~77 

197 

197 

196 

90 

166 

168 

169 

providências •••.•.•.•••.•. ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -.%.11.!- 120 

Projeto de Lei de Conversio n. 50, d.e 1990r que disp~e sobre a orga
niz:açi:o e -cUSteio da Seguridade Social e altera a. legislaçio de bene-
ficies da Previdência Social. · 
art. 1 •.•. ~· •.•.••••••••• ·-· ............. ·-·- .••••••• ·-·· ••••••••••• ·-· .-. _,, 238 131 

art. 2 

art~ 3-

a.rt. ~ 

art. 6 

art. 7 

a.rt. 8 

a:rt-. 9 

a.rt. 10 

~x:t. 16 

................................................................... 

238 

239 ... 
239 

239 

233 ... 
3,. 
313 

131 

131 

132 

132 

132 

133 

131 

55 

56 

Projeto de Lei de Converslo n. 6. de 1991, que estabeleoe xegras para 
a desindeKaçio da economia e d& outras provid@ncias. 
i 1 do art. 9 ••••• , •••••• · .................... _ ........ ·-·-·............... 325 33 

a.rt. 3Lf •••••.••••..•...•.•.••••••••••••.•.••.. , .•.•••••••• , • • • • • • • • • 199_ 16'1 

Projeto de Lei ~a. Ctmax:a. n. 38, de 1990, que auto:rt~a os tiHis a por
tarem pa.inéis publicitirios fiKados no teto ••••••••••••••••••••••••• 319 

Projeto de Lei da Câmara n. 1q, de 1991, que dá nova redação ao par4-
gra:fo (mico_ do art. 17 da Lei n. 3.oea, de 31 de outubro de 1990, qu~ 
dispõe sobre a. atuali:zaçiio do Bõnus d_o Tesouro Nacional e dos depósi-
tos d.e poupança e d4 outxas providi!:ndias. . ...•.•.••••••••.• , • , •• , • • • 250 117 

Projeto de Lei da Cirnara n. 87, de 1990J ~ue autoriza o Poder EKecu-
tivo a criar a Escola Agriaola. de ItabaianaJ no Esta.do de Sergipe .•• z~g 119 

Projeto de Lei da Câmara. n. 1!~ de 1991, que autoriza a conoessio de, 
:financiamento à eltportação de bens e serviç:_.os nacionais. 
1 3. do axt. 2 .•.....•.•...•.• ~ .•.••.. ~ ....• -.-., ••-•• ..••.••• ,.,., •• ,_,,,, 191 175 

Projeto de Lei da Cümara n, 12, 4e 1991, que d.ispõe sobre o enquadra
mento dos se:rvidores da. extinta Fundação Projeto Rondon, redistribui
dos para os õrgãos da Administração Federal direta, autarquias e fun-
dações públicas. . 
-l z. \to art. 1 ....••••••• , • • • . • • • • • • . • . • • • • • . . . • • • • • • . • . • . • • • • • • • • • • 199 161f 
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·.:aput t~s .~ . .:,;. 2 •.•.•.• _ ~ .. , ••••.•••••• _ ••.••••• , , . , •.•••• ·-.,. , • , ••• 

Projeto do:: Lei da Ct.mll:ra n. '13~ de 1990. que dispõe sobre o pecúlio 
ao aposenta~o da Previdê~oia Social que retorna à atividade sujeita 
a este regime ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• , • • • • • • 312 lf9 

Projeto de Lei da Cimara n. 98, de 1990, que dl nova redação ao par&-
grafo único do art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 239 130 
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O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra, pela ordem, o nobre Sen_ado_r Çid _Sabóia de Carvalho, 
para falar sobre a Ata agora lida. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- MG. 
Pela ordem.)- Sr. Presidente, pelas normas constitucionais, 
o veto mantido na Câmara dos Deputados não chega ao Sena
do Federal. 

Nesse sistema de cédulas, nós do Senado votamos -
e com muito prazer o fazemos- antes de sá_berm6s, evidente
mente, o resultado da Câmara dos Deputados,porque a vota
ção é conjuri.la; uma urna para a Câmara e outra para o 
Senado. 

Mas, no caso presente, Sr. Presfdente, os vetos todos 
foram mantidos na Câmara dos Deputados e, portanto, não 
chegariam ao Senado. ___ _ 

Então, queria recjuerer a V. Ex~ que considere como 
não realizada a votação no Senado, porque constitucional
mente ela não tem sentido; ela é feita e fica à espera de 
ser necessária ou não. Sendo necessária, ela preexiSte e paSsa 
a existir. 

Agora, como os vetos foram mantidos na Câmara, o Sen~~ 
do não votaria_ no sistema eletrónico_. __ _ 

Então, acho que seria impó"rtanfe-não-COiisiderar o Sena
do como tendo votado. Ele votou, materialmente, mas sem 
o aproveitamento de direito; há uma situaçãO de fato, o Sena
do votou mas, em uma situação de direito, o Senado não 
votou, não havia neces.sida_de do Senado votar, . 

Faço esta_questão de ordem a V. Ex•, para-~que fique 
explicado, em deliberação da Mesa ou em qualquer ato, que 
a votação do Senado não foi aproveitada pelo fato de se haver 
mantido o total de vetos no âmbito da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Cíd Sabóia de Carvalho, vou_ responder à questão de 
ordem de V. Ex•, esclarecendo-lhe e à Casa que foram prepa
radas duas cédulas, uma para a Câmara dos Deputados e 
outra para o Senado Federal. 

Na cédula do Senado Federal somente .foram .inch.~:ída.s 
matérias origin-árias do Senado e, conseqüentemente, a vota..: 
ção se iniciaria pelo Senado. Então, a cédula se circunscreveu 
apenas a esta matéria no âmbito do Senado e de igual maneira 
na Câmara dos Deputados. Como os vetos foram mantidos 
no Senado, projetes originários do Senado, da mesma forma 
ocorrendo em relação à Câmara dos Deputados, acredito que 
a preocupação de V. Ex• se desfaz e qualquer dúvida passa 
a ser dissipada, no momento em que presto a V. Ex~ estes 
esclarecimentos. 

No primeiro momentO nos assa1tou essa mesmã preocu
pação que V. Ex~ aponta agora, mas o trabalho que se fez 
com absoluta cautela resguardou a iniciativa de cada Casa, 
dentro daquela processuatística qUe até-aqui tem sTd_o seguida 
irrepreensivelmente pela Mesa. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Díãnte dis~o, 
Sr. Presidente, minha questão de ordem, pelo menos, objeti-
vou esse esclarecimento que não nos era possível conhecer 
porque só tínhamos a cédula do Senado e pensava eu que 
as cédulas fossem idêntícas, comó não sã_o, V. Ex~ tem toda 
razão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Esclarecida 
a matéria, a Presidência considera, neste momento, suficien~ 

temente clara a sistemática de apuração dos votos na sessão 
de ontem do_Congresso Nacional. Foi um trabalho meticllloso 
levado a efeito com a supervisão e asSistência permanente 
do Secretário do Senado Federal, Senador Rachid Saldanha 
Derzi, com acompanhamento de Senadores e Deputados que 
estiveram no Prodasen, horas a fio, acompanhando as duas 
digitaçóe~ que foram processadas para garantir a lisura da 
apuração e a exatidão do resultado .. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Co11cedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. (Pausa.) 

S. Ex~ desiste de sua inscrição. -- -
Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson Martins. 

(Pausa.).. . 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

(Pausa:) 
S. Er desiste de sua inscrição. 
Concedo a palavra ao Senador Humberto Lucena. (Pau-

sa.) . . . . . 
Concedo a palavra ao Senador Ney Maranhão. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car

valho. (Pausa.) 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senado
res, venho à tribuna do Senado Federal para uma abordagem 
dos últimos acontecimentos que tanto vêm preocupando a 
Nação brasileira. Todos nós sabemos o que signifi"ta dramati
camente a morte do Governador do Acre_,. Sr. Edmundo Pinto, 
liquidado quando se encontrava hospedado _em um_ hotel de 
luxo na capital paulista. 

É possível ler-se hoje, na imprensa daquele Estado, que 
o Governador Luiz Antônio Fleury Filho repreendeu o seu_ 
Secretário de Segurança Pública em face da atribuição do 
delito a criminosos comuns. Roubo seguido de morte; seria 
essa a indicação? S_eria um latrocínio o pareCer técnico da 
polÍcia de São Faulo? Diante, no entanto, de evidências de 
um crime político ou de um crime por motivo torpe, n~ J?ior 
configuração do motivo torpe na Legislação Penal brasileira. 

Esse fato, Sr. Presidente, não pode perder a sua impor
tância porque é u~a gniride advertência a todos nós, à Nação 
brasileira. Basta saber-se que o Governador viria prestar de
poimento perante uma Comissão Parlamentar de Inquérito. 
Seria para impedir a sua chegada? Seria para impedir que 
viesse depor sobre ameaças a sua vida_ que teria recebido? 

A Comissão, Sr. Presidente, trata de apurar irregula
ridades na aplicação do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, um delito tão grave na administração brasileira, que 
duas Comissões Parlamentares de Inquérito não conseguem 
esgotar-lhe a essência, a importância, as minudências e a reve
lação da verdade. 

Há uma comissão sobre corrupção que vai chegando ao 
final d~s seus trabalhos apurando suborno ~e a_u_toiidade~. 
Há essa comissão presidida pelo Senador Ganbald1 Alves Ft
lho. Há tudo isso, há inquérito na Polícia Fe_deral~ mas tu_?o 
isso é insuficiente para se apurar a tragédia. da malversaça_?, 
para apurar o roubo, desvios, peculatos, estehona~os que estao 
contidos, evidentemente, no complexo de um cnme que_ tem 
muitas facetas e me"rece muitas consideraçõçs. 

o Sr. Maurício cofrêã _:___ Pei-mite-m~ V. Ex~ __ um aj)arte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não, nobre 
Senador. 
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O Sr. M&uricio Corrêa- Senador Cid Sabóia de Carva
lho, permito-me entrar no -discurso de V. Ex~ para lamentar, 
realmente, esse acontecimento trágico que ~oi o assasSinato 
do Governador Edmundo Pinto. E dizer a V. Ex~ que me 
sinto, de um certo modo, até confortado. É paradoxal dizer 
isso porque o episódio acoriteCeu em São Paulo. Imagine V. 
Ex' se esse assassiriato fosse cometido no Rio de Janeiro, 
culpariam o Govemãdor Brizola de ser o responsável pelo 
assassinato do Governador. Naturalmente, díriain que atrás 
disso estaria a Falange Vermelha, que atrás disso poderia 
estar o grupo de contraventores do jogo do bicho .. _._ Espero, 
sincerameilte, que o eSclarecimento, a verdade, veriha á luz 
o mais rapidamente possível, porque, felizmente, o incidente 
aconteceu em São_P_aulo. Lamentável, mas foi em São-Paulo. 
Espero que as autoridades desvendem. o mistériO ~ a opinião 
pública tome conhecimento imediato desse latroci;nio,'enfi_in, 
do que aconteceu, do que está atrás disso, qUe DóS ri.ão sabe
mos. Mas louvo a V. Ex~ pelo mérito do seu ·pronunciamento, 
no que tange à ComissãO parlamentar de Inquérito que procu
ra examinar as patífcirias, irregularidades, distorções, corrUp
ções que, lamentavelmente, grassam por este Brasil afora, 
em cima, exatamente, do dinheiro do contribi.Jirite. -Meus cUm
primentos. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouvi V. Ex• 
com muita atenção e acho_justa a sua preocupaçã-o-. Na verda
de, o GOvernador Brizola tem sido explorado, quanto a isso. 
Daí por que quando, um dia, falei sobre violências, V. E~ 
me aparteou e eu mostrei que, na verdade, esse quadro de 
violência não é privativo do Rio de Janeiro, não é propriedade 
exclusiva daquele Estado; são fatos que antecederam o Gover
nador Brizola e que, por certo, existirão-tairibéin depois dele, 
mesmo pelas razões sociológicas que explicam o crescimento 
do crime do Brasil pela problemática social. 

V. Ex~, como homem leal ao seu Partido e à figura expo
nencial dele, faz essa observação que, na verdade, eu acato. 
Enquanto acrescento, no entanto, ·senador Maurício Corrêa, 
que em São Paulo houve uma preocupação imediata do Gover
nador António Fleury Filho, com quem conversei ontem, e 
ficou claro que o Governador do Acre cometeu a imprudência 
de, indo a São Paulo, também uma cidade perigosa, não- ter 
feito as coniuD.icações devidas à Casa Civil ou à Casa Militar 
do Governo do Sr. Antônio Fleury Filho, de tal sorte que 
o Governo, por mil razões, ignorava-lhe a presença naquela 
metrópole. 

Mas, por certo, se fora uma latrocínio o_ crime, tudo 
bem! há de se culpar a máquina policial de São Paulo pelo 
crescimento e pela operação repetida desse tipo de delito 
também naquele Estado. Mas, aqui, estamos diante, ao que 
tudo indica, de um crime de natureza política. 

Veja V. EXI' que esse crime, no entanto, não é o maiór 
problema brasileiro nesse momento. Por_ quê? Porque Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República dispõe de um 
avantajado calcanhar de Aquiles, a mão que segurou Aquiles 
e resguardou o lugar da vulnerabilidade foi enorme' o calca-
nhar ficou muito grande, nesse caso específico. · 

Vejam V. Ex~s que o caso do Sr. Paulo César Farias 
repercute muito mais do que a morte do governador_doAcre. 
Até diríamos que a Nação não concede a esse crime, possivel
mente político, a devida dimensão, porque tão cansado está 
o povo brasileiro, tanto protesta contra a corrupÇão que qual
quer corrupção, nesse momento, sob o ponto de vista nega
tivo, é mais importante que a própria vida humana, mesmo 

quando a vida humana é ceifada do universo da própria corrup
ção .. Isso tudo é muito estranho! 

Sr. Presidente _e Srs. Senadores,_ a situação do ar_asil Ç 
da maior gravidade ... Vejam! Atentem para o que está aconte
cendo neste País! A _sr~ genitora do Exm9 Presidente da Repú
blica deixa-se fotografar com um gesto dramático, indicativo· 
de uma anomalia mental em alguém sobre quem ela comenta. 
Quero é essa pessoa? É o seu próprio filho. É o irmão do 
Presidente da República. Acusam-lhe de louco!_ E_ quem o 
acusa é a própria genitora. ACUsa-se de louco um cidadão 
que pode, no entanto, estar tendo um comportaniento heróico 
de denunciar a corrupção no Governo de seu próprio irmão. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, que país- é este? 
co·mo a capacidade de destruição do Governo é_ ta.p~a_ 

ao ponto de alcançar a sua própria família! Não bastam os 
fatos ligados a C"anapJ, terra da Primeira Dama; não bastam 
os fatos de trazerem às primeiras págiilas dos jornais a figura 
de um irmão da Primeira Dama; não bastam os delitos repeti
doS em Alagoas; nada basta! 

Agora, envolvem-se em luta desigual dois irmãos: só_que 
um é o Presidente da República e o outro é empresário, prati
camente-- empregado- de sua mãe que o indica como louco. 
AchO que riós é qUe estamos- foucos, _vendo um panorama 
como este. _ _ __ . _ 

Por isso, quero di~er que o Senador JoSé Paulo B.isol 
tem, a essa altura dos _ _acontecimentos, razões científicas para 
explicar este fato, porque estamos votando no Senado Federal 
um projeto do Deputado Paulo Delgado, onde se tenta evitar 
exatamente esta acusação: fulano é louco! Prende-se q_fulano; 
amarra-se o fulano; aplicam-se injeções no_ fulano; choques 
elétricos no fulano; interna-se O fulano, e o fulano termina 
realmente louco~ _ 

Maridos poderosos tornaram suas mulheres loucas. Não 
que elas o fossem, mas porque estavain ãmando outras_mulhe
res, porque queriam sair daquele cas_amento._A m_ulhe_r atrapa
lhava, então, ela é louca; interna a mulher, um médico amigo 
dá-lhe uma injeçãO letárgica, um choque elétrico; as injeções 
de nomes complicados_ são aplicadas e a mulher é recolhida 
a uma cela. Ela é louca. 

É por isso que há um projeto nesta Casa em que o Senador 
José Paulo Bisol entende que é necessária a autorização judi
cial para que alguém vá a exame ou seja recolhida em uma 
cela, em um leito de uma casa de saúde para doentes mentais. 

Mas o Sr. Pedro Collor é louco? Hoje, não tem quem 
tire isSo da cabeça do brasileiro. TodoS: os jornais" publicam 
o retrato do Sr. Pedro_Collor: um homem agitado, revoltado, 
indignado, que não abre mão de suas denúncias. 

Então, deduzimos:. todas as pessoas heróicas que denun
ciam, que nãó abrem mão de suas_denúncias, que fincam 
o pé em determinada posição, todas essas pessoas são loucas. 
E, daqui a pouco, somos nós, da Oposição, que vamos ser, 
também, intitulados de loucos. 

Pnr_ is_s_o, é urgente votar o pr9jeto- cujo substitutivo é 
do Senador José Paulo Bisol, exatamente para evitarmos esse 
abuso da imputação. É muito grave esta imputação: "Fulano 
é louco"! E o pobre do fulano, iridicado assim~ ainda há de_ 
se submeter a exame para dizer: "Está aqui, nãO sou louco"! 
É o que está caracterizando o brasileiro. "Fulano tem AIOS~'. 
"Artista fulano de tal tem AIOS". E esse artista tem que 
se munir de atestados, de declarações, convocar a imprensa 
e gritar: "Eu não tenho AIDS"! 
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É o jogador de futebol que no auge de sua carreira ema
grece é chamado de aidético. E ele tem que provar que não 
é aidético! Mas no campo da loucura, como impede a ação 
normal de um cidadão, a coisa é mais grave que a AIDS, 
porque é o próprio comportamento da pessoa, é-a gerência
dos seus negócios-, é a direção do que é seu, é o que realiza 
socialmente que passa ·a ser impugnado. E, no caso do Sr.
Pedro Collor, a coisa é tão grave que a S~ po_na Leda, -~ua 
genitora, eis que o ãfásfa da direção da empresa da qual 
ela é principal acionista, talvez pela condição de meeira, talvez 
pela condição, além de meeira, de sucessora do saudoso Sena
dor Arnon de Mello. 

Sr. Presidente, isso tudo é muito i,rav~~ ~ss;:t,pr~tica é 
muito grave. EnquantO isso, Srs. Seria-dores, o Congresso NaM 
ciónal, para demonstrar que não é louco, para demonstrar 
que não precisa de injeções e que ·nãO há celas suficientes 
para que nos ponham em todas elas, ou tantos médicos que 
nos examinem de repente para dizer que não sotnos loucos, 
o ·congresso Nacional toma o.ma meia atitude, ãtiiã--sobre 
uma meia verdade e satisfaz medianamente a opinião púbiica: 
o .Congressó._Nãcio"rial não convocará uma CPf para ouvir 
o sr. Paulo César Farias. Talvez o C9~gresso" nesta horal 
esteja também numa situação das mais difíceis, tanto quanto 
a situação do Sr. Pedro Collor. 

Mas o problema é que manda a sensibilidade humana 
que se espere um pouco, tão grave a situação do Sr. Paulo 
César Farias; -tão graves são as imputações qué sobre ele reM 
caem, que o melhor é dizer: espere um pouco pata qLie apureM 
mos isso. 

Mas qual é a ocasião em que o delegado de poiícia diz 
aos seus agent~_: esperem um pouco, não prendam logo o 
criiriinõscüal; esp-ere!n um pouco, não prendam o estuprador; 
esperem um pouco, não vão atrás do_ sedutor; esperem um 
pouco-, deixem o ladrão em paz durante 30 dias; esperem 
um pouco, não procuremos já os autores do latroCínio, os 
autores do assalto; esperem um pouco, deixem os criminosos 
por alguns dias operando e depois iremos ver o que está acon
tecendo. 

Mas não há o que esperar um pouco, evidentemente! 
Esperar um pouco Para que haja maquinações, para que haja 
"fabricação" de documentos, mudanças de situações, adulteM 
rações, fraudes, enfim, os recursos-do crime, que são pratica
mente infinitos. Tudo pode o crime; a honestidade é que 
não pode muito. Nunca pode muito a honestidade do homem; 
a desonestidade, esta, tem atividades _enormes, extraordiná- , 
rias. - - -1 

Espere um pouco pelo Sr. PC Farias; espere um pouco · 
porque o calo é tão grande, o calcanhar de Aquiles é tão 
sensível, nessa hora, que as próprias instituiçõ~s tremem dian
te do Sr. Paulo César Farias. Daí, imaginem a dimensão do 
crime desse cidadão. 

Lamento falar num final de reunião, porque queria dizer 
·estas verdades, Srs. Senadores, num momento em que esta 
Casa estivesse mais cheia, lotada, para que tomassem conheciM 1 

mente desses aspectos, os quais analiso neste exato momento. 
Espere um pouco pelo ladrão de luXo; espere ·um pouco 

pelo estelionatário especial; espere um pouco pelo fraudador; 
espere um pouco pelo sonegador de impostos; espere um 
pouco pelo que lesa a Pátria. A Pátria não vale nada? Não 
podemos esperar para prender aquele que arrombou a casa 
de um cidadão, mas podemos esperar pelo que arromba_ as 1 

portas da dignidade da Nação? Não sei, Sr. Presidente, não J 

sei. Sei que o_ fato é da- maior gravídade. - _i -,- -

Se o Sr. Paulo César é-delinqüénte, é o delin<iüente mais 
privilegiado de todos os países do mundo. Nos Estados Un_~cjos 
um pugilista, no a~ge da sua form_a técnica e, física, va1 p~fêSo" 
pol-que teria estup~ado uma mulh~r negra. Não há prova ne
ni:tu_ma ~enão o depoimento de um e de outro, mas ele está 
preso. 

Aqui, o irmão do Presidente vem, denuncia que há roubo 
no Governo Federal; que há sonegação de impostos; que há 
utilização de paraísos fiscais contra o Tesouro da Nação; e 
dizemos que esse homem é louco, não apuramos nada, não 
fazemos nada, enquanto Mike Tyson_ dorme nas prisões dos 
Estados Unidos da América do Norte, sob acusação de estu
pro. 

Acho, Sr. Presidente, Srs. Senadores. que a situação é 
muito grave._ $e_i _que é preciso contemporiZar;· muitos têm 
medo do golpe, P~ interrupção da normalidade institucional; 
muitos temem pelo próprio Estado. Agora vejam a dimensão 
do Sr. Paulo César Farias: consegue fazer com que uma mãe 
diga: "Meu filho é louco e eis que o afasto da minha empresa". 
Meçam por essa frase o tamanho do crime do Sr. Paulo César 
Farias; meçam por essa frase o tamanho da infração do Sr. 

~ , Paulo César Farias. 
~ Vejam bem, se o Sr. Paulo César Fa~ias vier aqui áo 
Congresso responder sobre o que possivelmente deve a todos, 
as instituições temerão e dirão que é perigoso; que pode haver 
golpe de Estado, pode haver impeachment, então não se·faz. 
Mas Nixon renunciou, nos Estados -UnidoS da AmériCa dO 
Norte, pelo caso de Watergate. E Watergateé mais irriportante 
do que o Sr. Paulo César Farias? 

Acho que o .Sr_, Paulo César Fa_rias _é enCiclOpédico em 
delinqüência; é de uma delinqüência gigantesca, génial, com 
todos os_ talentos do delito, e a Nação precisa saber disso, 
e só pode saber com um inquérito na Polícia Federal, como 
fizem-os ao Magri. Com um inquérito como ao Magri fizemos 
nesta Casa. · · -

Quarta-feira, estarei apresentando um relatório com os 
nomes de várias pessoas que iremos indicar à Procuradoria
Geral da República, porque delinquíram. E com que cara 
vou fazer isso, Sr. Presidente, quando o Congresso Nacional 
não tem condiç_õe_s de abrir uma comissão de inquérito para 
apurar acusações_ contra o Sr. PC Farias? Como vamos tratar 
de 30 mil dólares do exMMinistro Antônio Rogério Magri, 
quando não temos a imponência do nosso Poder para tratar
mos_ de milhares e milhares de 30 mil dólares que se esvaem, 
se perdem, são desviados e que são roubados. principalmente 
no aspecto de sonegação fiscal? 

A evasão fiscal é um fato neste País; a evasão fiscal é 
um desafio ao bolso do trabalhador. Onde anda o Senador 
Eduardo Suplicy, pois gostaria que ouvisse o q~e vou dizer 
agora. Essa evasão fiscal e a dívida externa estão ameaçando 
mais do que nunca a questão salarial brasileira, e há nesta 
Casa um projeto altamente perigoso para o trabalhador que 
trabalha para o Poder Público, nas limitações que estamos 
estudando aqui e que terminarão por conflitar dispositivos 
constitucionais que garantam um salário, com dispositivos que 
limitem as despesas -dos entes públicos. E.• nesse imprensado• 
de dispositivos constitucionais, esmagaremos o trabalhadÓr 
do serviço público, já que não temos competência para evitar 
a evasão fiscal, o crime de sonegação fiscal, os delitos que 
são denunciados_ pelo Sr. Pedro Collor. _ 

O Sr. Rooan Tito- Permite-me V. Ex• um aparte? I 
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Com todo: pra
zer, nobre Senador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Cid Sabóia de Carv~-. 
lho, estava em meu gabinete quando ouvi este pronuncia~ 
mente de V._ Ex~ da _maior seriedade e do momento, pois 
é um pronunciamento momentoso. Como Pre~ident_e da CPI 
da Evasão e Sonegação Fiscal tenho obrigação de perguntar 
a V. Ex\ que é um grande jurista, um Professor de Direito 
reconhecido nesta Casa e respeitado por todos nós pelos seus 
conhecimentos e pela sua acuidade, os limites da CPI. E qual, 
verdadeiramente, é o objetivo da CP!? Já declarei à televisão 
e ao jornal que, evidentemente, como Presidente, se a idéia 
for lançada na Comissão, submetê-la-ei aq Plenário. O que 
o Plenário decidir, evidentemente, cumpre ao Presidente de
terminar seja a convocação do Sr. Paulo César Farias, s·eja 
a do Sr. Pedro Collor. Por sinal, todos dois são PC. Acabaram 
com o antigo PC e _agora está surgindo uma série de PC. 
Mas queria fazer um pequeno questionamento. Nesse momen
to, na transição democrática, no princípio da constituição do 
estado democrático, precisamos definir claramente qual o ob
jetivo de uma CP!. Hoje acabei de relatar uma CPI que estava 
nos últimos seis meses, estudando fatos relaciomidos â impor
tação de alimento, inclusive a importação de ca:rne. Nobre 
Senador Cid Sabóia de. Carvalho, o que ocorreu? Encontramos 
alguns ilícitos na CPI que, verdadeiramente, o Congresso Na
cional, na sua consciéncia, não poderia admitir. o--que fize
mos? Quero saber se o fizemos certo. Juntamos todas_ as de
núncias e as remetemos ao Procuradof-Geral_d&. República, 
porque, segundo o meu entendimento, cabe ao representante 
do povo junto ao Poder Judiciário tomar as providéncias cabí
veis, o nosso ombudsman que a Constituição de 1988 cbm~a
grou de maneira definitiva .. Muitos, Sr. Senador, estão a enal
tecer o papel que tem hoje o nosso Procurador-Chefe, o Dr. 
Aristides, meu conterrâneo, para a minha honra. Mas muitos 
se esquecem de que foi a Constituição de 1988 que deu a 
ele o poder de um ombudsman, de representante do povo, 
deu a _ele um poder extraordinário. Não quero de maneira 
nenhuma diminuir o valor do nosso Procurador porque ele 
está encarnando com uma perfeição muito grande, tudo o 
que a Constituição quis prever, V. EX\ com seu alto saber 
jurídico, esclarece para a Casa o que pode, o que deve poder 
uma CPL Agradeço a V. ExP e gostaria de, terminando o 
meu aparte, lembrar a V. E~ que, nos Estados-Uniàos, rião 
se punem só os que tentam estuprar ou que estupram, mas 
também os que se evadem de suas obrigações fiscais. Foi 
presa recentemente a dona do Empire 'States, pois ílego-u-se 
a pagar quatro milhões de dólares. O que isso representa 
para uma fortuna daquele tamanho? Mesmo assim, ela foi 
para a cadeia. Irá fícar quatro anos para pagar os quatro 
milhões de dólares. Aqui, no Brasil, nunca vi i_r para a cadeia 
quem verdadeiramente sonega ou foge do Fisco. Era _o que 
tinha a acrescentar ao brilhante, oportuno e candente pronun
ciamento que faz V. -Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Quando V. 
Ex~ clama por um possível conhecimento juridico que eu possa 
ter, até me acalma, pois eu estava ao auge de uma emoção 
por estar nesta tribuna. A prudência de V. Ex• me chama 
para um aspecto muito importante, que é também do meu 
cuidado. A meu ver, a Comissão Parlamentar _de Inquérito 
se restringe ao fato de sua cOnvocação_,_ Na CPI do Suborno_ 
de Autoridades, por exemplo, em que o -Sr. Antônio Rogério 
Magri é a figura principal, devemos apurar o suborno de auto- . 

_ridades. Não posso ir além disso, exceto nos fatos ligados 
a esse suborno, nos crimes anexados, nos crimes que foram 
coinetidos a um só tempo para a consumação de um maíór. 
Chamamos a isso, no DireítO, -de crime- 'coittinllâdo. O Objeto 
da Comissão é específico, nãó pOdemos ir â m3rgem de~e, 
além dele, nem antes dele, nem cedermos, nem deixarJllOS 
de alcançar, muito embora possamos declarar que nada foi 
apurado. Quanto a capitularmos o apurado, sou contra. Inclu
sive, na nossa -comissão, o Senador Elcio Alvares fez um_ 
apelo ao Relator, para que não enquadrasse "isso é o crime 
tal do Código Penal. Não! Essa é a função do Senhor Proc~ra
dor-Geral da República. Narramos os fatos -que nos parecem 
delituosos. Se não o forem, que·o Pfocu·:rador não"denu'i1cie; 
se o forem, que denuncie, que complete, que aprofunde, que 
mande averiguar ai rida mais, já no âmbito do Poder Judici3rio-. 

Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito é muito estrei-. 
ta. Acredito que essa CPI, que se vai instaurar sob a Presi
déncia de V. Exa, para ouvir o Sr. PC Farias-vai desperdiçar 
tempo. Poderá ouvi-lo somente em um aspecto que para ele 
deverá ser mínimo: o da sonegação, o da evasão fiscal. É 
uma fatia tão estreita para um criminoso tão grânde que nem 
sei se a sua presença é justificada em uma comissão com 
fim tão específicO. · 

Logo, a Comissão Parlamentar de Inquérito para-apanhar 
o Sr. PC Farias tem que conter ãs denúncias do Sr. Pedro 
Collor, como foram_ apresentadas â Comissão-e apurá-las, 
bem como os fatoS correlatas. No caso, essa Comissão terá 

-plenitude. A de V. Ex~ poderá, por um he_roísmo, ouvir o 
Sr. Paulo César Farias, mas não sei se isso não será ·mal 
para a comissão. Amanhã, vão dizer que a Comissão o -ouviu 
e nada resolveu. Para sonegação fiscal, a grande eficiéncia 
não- é do Congresso Nacional, e sim da Fazenda Pública. 
Ela tem a grande competência para falar exatamente sobre 
a sonegação fiscal. Ninguém pode saber mais do_ que a fiscali
zação fazendária. 

O Sr. -Ronan Tito -Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex• 
com prazer. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Cid Sabóia de Carva
lho, veja a importância do que V. Ex' acaba de dizer. Essa 
sugestão que faz, para mim tem muito maís força do que· 
uma pequena sugestão, é uma determinação. Vou sugerir a 
nossa Corníssão que convoque;-em primeiro lugar, o Ditetor 
da Receita Federal para depor na nossa CPI. A partir daí 
é que vamos abrir a discussão. Agradeço-lhe pela brilhante 
aula que está dando a este Plenário, em particular, a este 
seu humilde aluno. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Entendo que 
as comissões parlamentares são complementares. Elas não 
podem esgotar um fato delituoso porque não temos meca· 
nismos para tanto. Não somos polícia, muito menoS -polícia 
técnica; não somos polícia judiciária e nessa judiCiária-· não 
somos técnica. 

Temos que abordar, como bem lembra, de quando em 
quando, o Senador Mário Co':'as, o ·aspecto de ética política, 
administrativa do Governo, mas não somos obrigados aqui 
a fazer uma substituição da Polícia Federal ou da Polícia Civil. 

A CP! vi.sa às infrações que atingem o âmbito polftico 
que podem conflitar os poderes, que podem atingir' a soberania 
do País; do nosso Estado, ou que podem criar dependências 
entre poderes, tirando o aspecto de vinculação e criando o 
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aspecto subordinativo pelas infrações submetCdoras, as situa
ções irregulares QUe poderão-ser questionadas. mas que possi
velmente não serão resolvidas de outro modo. __ 

Não sou contl;a ~s éomissões_ Parlamentar.es de Inquérito. 

con4ecimentos apropriados para fazer a averigUação e a inves~ 
tigação devidas e não ficarmos aqui passando atestado de 
competência ou _honestidade aos convocados, o que infeliz~ 
~ente tem acOnteCido quase sempre. 

ExiStain quantas sejam necessárias, desde que saibamos di-
mensioná-las e terminá-las rapidamente. . O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- As observações 

Levei pouco tempo na Comissão Sobre o suborno porque de V· Ex~, Senador J utahy Mag~lhães,_ são da maior impor-
mandei buscar todos os documentos que me interessavam tância. Tudo é relativo~ O CongressO itõlte-ame_ricãno_ deve 
onde eles estivessem. E vou concluir essa Comissão sem felici- estar, para esse ffm, à fre~te 4o nosso, na mesma proporção 
dade, porque não poderia ter feliCidade em ver-o Brasil entre- da diferença da técnica brasileira para a técnica norte~ame~ 
gue ;3. tanta gente suj~L _ _ _ _ _ ricana o que lhes concede uma condição especial nessas averi-

Não terei essa tranqüil1dade .~ iteffi essa felicidade~ mas guaçõe·s. 
estarei humilhado por ver que é_ possfvel apanhar, de c_erto Na verdade, aqui nesta Casa, temos Senadores aptos a 
modo, um aqui, OIJ.t,TO ·ali, mas pessoas que cometem crime uma atU:açãó "das m~is bril~antes _(_?m_ qualquer comissão de 
de pequena monta porque- os crimes ··maioreS, eSSes abalam · hi.quéfifo, entre os quais incluo V. Ex• pek ~spírito de pesqui~ 
a Nação

0
• Ainda bem que Richard Nixon não é brasileiro, sa, indagativo ~ Pela c9ndição diçlática de que é revestido, 

porque, se fosse, teria termi"nado o seU Governo, tranqüila- como estivesse- sei:npfe atuando dentro de urna norma que, 
mente, com ou sem Watergate, sob os aplausos da covardia em política, teríamos que recorrer â filosofia de Karl Marx, 
nacional. Mas lá ele não póde; foi compelido à- uma renúncia quando havia üma v~rd3deira técnica para se entender e se 
para não ser colhido por um impedimento. ler os au-tores que· Versavam sobre a matéria, a respeito do 

4qui no Brasil, entendemos que os grandes delitos.não materialismo histórico etc. 
podem ser apurados, pois é per~goS<?, ~feta a Nação, quando, Temos, asSim, pessoas de atuação sistematicamente cor~ 
pelo contrário, isSo engrandece a Naç_ão. Não_ vi _o Exército reta, cada qual dentro de sua formação cultural, dentro de 
Naciqnal ~e r dimínuíç:IÇ> depois de _tantas denúncias que sofreu. um aspecto de preferências. Na área jurídica, temos, por 
Aqueles casos de superfaturamento foram devidamente corri~ exemplo, pesso·as mais que aptas, como são muitos dos nossos 
gid_os co.m o auxílio_ do Tribunal de Contas da União. Funcio~ integrantes, e oS debates jurídicos resultam sempre em grande 
nou a máquiná democrática. Se está errado, conserta-se; se valor, exatamerite porque há exponenciais dessa ciência no 
as contas náo estão certas, são irnpugn~das pelo Tribunal plenário do Senado Federal. 
de Contas da União, que dá prazos para o devido conserto. Mas já vai adiantado aqui e não quero terminar este 

discurso dizendo que, possivelmente, o Sr. Pedro Collor não 
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte? é um louco. Possivelmente querem-no fazer de _louco, porque 
O. SR. CID SABÔIA DE CARVALHO~...:.....-Com muito esta é a conveniêricia do Governo, mesmo quando, para espan-

prazer, Senador Jutahy Maga_lhães. _~to da Nação, essa imputação tem que ser aplicada, vivida, 
exercida, por sua própria mãe: -

O Sr. Jutahy Magalhães -Senador Cid Sabóia de Carva~ A um advogado veterano como eu isso não espanta, pois. 
lho, V. Ex' está dando uma aula sobre a competência das muitas vezes, como advogado, fui obrigado a demonstrar que 
CPI e os rumos a serem seguidos. Na parte em que V. E~ a Sr-' Fulana não era louca e requerer exames, em campo 
faz as comparações com ó ·que ocorreu, ~por exemplo, nos neutro, de profissionais vindos até de outros estados. Sei que 
Estados Unidos, teríamos que levantar outras questões. No marginais, depois de cometer os delitos, também passam por 
caso das comissões de inquérito àOSenado americano, a situa~ loucos. Sei de pessoas que queriam Se ·apOseritar antes do 
ção é ri:tuíto- diTeiente da nossa, pOrque lá estão estruturados tempo e foram instruídas em como deveriam proceder diante 
para fazer uma averiguação a mais completa possível, a mais - do psiquiatra para obtenção do atestado de loucura, porque 
técnica e profissiónal que possá existir, devido às normas regi~ a loucura muitas vezes é comportamental, nunca é física, não 
mentais que lhes possibilitam contratar especialistas até para há como detectar 0 defeito físico da loucura. Detecta-se um 
elaborar as indagações. Grandes advogados especialistas no comportamento e ninguém vai abrir o cérebro para dizer que 
que estão apurando são contratados para proceder às próprias há conflitos celulares. Os eletr~encefalogramas podem resul~ 
indagações em nome dos senadores. O que acontece conosco? tar muito bem em uma pessoa de comportamento altamente 
Convocamos uma a-utoridade, que vem com um número muito inadequado. 
grande de assessores, e nós temos que improvisar, sem termos 
conhecimento profundo, às vezes, até muito superficial sobre ~~Sr Marluce Pinto- Permite_~_me V. Ex~ um aparte? 
o que vamos indagar. averiguar. Daí ocorre como nQ caso O SR. CID SARÓIA DE CARVALHO- Ouço a nobre 
do ex~Ministro Magri, convocado, apressadamente, para uma Senadora Marluce Pinto, Sr. Presidente, antes de encerrar. 
comissão, que não era aquela apropriada para ouvi-lo, da 
qual saiu como se tivesse vencido a questão, porque não esta~ 
mos capacitados para isso. Temos que analisar também o 
problema institUcional. Nos Estados Unidos, o vice-presidente 
foi destituído por uma acusação de suborno. Foi, então, eleito 
pelo Senado o Sr. Gerald Ford, que era deputado. Com a 
saída do Presidente Nixon, o Sr. Ford assumiu normalmente 
a Presidência da República; instituições firi:nadas em bases 
que, infelizmente, não são as nossas. Penso que V. Ex• e.stá 
mostrando o caminho que deve ser seguido. Temos que nos 
preocupar, quando fizermos essas COilvocações, em termos 
as condições necessárias para· aprofU.nCfãr as questões _e os 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -O tem
po de V. Ex~ já está terminado de há muito. Há ainda o 
nobre Senador Beni Veras inscrito para falar depois de V. 
Ex· 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Desculpe-me, 
Sr~ Presidente. Eu não sabia que o Senador Beni V eras estava 
inscrito. - - -= ~ -

AS~ Marluce Pinto- Meu nobre Colega, o meu assunto 
ainda é referente ãs CPL Realmente, V. Ex' está nos dando 
uma aula. Há poucos minutos, eu conversava com o nobte 
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bertp C3:Val~nti de A~buquerque, ~x-Sup~ri~tendente_ do 
IPEA. · 

Senador Jutahy Magalhães sbbre o volume de CPI nesta Casa. 
Inclusive tenho uma propóstâ de emenda ·constitucional para· 
aumentar o número de assinaturas paia"dõís'terços, à'fim As· apresentações e· discussões· que 'se seguiram coni os 
de limitar essas comisSões. Por ·exemplo, -o órgão espeCíficO· · · parlámeritares das duas Cas_as do Congresso Nacional demons-
para examinar caso ·cte·sonegação de impostos-' é a Receita traram a importância do tema objeto da Comissão. A persls-'-
Federal, mas se não levai'tnos em GOnside_ração as ponderações · tência. dos graves cteSequiHbriOs· ecoilÕilliCos' e sOciais_· eiltre 
de V. Ex•, vamos instalat'aq-uí 'uma nOvâ 'CPI sobre· esse as várias regiões brasileil;a:s, bem comO _n.o~ (11~~-c?r .. de: -~4_~. 
assunto. Para iSso -temos-ã~CômisSão de COhStífUição, Justiça região~ se constitui provavelmente no problema maiOr do rios-
e Cidadania. Por que não levar determinados asSuntos àquela so .desenvolvimento, responsável pelas precárias condições de 
comissão técnica, quando há ·tantos juristas dà envergadura vida da grande maioria da população que é excluída de usufruir 
de V. Ex~ que poderíam analisar certas 'siftiaÇõeS anteS ·ae - dOS_bens e seryiÇos pfoporCionadós-peló pfOgi"e,;~..-. _- -
serem instaladas essas' CPI? _O que acontece,1 Do momento, Duas são as dimensõeS das' d~sig'-!-al~~qe,s regioriil~s :no 
é que estamos deixando assuntoS-de alta rele"vànc!ía, que-póde- . País. Uma·, de caráter n:;lativo, mostra a distância entie as 
mos solucionar, porque não se pode chegar-às.cbinissões téi:iií~-· · médias âe- desenVolvimento 'das -diversas' r~g~õcs. Por:: ~f $e_ _ 
cas com número suficiente para aprovar os·-- pi:ôjetos pór-que ~ notâ q~e a renda per t:àpita de um nordestino médio representa 
há sempre as CPI. Ainda hoje, eu mesma, se fosse seguir ceréa da metade da fenda per capita de um brasileiro médio, 
a minha agenda não poderia estar em trés 'CPI ao mesmo e, <:eica de um terço, da renda p~r capi~ de um habitá.rite 
tempo. PrecisamOS de uma Soluçao até pa:fá pàta dar satisfa- da região Sudeste. .. 
ções ao povo brasileiro. Quantas vezes_já-fuUrldagada, aqui Outra, de caráter absoluto, tem a .sua Q.imensão__rnaior 
em Brasília, nas ante .. salas dos Ministérios sobre_os resultados no número de pessoas consideradas em situação de pobreza 
das CPI, pois ainda ç.ãO sé viu alguém ser punido por causa absoluta no País. Trata-se,. 'aqtli;-da grande,maioria de. brasi~ 
das CPI. Este Congresso está virando quase ,que uma delega- · leiros que sobrevivem com uma renda familiar abaixo de dois 
cia; e não é esta a nossa funÇão específica. Quero·parabenizá-lo salár_ios m(njmos mensais, renda essa irisuficiente para mantef -
por ler levantado este assunto, porque já retardamos o mo-_ um mínimo de,dignidade.e:m suas condições de vida. Situações -
mento de fazer uma análise específiCa com relaç_ão à instalação _de pobreza extrema se verificam em todas as_ _regiões,- mas 
das CPI. principalmente no meio rural e na região Nordeste. _ , 

o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ~ Obrigado a Por todas as medidas de desigualdades regiomiis, os pro-
V. Ex~- · blemas do Nordeste despontam como os de maior gravidade.-

Infelizmente, não.há rilais tempo de aprofuhdar uma -res~ Contando com 29% da população brasileira, o Nordeste abriga 
posta à nobre Senadora, mas numa outra opOtt'unidade procu- 54%_ dos pobres do _Paía .. Além disso, muitOS dos pobres de 
raremos luzes para a solução desse problem. a.-_ oUtras regiões são, na "Verdade migrantes oriundos do Nor-

deste. · Sr. Presidente, creio que louco está ó Brasil que pode 
assistir tranqüilamente à morte do Governador do Acre sem Diante desse quadro de desigualdades, o debates na Co,. -
grandes emoções e pode assistir à declaração~materna da I ou- · missão Mista procuraram _abordar suas causas e ·as possíveis 
cura de um filho para salvar 0 rei da corrupção deste País. soluçõe$. V4rias_questões de grande importância para Os traba-
(Muito bem!) lhos da Comissão foram debatidas e por isso desejo aqui men~ 

cionar algumas delas. 
Durante o discurso do Sr. Cid Sab6ia de Carvalho, 

o Sr. Mauro Benevides, Presidente, déiXa a cadeird da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. }Íachid Saldanha 
Derzi,, Jo Secfetário. - · 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Maurício Co:rrêa. (fausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Beni V eras. 

O SR. BENI VER~ (PSDB -ÇE -:::-Prgnun_cia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr .. -Presidente, Srs. 
Senadores, tenho a grata satisfação de trazer ao çonhecimento 
do plenário desta Casa os primeiros 'resultãdos ·do trabalho 
da Coniissão Mista do Senado e da Càmár~csobre pes~qui
l:íbrios Inter-Regionais do Desenvolvimento-Brasileiro. A Co
missão instalada recentemente pelo Senhor Presidente do Se
nado, o ilustre Senador Mauro Benevides, _com a participação 
dos Governadores de São Paulo, Ceará, AriiaZcmas ·e--Gõiâs, 
deu agora início à fase de sessOes técnicas pata recolhei- os -
subsídios e informações nec_essárias ao desenvolvi~entp do 
seu trabalho. 

Tivemós, ila sema:n.a que passou, uma importante sessão 
sobre os Efeitos Espaciais de Políticas Nacionais. ·contamos 
com a participação de dois eminentes técnicos e estudiosos 
dos problemas regionais brasileiros, O! Drs. Francisco B. B. 
de Magalhães Filho, ex-Secretário de Planejamento do Paraná 
e Professor da Universidade Federal do Paraná, e o Dr. Ro-

Crítica ao Neoliberalismo. As forças de mercado, por 
si s6, não serão capazes de corrigir os desequilíbrios de desen~ 
volVimeilto brasileiro. Na verdade, esses dysequil:íbrio.s fo~a~ 
por' elaS criados. Os defensores do neoliberÇtlismo. seqi_li,mite: 
esquecem que, para que o mercado venha. no longo prazo, 
redUzir á.s desigualdades de desenvolvimento, seria neceSsário 
que os preços de todos cis'fatores fosSeJTI..totàlment_e flex_~~eis 
e que sua mobilidade fosse totaL Isso sign_ificaría ternios ·de 
eliminãr qualquer legislação relativa ao salário mínimo, o que 
seria inadmissível. 

Por outro 18.do, também fOi discutida a modificãçãõ- no 
papel do Estado, que está sendo observada no Brasil~e em 
outros países. Altera-se o papel do Estado e da Sociedade. 
O Estado já não pode quase tudo, enquanto a sociedade se 
torna cada vez mais complexa. Novas formas de articl)l;ição 
entre Esta.Qo e Sociedade devem ser buscadas para viabilizar 
os caminhos e ~erem s.eguidos pela socied_ade brasileira. 

Defesa do Planejamento. Foi amplamente debatido o pro
blema -do abandono do planejamento no País e foi defendida 
a tesé de que o planejamento precisa ser retomado urgente
mente como instrumento de promoção do desenvolvimento 
e de redUção de desigualdades. O planejamento não pode 
ser confuildido como instrumento apenas de governos autori
táriOs. Trata-se de uma técnica de trabalho que assume a 
forma determinada pelo tipo de governo. 
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No Brasil, vivemos um tremendo maniqueísmo a respeito que- no todo os seus resultados são positivos e que as crítiCas 
do planejamento. Ou se planeja tudo, ou não se planeja nada, contra eles nem_ ~e_mpre são fundamentadas. 
quando o ponto certo talvez fos_se planejar onde for necessário, _ Defesa da E;dJ.It:ttção. A longo prazo, a formação de recur-
para corrigir a tendêndã ·naturãl do capit~lismQ _à_ Ç:onc~n~ sos_ hum~nos (o:i defendida como uma das ações principais
tração. _ a sereril. realizad~. com vistas ~ redução __ <_los desequilíbrios 

O planej3niê~t9 ·a~torit!irio _ocorre qtÍrn goy~mO- a,uto-ri- do desenvolvimento brasileiro. Com efeitO, esta é uma questão 
tárfo. Num governo demo_crático_, o planejamento há que ser da mais alta imPàrtân'cia. Não pode havef nação-desenvolvida 
democrático e participativo, ·com órfentaçõ-es normativas pãra com popUlação ;:n,tt;.Qese~volvida. A_universalização do ensino 
o setor público e indicativo ·para· a_ sociedade. O plam!jamento bás~êo. _a melh~r!a d~ _qualidade do ensino e ·a expansão do 
é uma técnica a serviçO- da política. Ajusta-se ao processo ensino prátíco s~o ações- de caráter iinediato que precisã:m 
da sociedade. Se o sistema: político é fechado, 9 J)Iànejãmento_ . ser adotadas pela sociedade brasileira. 
é fechado. Se o síste"ma POlítico é_ aberto; o planejamento No presente mq-mento, o Nordeste tem uma necessidade 
será ·aberto. Trata-;se, enfim, _de uma técnica que permite a prenlerlte de desenvolver trabalhos na área de irrigação. En-
coordenação das açÇ)es. de presente de forma coerente c_ctm __ treta_ntq, não cpnta com urna escola sequer que permita a 
objetivos e caminhos que a sociedade almeja para o seu- futuro, formação de pessoas qualificadas para desenvolver esse traba-

Por tudo isso, o insirurllenici de ·piàflejameilto do País lho. . . 
e, em especial o de planejamento regional, precisa urgente- . ~e'pt dúvida· qUe, essa é uma -forqt;;t estrariha de se fazer 
mente ser revisto, segúindo a lógica do planejamento demo- as coisas. Como poderemos desenvolver~m processp deirríga-
crático. Neste contexto, algumas sugestões específicas- foram ção se: não temos,·quadros para enfrentar essa tarefa? --
debatidas. Políticas Nacionais e Desenvolvimento Regional. Quando 

Complexidade das Questões Region~. As questões regio.o as políticas nacionais são definidas, elas em geral não levam 
nais só pOderão ser adequadamente eqúacionadas se enten- em conta os seus ·efeitos territoriais e sociãis. OS interesseS-
didas em toda a sua complexidade económica, soCi3.1 e políticâ. das populações- mais pobres, assim como os interesses das 
Não se trata apenas de uma questão técnica, Uníôimensional. regiões menos desenvolvidas, não são levados em conta. As 
Por isso, precisani sempre ser tratadas no Cdnte"X.to de uma pOlíticaS riacíomi'iS São sempre definidas-_ em função dos inte-
perspectiva globalizante, onde a dimensãO económica não fiO- reSses da economia nacional, vale dizer, das regiões mais de-
de ser dissociada da social e estas não podem ser dissociadas senvolvidas, onde se concentram as atividades_ econôrnicas. 
da variável polítiCa. - Pensa-se em política nacional pensando no Sudeste. Quase 

Para exemplificar esta questâ.o, foram examiriados aspec- sempre não se leva em conta _que muitas vezes os reflexos 
tos da história recente do desenvolvimento regional no País. dessas políticas -s~o positivoS-iiã. Região Sudeste e profunda-
O.exame da realidade mostra o quanto os problemas regionais mente negativos para o restante do País. 
são complexos e multidimenSionais. As políticas nacionais in- Sendo assim,_ as regiões periféricas às vezes pagam altíssi.: 
fluenciarn diretamente o desenvolvimento regional e sociaL mos preços por políticas nacionais pensadas em termos do 
Um melhor desempenho da economia brasileira repercute Sudeste e de uma periferia. As políticas nacionais são sempre 
favoravelmente nas regiões menos desenvolvidas. Dados apre- definidas em função dos interesses das regiões mais forteS~ 
sentados indicam que as desigualdades regionaiS e ·sociais se Durante as discussões desta semana, a Comissão debateu 
reduziram na década de sessenta e de setenta, quan-do a econo- dois tipos de políticas nacionais: a política da substituição 
mia brasileira teve bom desempenho. A recessão traz l?roble- de importações; que· fundamentou o modelo de desenvolvi-
mas adiciOnais para aS-regiões menoS favorecidas. COntudo, merito industriai do. BraSil eil.tre os an9~ SQ ~ so; e a prOposta 
não :tendo o mesmo nível de desenvolvimento capitalista das política de integraÇão latino-americana; o Mercosul. -
regiões mais avançadas, as regiões menos desenvolvid~s são - Substituição de Importações. O inOdelo de substituição 
menqs sensíveis às flutuações da macroeconomia. Em outras de-irp.portações agravou as disparidades económicas, sociais 
palavras, o PIB (Produto Interno Bruto) de regiões corno e regionais no Brasil. A SLLbstituiçâO de importações se volta 
o Nordeste cai durante a recessão, porém cai menos do que para o ·mercado existente. Por isso, concentrou-se na região 
o do Pa·ís como um todo. Isso não quer dizei- que as canse- Sudeste. Ao exigi:f à 'integração do mercado nacional, provo-
qüênci3.s sejam m-enores af: córi:t efeitO, dado que as regiões cou o enfraquecrm:erito da base industrial das demais regiões. 
mais pobres são mais vulneráveis, isto é, não dispõem de Efeitos do Mercosul. Uma das políticas nacionais analisa-
condiçõesadequadasparaenfrentarcrises,osefeitos-negã.tivos das, do ponto de vista de sua repercussão sobre as regiões, 
sobre as populações pobres são signifi6itívamente maiores. foi o caso da integração dos países do Mercosul. Foi criticada 

a forma como as discussões e negociações vêm sendo condu-
No caso do Nordeste, as taxas de crescimento do PIB zid~s, mais uma_ve:z_sem a participação de representantes 

per capita vêm se situando ligeiramente aCíma Oas médiãs das regiões brasilc;:iras. ~ntretanto, o Mercosul poderá ter 
nacionais. Por isso, em termos relativos, teni se Verificado grandes repercussões sobre a distribuição da atividade econô-
uma redução de desigualdades re.lativas nas últimas décadas, mica no espaço nacionaL O desenvolvimento industrial ten-
embora as desigualdades absolutas ainda sejam imensas. Um derá a concentrar-se em São Paulo, Córdoba e Buenos Aires. 
debate aprofundado desta questão mostrou que as políticas A curto prazo. haverá grandes repercussões sobre a agricultura 
específicas de desenvolviffiento regional foram as principais da l-egião Sul, mas a longo prazo a região terá condições 
responsáveis por esse crescimento diferenciado do NOrdeste. de ajustar-se. Por outro lado, o maior desenvolvimento indus-
Em outras palavras, apesar de insuficientes e descontinuados, trial do Sudeste tenderá a aumentar a distância para as regiões 
os programas de desenvolvimento regional conseguiram man- menos desenvolvidas, podendo agravar as desigualdades rela-
ter a economia regional funcionando razoavelmente, mesmo tivas. 
em períodos de recessão. Não obstante os problemas freqüen- Algumas Conclusões Preliminares. Das apresentações e 
temente observados na aplicação desses programas, é inegável discussões realizadas entre os expositores e os parlamentares 
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presentes, algumas cunclusões preliminares puQeram ser~van- do_SuJ ainda sá.o bem maiores. Não porque não existam poten-
çadas. Em primeiro lugar1 constatou-se qu.e ·as soluções~são _cialidades. Sabemos que ·a re·gião Norte• do nosso País, eril-
mais fáceis de serem encontradas quando a .economia está riquezas naturais, "é ã que tem o_ maior índice de potencia-· 
crescendo. Por isso, é importante que a sociedade brasileira lidades. -No estado que represento, ·que em· populaçã·o· é o 
crie ó mais cedo possível as condições par.a.a retomada do _ menor da Federação braSileira~. há rique~áS naturais que, se' 
crescimento econômico., , , . --- exploradas com ordenação, pagariam· -até a dívida externa, 

Em segundo lugar, torna-se necessária .ampla revisão do pois há grande quantidade de minério. E· hOje o que_ se: Vê · 
papel do __ Estado, no que diz respeito ao restabelecimento é o povo vivendo numa pobreza: franciscana; apesar do- seu 
do planejamento democrátiCo e~ espeCialmente, do planeja- subsolo ser tão rico. Quando me referi, há pouco, ao pronun-
mento do desenvolyimento _regional, que sempre deve ser ciamento do nobre S.enador Cid Sabóia de Carvalho sobre 
convergente com o desenvolvimento nacional .. Algumas consi- as CPI, eu queria dizer isso. Larriento, porque sou titular 
derações devem ser feitas quanto às polític~s de des.envol- dessa.Comissão de que V. Ex"- é-o relator, e,pouquíss1Ih3S · 
vimento regional. No campo económico, devem ser levantadas vezeS. tive oportunidade de ir ali, porque agora só -fa'Zeri19s 
as bandeiras das oportuni9ades a nív~l. das _regiões menos CPI. Temos que .dar .um basnt. nisso e· estolher_as prioridades,. 
desenvolvidas, bem como de sua capaCidade: de desen'volvi- pois há que levar em consideração ·es$a.S distorções.· Ahi.da--
mento, abandonando~se_politicamente o disçvrso da mjséÍi~. hoje, na comissão em que estava o Ministro da Educação; 
Sob o_ a_specto social, é importante a defiri'íÇãô,âe estratégias levantei esse assunto, porque tUdo qUe solicitam6s para· os 
para o combate à pobreza:, com um esforÇá coricentrado s.obr~ . nossos estados- as em~ndas a_o Qrçame.nto-:- e apr<?vamos, 
a melhoria dos recursos humanos. . o _ _ • __ • nos proporciona ambas_ limitadíssimas. porque a população 

Sob o ângulo político-instítucional, aS inSütúiÇões·de pla- é pequena. Então, porque as populações dos estados do Norte 
nejamento e de financiamento do de~enyqlyi,mento r~@~nfl~ são pequenas, leva se tudo _para o Sudeste -como V. E~ 
devem ser repensadas e, se necessário,- até mesmo su.bsti- tão bem explanou __:_., não ·se pr'oCúi"a irivesíif exátam'ehte 
tuídas. Planejamento deve fazer só planejaniento, com ·equi- nos estados que têm potencialidades e que poderiam dar um 
pes pequenas e altamente competentes, não só sob o a:spé:Cto retorno rápido? Fiea·c·onfinada essa população! Sai uma gTan-
técnico, mas também político. O planejainento democrático de massa populaciOnal, do Nordeste para· São Paulo e, hoje, 
não pode ser apenas um exercício técnico. A d.eSC~ntralização o que vemos? Sem que·rer·ae·scon.Siderar ,'absolutamente; pc-
para os estados e para os municípios e a p·artidt)3ção da sacie- de-sê dizer até qtie São Paido é um país - é Brasíl, 'mas 
dade devem ser diretrizes··petm:ã"tientes. - - - ' é um estado diferente. Ainda hoje ouvi do Ministr() _da Educa-

Os eStados, no seu processo de planejamento, precisam ção que. nos Estados Unidos os professores com p6s-_graduação 
ser levados em conta, de tal maneira que--não se im":(:Jonha atingem 80%; a média brasileira é de 15%, mas só o Estado 
urna ideologia predominante em Brasília Sobre o rest$)te do de São Paulo tem 60% _do totaL E tudo is·so por quê? Porque· 
País. As regiões têm que ser conhecidas _em sua..i_nteireza, não há inve_stimento~.n~~sas regg>~-~- Tu~~ 'o _q~_e ~ai para· 
para que se possa. no planejamento, fazer com que elas te~ as regiões Norte e Nordeste leva em cons~d~ração a po'pul:içâb. 
nham oportunidade de progresso e desenvolViinento. Os- estaQos d?s regiõe_s Sul_ e Sude~t_e já estão SUJ~_e_rd~s.en-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, foram extremamente ri- volvidos, têm uma fenda per capita altíssima e, por essa razão, 
cas, até agora, as contribuições recebidas no âmbito da Cernis- deveria haver um investimento maiot exatamente ·nas não 
são Mista s_obre Des·equilíbrio lnter-Regional Brasileiro. Nas desenvolVidas. CoínO poderemos desenvolvê-las se n'ão há 
próximaS semanas e meses teremos; o~nrrembros da Comissão, inVeStimentO? Os Estados de Ror;;tima ~ 9:o Amapá er_~m terrí-
um trabalho muito intenso, procurando enyolver a intelectua- tórios antes de 1"' de janeiro de 1991. Transformara_i:n~se-.e,m 
lidade brasileira preocupada com os problemas de eqüidade estados e não houve nenhum investimento em estrutura. Com 
do desenvolvimento nacional, assim como também os políti- as pequenas verbas específicas de e_Stado ti~e.ram_que,·ser irn-
cos, a· sociedade civil e o governo. Temos· certeza de que plantados o Poder Legislativo e o Poder.Judiciáriq na·se,g_u)lda 
a Comissáó Oferecerá aO Congresso Naciórfal e ao Governo inSiâiiCia. ·EntãO, com·o vamos desenvolver essas regiões? E 
sugestões de grande importância que, com a legitimaÇão poli- temos no nosso estado os países vizinhoS da Venezuela._ ... 
tica das duas Casas do Congresso, poderão resultar ~m solu- (O Sr. Presidente fa~?. soar a campainl:Ja._) 
ções duradouras para a redução das desigualdades económicas 
e sociais_ no Pafs. 

A Sr.' Marluce Pinto - Permite-me V. Ex~ um aparte? 
O SR. BENI VERAS - Com muita honra, nobre Sena

dora Marluce Pinto. 

A Sr Marluce Pinto - Meu nobre Colega Beni V eras, 
realmente, V. Ex~ está trazendo a esta Casa _lllJ! a..ssunto da 
maior relevância. Só lamento que o Plenário esteja vazio·; 
dado o adiantado da hora, porque chegou a hora de nós, 
brasileiros, nos unirmos para chegarmos à conclusão de que 
o Brasil é um País-linico. E da maneira como está sendo 
levada essa política, em termos regioriais, é c_omõ-s·e· nós tivés- · 
semos até três brasis. Mas fiquei ouvindo com muitã atenção 
o pronunciamento de V. Ex', que se dirige muito ao Nordeste. 
Eu, de minha parte, até me congratulo porque sou nordestina, 
do Ceará, o Estado de V. Ex~ Mas aqui represento um estado 
da região Norte, e ali as diferenças em relação aos Estados 

A Sr Marluce Pinto - Vou terminar, Sr. Presidente. 
M3S: iiO--ffiês-PasSado,· con~guiffi'os· compra:r através âa Porta
ria n9 11-A um saco de cimerito por Cr$4.000,00, se fôssemos 
comprá-lo em Rora"im-a esse valor seria de Cr$2l.OOO~oq. De
vemos nos unir neste Senado, no Congresso, de modo geral, 
pai-a que·, como brasileiros, possamos desenvolver ess~s !e:-
giões que têm um potencial de riquezas naturais elevadíssimo, 
porém não existe inve:Stímentos para que haja um retor.no 
rápido. · 

O SR. BENI VERAS - Agradeço o lúcido aparte da 
Senadora Marluce Pinto e peço desculpas por -ter realmente 
tne descuidado um tanto de comentar a situação .dás ·aemais 
regiões do País. 

O Norte sofre um sitt,tação muito próxima ao Norci~ste, 
em termos de renda, e agravada por problemas diversos como: 
grandes extensões territoriais, reservas indígenas dificultando 
as condições de vida dessas regiõ~s. 
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O B~asil é _um enor~e País, feíto um mosaiCo de regiões,- -
com características peculiares, com diferenças de renda muito 
gtandes. Esse problema não preocupa o País atualmente. O 
País não pensa nisso, fazendo com que tenhamos uma desi~ 
gualdade_ enorm~ entre _a condiç§o de vida das populações 
como se ho_uvesse brasileiros de primeira, segunda, terceira, 
quarta e qumta categoria. _ _ 

Tenho uma pre-ocupação enorme eth relação a essa Co
missão no sentido de que possamos perceber examinando 
essa questão em profundidade, novas maneir~s de abordar 
a chaiD:ada política regional. Hoje, a política regional que 
se prat1ca é antiga e não tem mais efeito, está anestesiada 
e desgastada pelo processo que o tempo exerceu sobre ela. 
Precisamos ser cap-azes de gerar novas idéias, visando super3r 
esses problemas porque não podemos nos conformar com 
esse estado de coisas.-

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhãe:s. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srl)!i e Srs. Senadores, 
trago hoje, para constar dos Anais do Senado, um documento 
que considero da maior importância. É da lavra da Associação 
dos Engenheiros da Petrobrás, associação que tem trazido 
ao co-nhecimento dos Parlamentares informações que mere
cem a nossa reflexão. 

Sob o título "A privatização da indústria de matérias
primas para fertilizantes", a Aepet elaborou documento com 
uma série de indagações que devem ser levadas em conside
ração. São perguntas que necessitam de respostas para termos 
condições- de _saber algo mais a respeito desses processos de 
privatização qUe têm Sido executados pelo BNDES~ 

Pessoalmente, levei à ComisSão-de AssuntoS-Econóinicos 
do Senado a idéia de ser criada uma subcomissão para acompa
nhar a política de privatização do Governo Federal. A idéia 
não prosperou até hoje e, ao que parece, não será aceita, 
o que considero lamentável e um equívoco muito sério. 

"A PRIVATIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DE 
MATÉRIAS-PRIMAS PARA FERTILIZANTES 
A erradicação da pobreza e de sua conseqüência mais 

cruel - a marginalização - e a reduç~o das desigualdades 
sociais, constituem objetivos_fundamentais da sociedade brasi-
leira, expressos no art. 29 da nossa Constituição. __ 

Temos absoluta consciência de que a experiência histórica 
a nível mundial ensina que a construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária, somente é possível com a superação 
de problemas estruturais de sua economia. Foi assim no passa
do e é assim hoje. Foi assim para os países ricOs e têiá de 
ser assim para nós também. A situação de miséria absoluta 
em que vive mais da metade da população brasileira, e a 
falta de condições mínimas de habitação, saúde, saneamento 
e alimentação, são desafios que exigem um esforço perma
nente e continuado do Estado e dos várioS segtneiltos organi
zados da sociedade. 

Dentre esses desafios, gostaríamoS -hOje- de nos deter em 
apenas um básico que temos a confiança de que o Brasil 
tem todas as condições para superar e qüe, pelo seu enorme 
efeito irradiador, pode contribuir de forma decisiVa pára o 
nosso desenvolvimento. Referimo-nos à produção de alimen-
tos. -

- O Brasil, sabemos todos, reúne três cond_ições favoráveis 
-.dimensão territorial, clima e terras férteis- para enfrentar 
esse desafio e assegurar ao seu povo o su-primento de alimentos 
abundantes, variados e a preços· baixos, programa mínimo" 
de qualquer Govetrto que se respeite e· fu!J~_amento de qual
quer política económica realisticamente voltada para a redu-
ção das disparidades. Sociais. . · -

Nesse quadro, o~ "agribusiness", ou para ficarmos em 
nossa própria língua, "os complexos agroü:idustriais" são hoje 
responsáyeis por mais de um ~erçq dQ PIB_ brasileiro tendo 
em vi~ta; as ativídades dos setores de insumos e serviços para 
a agricultura, e também da indústria de processamento de 
produtos agropecuários. 

O desenvolVint:ento do complexO "agrÕiTidustrial deverá 
nece.~~amente _ ti.asçar-se no binómio eficiência e produti
vidade,- como colldição para o aumento da produção agrope
cuária, ou seja da produção de alinléntos, sem expansão da 
área plantada, vale dizer, sem desmatanientos predatórios, 
preservando-se em linha de máxima o ~e i o am bieQ.te, çomo 
não o fizeram as g:ç~.npes nações mÕdepJ-as~ hoje tão dispostas 
a nos acusar dos mesmos erros que colhete.ram. · 

Podemos e dt;xemos crescer e ·enriquecer. sem estragar 
esta parte do planeta que nos coube por herança histórica 
e que é nosso dever transferir às gerações futuras_ em bom 
estado. 

O desenvolvimento da agricultl!ra brasilei~a nos_ ldtim.os 
anos só foi possível porque o Estado decidiu desenvolver um 
grande esforço de inv_estimento para dotar o País de uma 
indústria produtora de matérias-primas para fertilizantes nitro
genados e fosfatados em que se estima foram investidos cerca 
de US$3 bilhões. 

A entrada e perriJ.anência do Estado, _através da Pctro
brás/Petrofértil no_ segmento das matérias-primas do se to r de 
fertilizantes não teye um caráter programático. As razões para 
a presença do Sistema Petrobrás nesse setor foram sempre 
de ordem superior e de natureza absolutamente pragmática, 
em decorrência da reconhecida importância estratégica do_s__ 
fertilizantes, como fatores essenciais de modernização da agri
cultura, e da impossibilidade ou desinteresse expresso do em
presariado privado, em face do grande volume de recursos 
de .investimento e da reduzida taxa de retorno que caracte
rizam o segmento de matérias-primas desse setor. 

A história da Petroféftil CO"ii:Ieça rilllito a:rites de sua consti
tuição em 1976. Em meados da década de 50, o Conselho. 
Nacional de Petróleo ofereceu, sem êx.ito, à iniciativa privada, 
o gás sobrante da Refinaria de Cubatão, cujo apróveitalne.nt6 
acabou tendo de ser feito com a produção de amQnia,_ ácido 
nítrico, nitrato de âmónio -e nitrOGáldo, -numa unidade -
conhecida pela sigla de Fafer - integrada ao plano geral 
daquela reginaria, em operação até boje e atualmente incorpo
rada à UltrafértiL 

Em 1972, a Petrobrás através da Petroquisa implantou 
na Bahia a chamada Copeb I. com capacidade para a produção 
de 250 t/dia de amónia e 200 t/dia de uréia, dando partida 
ao Pólo Petroqufmico de Camaçari. Atualmente essa wnidade 
faz parte do parque industrial da Nitrofértil. 

E, pelo menos num caso, a presença- do Estado através 
da Petrobrás no setor de fertilizantes foi inquestionavelmente 
determinada pelo objetivo de ocupar espaço que a perda de 
interesse do empresariado privado deixaria vago e que o inte
resse maior da economia do País exigia que fosse nlantido 
ocupado e operante. 
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Trata-se da aquisição do controle da_ UJtrafêrtil pela Pe

troquisa, em 1974, por força de uma decisão governamental 
fundamentada no fato de não haver empresário ou grupo 
de empresários interessados, e na consi4er_a_ção de que dessa 
forma cabia ao Estado impedir que o complexo industrial 
daquela empresa fos_se. ·ctesativado ou s_u_ca_t_eado. É possível 
que num país desenvolvido ou em alguma época no nosso 
futuro, a desativação e sucateamento da Ultrafértil pudesse 
ocorrer, sem maiores danos para a economía nacional. Mas 
não em nosso País e _no_s _n_o..ssos dias. . _ 

Finalmente, em 1974, objetivando_ reduzir ou elimin-ar 
de vez a dependência do País em relação às importações de 
fertilizantes, foi elaborado o Programa Nacional de Fertili
zantes e Calcário Agrícola. No bojo do documento, entre 
outras medidas, ficou estabelecida a necesSidade de implan
tação de três grandes fábricas de amónia e uréia, cuja produção 
conjunta asseguraria a completa auto-sufic_iência do País em 
nitrogenados, que são os tipos de fertilizantes mais usados 
nos países tropicais. _ 

Por não haver empresário privado interessado nos em
preendimentos, ·a realização desses projetes foi eiltregue aO 
Sistema Petrobrás que, para isso, constituiu em 1976 a Petro
brás Fertilizantes, atual sociedade de Comando do Grupo 
Petrofértil e bolding com participações em 5 (cinco) contro-
ladas e 1 (uma) coligada, todas incluídas na lista de privati
zações. 

Para informação de muitos e lembr_ança de outros tantos, 
permitam-me relacionar sumariamente o ã.mbito da atuação 
da Petrofértil através -de suas cinco controladas. 

1. Em Cubatão, São Paulo, tem sede a Ultrafértil que 
opera as unidades de Cubatão e Piaçagüera_, em São Paulo 
e Araucária, Paraná, com capacidade de produção de amónia 
1.690 t/dia, acido sulfúrico 900 t/dia, acido fosfórii:o 242 t/dia, 
acido nítrico 1.256 t/dia, uréia 1.500 t/dia, nitrato- de amónio 
1.200 t/dia, nitrócálcio 600 ti dia, fosfato de diamônio 850 t/dia. 

2. Em: Camaçari, Bahia, tem sede a Nitrofértil que, 
a partir do gás natural, opera dois grandes complexos de pro-
dução de amônia/uréia. -

-o de Camaçari e o de Laranjeiras, em Sergipe, com 
a capacidade conjunta de 2.208 t/dia de amônia e 2.470 t/dia 
de uréia, além de 100 t/dia de ácido nítriCo. 

3. Em, Uberaba, Minas Gerais, tem sede a Fosfértil 
que além de explorar em grande escala as jazidas de rocha 
fosfática de Patos de Minas e Tapira, opera o Complexo Indus~ 
trial de Uberaba. Possui capacidade de Produção de 4.100 
t/dia de concentrado fosfático, 3.000 t/dia de acido sulfúrico, 
1.200 ti dia de acido fosfórico, 1.100 ti dia de superfosfato triplo 
- TSP e 1.300 ti dia de fosfato monoamónio-'- MAP. 

4. Em lmbituba, Santa Catarina, tem sede a Indústria 
CarboquímiCa Cata.dnense ICC que, além da unidade de bene
ficiamento da piritri carhonosa localizada em Çriciúma, opera 
unidades com capacidade de Produção de 900 t/dia de ácid9 
sulfúrico e 360 t/dia de ác_ido_ fosfórico. 

5. Em Catalão, Goiás, tem sede a Goiasfért_il que co
manda ali a exploração de jazida de rocha_fosfática _com a 
produção de 3.000 t/dia de concentrado fosfático. 

Embora sumário, esse retrato da Petrofértil mostra bem 
a amplitude ~o problema que o Estado_ brasileiro, não por 
filosofia estat1zante, mas à falta de interessados no setor priva
do, teve de resolver para resguardar interesses nacionais rele-, 
vantes. 
. Em qualq':'C:r País, aliás, a necessidade de dispor de oferta 
mterna de fertilizantes é de reconhecida natureza estratégica -r. 

pois, em última análise, está relacion~da com o objetivo Prin
cipal de assegurar, ao menos em parte, o abastecimento do· 
setor agrícola, em caso de interrupção ou queda substancial 
(e conseqüente elevação cr:(tica de preços) dos suprirrlentOs
via comércio internacional. 

Como é sabido, o comércio internacional de fertiizantes 
é feito com excedentes sazonais de prodUção, cujos preços 
tendem a reagir em alta ac_entua_da sempre que nele ingresse 
um .comprador do porte do Brasil. Como já ocorreu no pas
sado. 
- Nenhum País, que disponha em seu território de fontes 
de_matérias-primas economicame_nte exploráveis, se arriscaria 
a manter completa ou, mesmo,_ substancial dependência de 
importação, para atender sua demanda de fertilizantes. 

Nenhum País soberano renuncia ao direito de evitar que 
oscilações sazonais ou manobras especulativas do comércio 
internacional ponham em risco a sobrevivêticifl. de setores in
d1,lstriais básicos, economicamente, saudáveis, cuja presf_!:r_:va
ção, mesmo cjtie e-m linha de m_ínima, seja essencial para o 
desempenho de setores crítí~os de _su~ e:c~nomia nacional, 
como é o caso da produção de alimentos e d~ energéticos. 

Esse é evidentemente o caso do Brasil. E esse,s .os fun<;la
mentos da política de substituição de importação que deu 
condição de se implantar, pela mão e às expensas do Estado, 
uril moderno setor de produção de matérias-primas parafertili
zatites. 

É nesse quadro que se situa o conjunto de funções de 
pt_:odução que a Petrofértil vem administrando, como holding 
e s_ociedade de comando de seu grupo de cinco empresas, 
respondendo sempre com a máxima eficiência, às alterações 
de seu ambiente, determinadas pelas mudanças da política 
económica. 

Concebidas segundo os parâmetros da política de substi
tuição de importaç_õe~. as empresas do Grupo Petrofértil não 
dispõem isoladamente de economias de escala satisf3tórías 
para enfrentar as condições de competição em que passaram 
a operar, com a eliminação da proteção tarifária. Só a adminis
traÇão integrada que lhes dá a estrutura de grupo de empresas 
permite sanar essas dificuldades. 

Além disso, a competitividade dessas empresas é e_str_utu
ralmente afetada pelas tecnologias pioneiras e/ou não compe
titivas adotad3s nos proceSsos de produção de suas unidades. 

Estão nesse caso: 1) a produção de concentrado fosfático 
a partir de rochas alcalinas, em comparação com os processos 
que partem das rochas sedimentares (Fiórida, Marrocos, ... ); 
2)_ a produção de amónia, a partir de resíduo asfáltico (Uni
dade de Araucária), em comparação com os processos conven
cionais, que partem da nafta ou do gás natural; 3) a produção 
de ácido sulfúrico a partir da pirita carbonosa, em comparação 
com qualquer outro processo convencional a partir do enxofre. 

A adoçâo deSses Processos teve-sua justificatíva na vonta
de política de utilizar as matérias-primas disponíveis no país 
para a produção de fertilizantes básicoS, de modo a livrar 
o Setor agrícola da completa dependência em relação às impor
tações, cujos preçoS como já se diSse-.:..... mesma· em· regitne 
de tarifa zero -tendem a se tomar gravosos, sob o impacto _ 
de uma demanda do porte da que o_Brasil, à_fu}ta de_ produção 
interna, necessitaria exercer no mercado internacional. 

Por outro lado, não há como desconhecer o fato de que 
a infra-estrutura portuária no Brasil não está, nem estará em 
futuro previsível, aparelhada para a importação maciça de 
fertilizantes, como ficou_claramente dem<;>nstrado em passado 
recente, quando um pouco mais do que o volume habitual _ 

I 
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desse tipo de carga congestionou o porto de Paranaguá, acarre
tando elevados custos de sobrestadia. 

Não se pode cultivar a ilusão de que seja possível abaste
cer de ferti!ízanteS importados um País como o Brasíl, sem 
que os preços desses produtos sofram altas expressivas no 
mercado internacional c não é impossível que tais- alta::; anulem 
a vantagem atual da redução de alíquotas de _importações. 

Um dado internacional, válido também para o Brasil, 
é o de que são muito estreitas as margens de lucrO com quC 
operam os produtores de matérias-primas parã fútilizante 
categoria cm que se induem as empresas do Grupo Petrofértil: 
o que as tornou sempre desinteressantes como_ inves-timentos 
para o setor privado. 

A presença marcante do Estado no setor de fertilizantes, 
a nível mundial, pode ser entendida pelas características de 
capital intensivo -dessas indústrias, baixas taxas de retorno 
dos investimentos, elevados custos de manutenção e atuali~ 
zação tecnológica, e também pela função estratégica atribuída 
aos fertilizantes no desenvolvimento sócio~econômico e da 
agricultura dos países. 

Em todo o mundo, as empresas desse segmento, que 
apresentam algum resultado positivo, só o conseguem gra-ças 
à grande escala em que operam e, não apenas escala industrial, 
e conseqüente redução de custos, mas fãffibém escala comer~ 
cial, que permite o aproveitamento de momentos mais vanta~ 
josos de importação e exportação, ganhos com fretes_ etc. 

O_ e_mpenho das sucessivas administrações da Peirofértil 
fofS-empre no se-ntido da preservação-da integração do parque 
industrial que ela formou e que, mesmo nos países mais desen~ 
volvidos, representa um património respeitáveL 

Desde a constituição de seu Grup-o"_ de Empres-as. em 
1982, a Petrofértil marchou na direÇão âa In-tegraÇão de -suaS 
empresas, como resultado de uma experiência- que implantou
em todos os seus quadros técnicos e administrativos a convic
ção de que só uma empresa de porte tem condições de atingir 
a escala necessária para atuar com eficiência, nuin mercado 
aberto à competição iiltCrrúidãnãL - -

Num regime de economia aberta, sem proteção aduaneira 
ou barreiras alfandegárias, a única forma de preservar a parte 
principal do parque industrial, implantado no Brasil para a 
produção de matérias-primas para fertilizantes, era dar~lhe 
~ndiçõ':s de O_Perar com custos competitivos. que impôs a 
mtregaçao técmca e económica das empresas do Grupo Petro~ 
rerw, de modo a consolidar, num "mix,. de preços, a competi
tividade de seus produtos. 

Os que defendem a privatização das empresas da Petro~ 
fértil não podem certamente ser favoráveis a uma priváiii:ação 
seletiva e parcial que- reduzindo o processo às proporções 
de pequenos negócioS, aCessíveis a grupos amigos..:..:.... terá como 
conseqüência inevitável desintegrara corri plexo mínero~índus~ 
trial~comercial constituído por essas empresas, amadurecido 
ao longo de 16 anos de atuação pragmática, em ·sucessivos 
quadros institucionais sempre adversos. 

Alguém está sendo enganado quando se afirma sem res~ 
salvas, que, por exemplo. a Fosfértil - empresa mais citada 
como a de maior interesse para o setor privado - tenha 
condições de competitividade c lucratividade mésmo dispen~ 
sando subsídios no preços da amónia ou seja, mesmo· adqui~ 
rindo essa matéria-prima pelo custo CIF Uberaba do produto 
~portado. Ou que consiga deslocar com seus produtos as 
Importações dos similares na região dos litorais ]este e sul 
- área de mercado da qual não poderá presdTidir, ainda 
por muito tempo, para otimizar suas-ven"tlas. 

A grande questão, no caso da privatizaç-ão atabalhoada 
das empresas do Sistema Petrofértil, se vier a-ocorrer; é <>aher 
se, urna vez devolvidas à competição predatória entre si. quais 
dessas empresas hoje integradas numa sinergiã -aârriíriTstratíva 
e de acordos intergrupais, quais delas subsistirão sem incen
tivos e subsídios especiais que as mantenham atrativas para 
os seus compradores, e quais o Estado terá de reabsorver 
mais adiante, repetindo providências já toinadas no passado, 
para manter operativas funções de produção de interesse na~ 
clonai. 

E quem se responsabilizará pelos investimentos neces~ 
sários para implantar os aumentos de capacidade de produção 
já requeridos pela expansão da demanda de matérias-primas 
para fertilizantes? 

Quem arcará com ess_es futuros investimentos, igualmente 
volumosos e de baixa rentabilidade, para os- Cjuais será neces
sário mobilizar. não moedas podres, mas dinheiro vivo? 

E se se optasse pela importação, qual o montante dns 
investimentos necessários para aparelhar os portos e dotá-tos 

_de_ condições para o manuseio do volume de materiais repre
sentado pelas futuras importaçõeS brasíleíra de fertiliZantes? 

E que preços em moedas fortes pagaremos por e:;sas im~ 
portações, cuja Substituição estará de novo justificada pela 
disponibilidade interna de fatores de produção remunerados 
em moeda nacional? 

São essas, alg1,1mas perguntas sem resposta que o País, 
tão nec_essitado de uma boa administração, cobra deste Gover~ 
no. que se deixa enganar por consultores ávidos por oferecer 
aos deslumbrados do segundo escalão. e aos espertos de todos 
os níveis, teses falaciosas sobre-a modernização da_ economia .. 
nas quais a lógica dos interesses nacionais é substituída por 
sofismas. silogismos categóricos alimentados por premissas 
recebidas por "fax'', das mesmas fontes internacionais que 
historicamente sempre_se opuseram ao desenvolvimento autô
nomo do País." 

Que este documento, Sr. Presidente, sirva para que os 
Srs. Senadores meditem sobre es~e arrazoado trazido ao nosso 
conhecimento e à nossa análise, pela Associação dos Enge~ 
nheiros da Petrobrás. 

Ainda no Governo anterior. tive a oportunidade de apre
sentar um projeto que propunha que as propo!itas de priVati~ 
zação-deveriam ser _examinadas, caso a caso, pelo Congresso. 
Foi aprovado pelo Senado, mas, até hoje, aguarda deliberação 
da Câmara. Confundem razões político-partidárias com as 
o_l;>rigaçôes do Congresso que, como um todo, deveria acampa~ 
nhar e fiscalizar a política de privatização. 

Sr. Presiente, antes de encerrar quero deixar nos Anais 
do Senado três notícias que dízem respeito à p-olítica d~ Bahia. 
Não pretendo comentá~las em profundidade, apenas transcre
vê~las para que a Nação tome conhecimento do que vem se 
passando no meu Estado. 

Em primeiro lugar, refiro-me à notícia publkada Jornal 
do Brasil de hoje sob o título "'lbope faz denúncia de falsiftca
dores na Bahia". 

JJ!- 21-5-92 

IBOPE FAZ DENÚNCIA DE FALSIFICADORES NA 
BAHIA 

Salvador- O diretor-regional do lbope na Bahia, 
Rivadávia Corrêa Meyer Neto, entregará hoje ao Se~ 
cretário de Segurança PU.blic"a, FranciscO Neto·;- e ao· 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 
Aloísio Baptista, documentos denunciando a ação de 
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uma quadrilha de falsificadores de pesqUisas eleitorais 
na cidade de Itabuna (a 430 quilómetros de Salvador). 

Ontem à tarde, Rivadávia -Corrêa Neto recebeu 
do ex-Deputado Ubaido Dantas (PSDB); candidato 
a prefeito de Itabuna, cópia de uma falsa pesquisa pu
blicada na edição do jornal A Tarde, de Salvador, no 
dia 16, e depois republicada na edição de anteontem 
do Diário de ltabuana. O dono do jornal de Itabuna 
é José Oduque Teixeira, também candidato e adver-
sário político de Dantas. _ 

O diretor-executivo do Ibope, Carlos Augusto 
Montenegro, revelou que no inído deste ano conseguiu 
abortar uma tentativa de divulgação de uma falsa pes
quisa do Instituto em Goiânia. Mas na Bahia o caso 
é de polícia e precisa ser apuradO, porque esse tipo 
de fraude pode comprometer tanto a imagem do Ibope 
quanto dos demais institutos e até dos políticos", afir
mou Montenegro. 

A falsa pesquisa foi entregue na sucursal de A 
Tarde, em ltabuna, pelo Presidente do PFL, Antonio 
Menezes Filho, dia 15. No dia 19, o Diário de Itabuna 
publicou a pesquisa em manchete dé Primeira pagina: 
''Candidato despenca na pesquisa do Ibope". A última 
pesquisa do lbope em I tabuna foi feita em rilarço e 
Dantas aparecia na frente com 51%,- següido de Odu
que, com 24%. Na falsa pesquisa, Dantas aparece com 
23,3% e Oduque com 19,6%. Os correligionários de 
Oduquc Teixeira, que se apresenta com candidato do 
Governador António Carlos Magalhães chegaram até
a espalhar o preço da falsa pesquisa: US$ 6,5 mil. 

É incrível, mas é verdade, perderam a noção de ética, 
a compostura política e buscam vantagens eleitorais utilizando 
métodos escusas que podemos considerar crimiriOsos. 

Na Assembléia os métodos truculentos da maioria gover
nista, que, deseja prestar serviços ao seu chefe, tem causado 
os maiores embaraçados a uma conveniência parlamentar res
peitosa, democrática. 

Por discordarem do apoio que o Presidente da Comissão 
dos Direitos Humanos da Assembléia deu aos professores 
universitários de Feira de Santana espancados pela polícia 
do Estado sob as vistas do Governador, os deputados gover
?is~as .r~solver~m renunicar ~s suas vagas-na Comissa-o-pára 
mv1abdizá-la, Já que os part1do de oposição, sozinhos, não 
tém número suficiente para fazê-la funcionar. Como reação 
os partidos de oposição resolveram retirar seus represelltantes 
de todas as Comissões. da Assembléia. _ 

no início das sessão ordinária do Legislativo, às 9h45min, 
num contexto onde os motivos da decisão serão alinhados 
numa nota oficial de tom duro que começou a ser redigida 
na noite passada, sendo retocada hoje, às 8 horas. 

Trata-se de um gesto inédito na história rec_ente do Poder 
Legislativo da Bahia, que não chegou a ocorrer sequer no 
período imediatamente posterior ao movimento de 1964, 
quando a bancada da Arena ocupava praticamente todos os 
espaços frente a uma bancada de apenas sete deputados do 
MDB, partido que estava inchado de adesistas. A decisão 
de deixar às comissões tem como raiz imediata a postura- dos 
parlamentares governistas, que no bojo de críticas exacerbadas 
ao comportamento do petista Edival Passos, presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, deixaram em massa o cole
giado numa tentativa de obter a renúncia de Edival da presi
dência - uma vez que o Regimento Interno é omisso, impe
dindo da sua destituição, pois entende-se qUe os 'j>feSidentes 
dos colegiados são detentores de mandato de um ano. 

Publicidade 
Os integrantes do bloco da minoria não ficarão- ãpenas 

nisso. Por entenderem que a intransigência encontrada na 
bancada governista e que a submissão do Legislativo ao Execu
tivo é gerado pelo estilo "truculento e autoritárib" do Gover
nador António Carlos Magalhães, como enfatiza o líder do 
PMDB, Sebastião Castro, eles pretendem denunciar nacional
mente este estado de coisas. Na segunda-feira, todos os depu
tados federais e senadores baianos que fazem oposição a admi
nistração de António Carlos Magalhães, estarão na Assem
bléia para participar de reunião para traçar diretrizes pai"a 
a divulgação dos últimos episódios, com destaque para discur
sos que serão pronunciados na tribuna da Câmara Federal 
e do Senado. 

Uma programação semelhante vai ser traçada para per
correr todas as regiões administrativas da Bahia, coordenadas 
pelos deputados estaduais. Só assim, diz Coriolano Sales, líder 
do PDT, "furarmos bloqueio da mídia para mostrar a verda
deira face deste governo". os oposicionistas pretendem obs
truir "tudo o que for possível em plenário", lembra Nélson 
Pellegrino, líder do PT, que destaca a importância de ser 
criada uma grande comissão ---: em parelelo à estrutura da 
Assembléia - com a participação da sociedade civil para 
acompanhar o desenrolar-das coisas no Poder, que ficará en
tregue às responsabilidades dos carlistas, mas sob a vigilância 
popular. -

Troco 
Na medida em que o Governador procura transformar 

os seus aliados em verdadeiros robós, obedientes às suas or- Na conversa de_ ontem à noite os deputados do bloco 
dens, provoca ações como estas que estão narradas na reporta- oposicionista listaram demoradarnente os fatos que demons-
gern da Tribuna da Bahia de hoje que transcrevo: trem a intransigência e o autoriülrisrii.O da maioria, num pro

cesso que começa pela manietação financeira do Legislativo 
Tribuna da Bahia- 21-5-92 ------------ -- (por parte do Executivo), passando pela concessão da licença 

OPOSIÇÃO SAI DAS COMISSÕES E 
CRIA IMPASSE NA AL 

Está estabelecido um impasse nas relações das bancadas 
do governo e oposição na Assembléia Legislativa. Ontem, 
numa reunião de duas horas realizada na sala do peemedebista 
Sebastião Castro, 17 parlamentares do bloco minoritário; re
presentando toda a oposição, fecharam um acordo para rom
per totalmente as negociações com o grupo carlista. Crista
lizará esta posição-a renúncia dos oposicionistas à participação 
em todas as comissões técnicas da Casa que será explicitada 

para o processo de Maria José Rocha Lima (PT). sem esquecer 
da negativa - . a que António Carlos fosse processado e pelo 
ataque da segurança da Casa (não-apurada) dos sem-terra 
e dos próprios parlamentares carlistas contra professores uni
versitários na última sexta-feira. 

Com o rompiri:Jento, eles sabem que podem ser retaliados, 
a começar pela exoneração dos ocupantes de cargos de comis
são que indicaram (dois por cada uma) nas sete comissões 
técDicas, especiais e CPI que c<::mtrolam. O mesmo pode ocor
rer com os funcionários que excedem a cota regimental na 
liderança peemedebista e com outros encaixados na adminis-
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tração da Casa. Trocam·cutlo pela denúncia pública do "massa
cre" a que estão submetidos, pois concretamente, a maioria 
carlista de 40 deputados contra 23, tem cinco representantes 
em cada colegiado e pode fazer o Legislativo funcionar." 

A terceira nOtícia que transcrevo é a que saiu na Tribuna 
da Bahia de hoje, sob o título: 

"ZEZÉ AMPLIA DENÚNCIAS 
CONTRA ANTÓNIO CARLOS 

Mónica Bichara 

Quando assumiu a Prefeitura de Salvador, em 
1967, o atual Governador Antônio Carlos Magalhães 
possuía, conforme declaração de bens, apenas a metade 
de uma casa na rua Rocha Gaivão, metade de outra 
na Rua Cá.Séri:liro, de Abreu e dois fusquinhas. Hoje, 
e, é proprietário de um "verdadeiro império de comuni
cações, sem explicar a origem de toda esta fortuna". 
Este foi o trecho mais picante do discurso da deputada 
Maria José Rocha (PT), ontem, em comemoração à 
liminar que sustou, pelo menos por cnquãnto, o pro· 
cesso movido contra ela pelo governador. Foi também 
o infcio de uma novela que ela promete ser longa, 
em vários capítulos, narrando, passo a passo, as irregu· 
!aridades cometidas por ele ao longo de 25 anos de 
vida pública. 

A limínàr do ministro Assis Toledo, do Superior 
Tribunal de Justiça, ao habeasRcorpus íinpetrado pelos 
advogados Luiz Eduardo Grecnralgh e Pedro Milton 
de Brito, barrando o andamento da queixaRcrime, proR 
va, segundo ela, que "o ódio e a perseguição nada 
constroem, muito menos consegue impor o silêricio das 
catacumbas". Uma confirmação, friSõu, de- que á pro~ 
cesso não passa de uma perseguição política, na- tenta
tiva de "calar a voz de quem não se dobra aos caprichos 
nem se assusta com o cutelo do senhor feudal". 

Corda Bamba 

Tanto Zezé quanto os deputado-S de-oposição que 
a apartearam após o discurso, fizeram q-Uestão de deixãr 
claro que a vitória não era pessoal da deputada e sim 
da democracia e do parlamento baiano. "Hoje é dia 
de dizer que a Justiça brasileira não é cega e está de 
olhos bem abertos para a Bahia". Considerando a quei
xa-crime contra ela como uma inversão de 
valores, pois sempre "batalhei duro pela sobrevivên
cia", Maria José disse que não poderia sentar no banco 
·dos réus justamente pela vontade de quem, em apenas 
20 anos, chegou ao posto de ''o mais rico baiariõ -Serit 
ter recebido grande herança ou acertado na loteria". 

O petista Geraldo Simões, em aparte, lembrou 
que enquanto Zezé estava em Brasílfa, providenciando 
o habeas~corpus, um secretário de governo (César Fa
rias) caía por incompetência na condução do caso. "De
veria cair outro e deveria cair também gente aqui dentro 
pela mesma incompetência ·em como conduzir esse pro
cesso", ironizoU~ Em "off", deputados governistas con
fidenciam que o procurador especial para atos de cor
rupção, Raimundo Viana, está na corda Dainbá;· Por 
ter instrUído todo o processo de forma errada, cheio 
de erros, o que facilitou pontos positivos para a petista. 

Mais do que urna lição para o Governador Antônio 
Carlos Magalhães, na opinião do pedetista Coriolano 
Sales, a liminar foi unia lição "para os representantes 

do povo, para esta Casa, para cada um de seus membros 
e de seus integrantes de manter a inviolabilidade, não 
apenas na hora de votar, mas a inviolabilidade da tribu
na". 

O líder do PMDB, Sebastião Castro, classificou 
a vitória como "a reafirmação da verdade suplantando 
a mentira, o engodo e a manipulação". Edival Passos, 
do PT, lembrou que antes dos governistas concederem 
a licença para que Zezé fosse processada, a oposição 
sentou com os colegas da situ_açã_o e com a direção 
da Casa, alertando para "o equívoco político e jurídico 
que estavam para cometer", principalmente pela forma 
misteriosa coin que estava sendo conduzido o processo, 
sem sequer permitir à acuSadã amplo direito de defesa. 

Os governistas preferiram não polemizar muitO 
o debate. Nenhum pediu aparte ou o fez provocações 
durante o discurso. Apenas Isaac Marambaia (PFL) 
r-:,j à tribuna marcar a posição da bancada, chamando 
o desabafo de Maria José de ''encenação patética" e 
a acusando de ter fugido da Justiça, quando teria a 
oportunidade de provar as acusações feitas ao gover
nador. "Um recuo covarde e comprometedor", frisou, 
chamando-a de "irreverente e inconseqüente''. O Vice
líder António lmbassahy insinuou que Zezé deVeria 
estar participando do "jogo" do ex-Governador Nilo 
Coelho, com quem teria almoçado na sema-na passada 
Eujácio Simõe_s, líder do bloco carlista, tentava de
monstrar tranqüilidade com a situação e ironizava que 
4 'Zezé correu do pau", referindo-se ao anunciado dos
siê contra o governador. Mas, pelas palavras da depu
tada, ele não perde por esperar." 

Sr. Presidente, temo p-elo futuro- dos trabalhos da Assem-
bléia da Bahia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobr~ ~en'!_dor Má_rcio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA- (PMDB - MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"'~ e Srs. Senadores. 
Gilberto Freyre, em sua magistral "Casa Grande e Senzala", 
localiza as senzalas junto aos estábulos e às pocílgas. As "casas 
grandes", estas ficam delas muito afastadas, não só em razão 
dos preconceitos raciais e do bem-estar mais egoísta, mas 
também- e sobretudo-em defesa da higidez ou da sanidade 
física dos senhores das fazendas e de suas sagradas famüias. 

Ao trazer a esta Tribuna a lembrança de práticas tão 
condenáveis, ao rememOrar~lhes os séculos de iniqüidades 
que ainda hoje nos vergastam a consciência de civilidade -
para deixar·nos estar apenas no julgamento dos princípios 
humanitários- ao vir até aqui, nobres colegas, venho apelar 
para que nosso solo não se transforme no chão de senzalas, 
estábulos e pocilgas das casas grandes dos países do Primeiro 
Mundo. 

E o que mais se há de imaginai, Sr\'s e Srs. Senadores, 
quando se constata que as nações mais ricaS depositam os 
resíduos tóxicos de sua produção nos continentes, nas águas 
e na atmosfera dos países pobres? 

Muda a História, repetindo-se em grandeza muitas vezes 
multiplicada, na escala maior de nova geopolítica que nos 
constrange e põe em risco nosso meio ambiente. Mas ela 
se· repete miseravelmente! E não se exagera, Sr. Presidente: 
hoje mesmo, em nosso próprio território, os resíduos atómicos 
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do acidente de Go1âniã v~em-se depositados- em condições 
tão inadequadas quanto perigosas às vidas humanas - em 
cidade vizinha à capital de Goiás, politicaineiüf:--impóteilte 
para rejeitar ess_e_incómodo entulho atômico, 

Em São Paulo, no Rio de .Janeiro e em muitos Outros 
estados da. Federação, os- resíduos tóxicos das indústrias po
luem o solo, a atrnos(era e as águas dos rios e do oceano. 
Os acidentes de manuseio e transporte do chamado pó da 
China, os rejeitas qUímicos- das usinas de açúcar e álcool, 
da indústria petroquímica e do lixo hospitalar agridem nosso 
meio ambiente, ceifando vidas, aleijando e criando uma multi
dão de enfermos que vão demandar os serviços assistenciais 
e previdenciários do Estado. 

QUem paga essa conta:? Quem a produziu, os verdadeiros 
culpados? Absolutamente. É õ povo, como sempre, por seus 
impostos ·arrancados de seu suor. É a Previdência Social, que 
acolhe os inválidos ao amparo generoso dos benefíciOs, para 
os quais não se constituíram as_ impresCindíveis reServas téc-
nicas. - ----- -

Todos sabemos disso. Omitir-nos ot.i .(~zermoS -de_ ~onta 
que tais problemas não nos dizem respeito conStitui crime. 
Nós, Senadores, somos parte atuante do Poder Legislativo. 
Temos, entre outras, a função de legislar. 

Se lembro isso, nobres e preclaros Senadoras e Senadores, 
não é para admoestá-los - porque a atuação de_ V. Ex_-1-'l não 
merece reparos :....;;::: mas para apelar, com meu mais vivo inte
resse, com a minha real emoção, no sentido de que esta Casa 
possa votar, no mais breve espaço de tempo, o meu Projeto 
de Lei que dispõe sobre o lixo tóxico-. 

Tratamento, armazenagem, transporte c distribuição fi. 
nal de lixo tóxico: segundo _essa propositura, ficam' cOnfigu-
rados os crimes referentes aos danos causados às pessoas e 
ao meio ambiente por esses resíduos, bem como - o que 
é imprescindível- ficim capituladas as correspondentes san
ções e penalidades. 

Sr. Presidente, gostaria, para encerrar, de rogar ao alto 
discerriimento e aO- esplritü públlCo que ao Senado Federal 
nunca faltaram, que o Brasil, nossa Pátria, fOsSe presenteado, 
às vésperas da histórica Conferência das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, com a aprovação desse 
Projeto de Lei. Dar_á_ao ___ mundo, com_ i$$0~ o exemplo 4e 
que aqui a consciência política de seus cidadãos reflete as 
aspirações c os sonhos dos que vêm labutando na_ defesa do 
meio ambiente. __ 

O Se_n_ado, c_o_rn certeza, haverá de consagrar-se à apro
vação urgente e ao aperfeiçoamento desse_ projeto a que o 
Brasil aspira ver inserido no rol de _sua legislação mais vang_uar
deira. 

Muito obrigado 
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL -SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
participei, na última segunda-feira, dia 18 do corrente, na 
Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, de Sessão Espe
cial de comemoração do Centçnário dç Promulgação da Pri
meira Constituição Republicana do Estado, de 1892, ocasião 
em que também foi lançada importante publicação intitulada 
"100 Anos de História Constitucional", compreedendo ostra
balhos das Assembléias Constituintes e -reSpectivas Consti
tuições, de1892, 1935,1947 e 1989,em que o Estado __ adaptou 

à sua realidade social e política de unidade federada os precei
tos constitucionais emanados das Constituições Federais pro
mulgadas, respectivamente·, nestes momentos da vida política 
brasileira, que produziu, pouco antes, as Constituições de 
1891,1934,1946 e 1988. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde 1946, quando eleito 
Deputado Constituinte à Assembléia Legislativa do Estado, 
que participo da vida política de Sergipe, tendo colaborado, 
intimamente, de dois momentos constitUcionais. 

O primeiro quando da elaboração da Constituição Esta
dual de 1947, e o segundo, quando na condição de Governador 
do Esta4o, promulguei a Constituição de 1967 e sua eme~!da 
de 1969, que vigiu até. 5 de outubro de 1989, quando entrou 
em vigor a nova Constituição do Estado como deco_~rência 
da Carta Magna Federal de 1988, em que também fui Senador 
Constituinte. 

Nessa solenidade, fui cOnvidado para falar sobre o tema 
-e so6re a minha experiência durante estes longos anos em 
qUe partiCipo da vida pública no Estado, e que me trazem 
à nlerilé)riá tantas remítlisc"ência, fatos, cenãfiós e pessoas. 
idéias de rriinha vida e de minha mocidade, e leinbr3.nças 
daquele dia 4 de setembro de 1943, quando para lá me trans
feri, com um diploma de médico na mão, uma imenSa Vontade 
de trabalhar e um objetivO de sediar minha família e criar 
meus filhos. 

Nesta Sessão Especial da Assembléia, bastante concor
rida, e que contou com a presença do Governador do Estado, 
representantes da classe política, empresários, intelectuais, 
dirigentes de órgãos públicos, antigos constituintes e familia
res, foranl rélembrados pelos oradores, que usaram da pala
vra, fatos importantes e pitorescos desses momentos da histó
ria política do Estado. 

Sr. Presidente, a solenidade promovida pela Assembléia 
Legislativa _do Estado de Sergipe, presidida pelo Deputado 
Nicodemos Falcão, e a publicação do livro sobre os 100 anos 
de sua hist&ia Constitucional, que teve significativo patrocínio 
e apoio da Confederação Nacional das Indústrias e .do Sesi, 
sobre cujo convênio tive a oportunidade de falar anterior
mente, constituir-se em importante contribUição para reme
morar aspectos relevantes de nossa história republicana, moti
vando, entre os estudiosos, interessados e pesquisadores, am
plas reflexões sobre o nosso passado e suas_ implicações nos 
dias atuais e futuros. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o 
meu pronunciamento, do texto_da palestra que proferi durante 
a ocasião. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURI
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

"Antes de iniciar a minha exposição, desejo fazer duas 
referências: 

Uma ao Governador João Alves Filho, que aqui se encon
tra, tendo cancelado outros compromissos da sua batalha diu
toma junto aos órgãos federais, em Bra_§ília e Rio de Janeiro, 
no sentido de viabilizar os projetes que, não tenho dúvida, 
irão pela segunda vez concretizar importantes, realizaçOes em 
benefício do povo sergipano. - --

Para isto, não lhe faltam competência, determinação e 
espírito público. 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 22 3B03 

A segunda refcréQcia é ao Presidente desta Casa, Depu~ 
tado Nicodemos Falcão, nesta hora em que aqui estou a fim 
de falar sobre a Constituição e cobrar a minha trajetória parla~ 
mentar. 

Quero dizer que devo ao Deputado Nicodemos Fafcão, 
em hora extremamente difícil da minha vida política, em vés
pera de eleição, a acolhida do meu nome para receber o 
apoio da comunidade evangélica de Sergipe. 

A esta comunidade que me abriu as portas das suas igrejas 
e ao Deputado Nicodemos Falcão, o meu agradecimento. 

Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Sergipe, De
putado Nicodemos Falcão; Sr. Governador João Alves Filho; 
Sr. Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador José 
Nolasco de Carvalho; Sr. Vice-Góvernador José Carlos Tei
xeira; Ex-Governador Ltiíz Garcia; Demals"comporlentes da 
Mesa, Srs. Deputados;- Autoridades presentes, Minhas Senho
ras e Meus Senhores: 

Para mim é uma satisfação muitO grande Comparecer a 
esta solenidade, que se faz no Plenário da Assembléia Legis
lativa do Estado_de Sergipe, fórum mais elevado do parla
mento estadual, onde repercutem as aspirações, os sentimen
tos e as manifestações de nossa sociedade_, para rememorar
nos a história dos 100 anos de nossa evolução constitucional 
e jurídica que, em síntese, se constitui em peça ·runàamental 
para uma melhor compreensão do progresso económico e 
da formação do Estado. 

Poucas pessoas como eu, hoje, poderiam testemunhar, 
de viva voz, sua particípa~icfo nos últimos 46 anos da história 
constitucional republicana de Sergipe,-pelo transcursodo seu 
Centenário. · · - - -

Na realidade, o que se comemora nesta tão significativa 
efeméride para o nosso Estado, que no seio da Federação 
irradia cmrio o·eco que nos chega de váriOS-pontos do País, 
é a ressonância da memória dos novos tempos proclamados 
com o advento da República, de 1889, e de sua famosa Consti
tuição de 24 de fevereiro de 1891, que institui a nova fofma 
de gove-rno, ~n.!strutura política e o arcabouço jurídico para 
a convivência harmónica dos Estados e dos cidadãos entre 
si, dentro do País que se preparava para ingresSar no séCulo 
XX. 

Recordemos que a Constituição de 1891 foi precedida 
de importantes fatos_ históricos, com consideráveis tributos 
de sangue, destacando-se a Inconfidência Mineira, as Revolu
ções Pemarnbucanas de 1817 e 1824, e a -Revolução Farrou
pilha. 

A primeira- Constituição de Sergipe, promulgada em 8 
de junho de 1891, teve uma vida efêm6ni, devido ã memorável 
revolução que colocou no poder o Marechal Floriano Peixoto, 
em novembro do mesmo ano, quando foram deposto vários 
governadores, inclusive o de Sergipe, dissolvidas as Assem
bléias Legislativas e promulgadas novas Constituições. 

Esta· ConstituiÇão que se comemora hoje, promulgada 
em 18 de maio de 1892, pela sua grande importância e durabili
dade, sendo realmente a segunda da República, tem merecido 
a condição de primazia e precedência' pois é' na: realidade' 
uma obra primorosa dos Constituintes de uma época que pro
duziu no País uma plêiade de grandes juristas, políticos e 
pessoas de admirável conhecimento e visão, foi uma preciosa 
contribuição para formular, a nível estadual, os grandes desa
fios de viabilizar os ideais do históriCo moVimento republicano, 
harmonizando no conjunto com os outros Estados, o sistema 
Federativo da União que organiza a Nação, consolida a Repú-

blica e estabelece o Estado Republicano, democrático e plura
lista. 

As conquistas e as tansformações da República, que se-· 
pultou o Estado Unitário da Monarquia com profundas reper
cussões no País e em Sergipe, fOram de extraordinária sigriifi
cação para o prOgtesso dO País e a evolução da sociedade. 

Imaginemos o que pode ter significado naquela época, 
há um século atrás, o advento dessas profundas mudanças 
e as alterações na vida das pessoas e da sociedade, citando, 
apenas alguns dos preceitos básicos previstos na nova ordem 
jurídica do País e dos Estados, como por exemplo: 

A criação da Federação, plataforma em que se sedimenta 
a unidade nacional, o sistema presidencialista de governq:; 
a separação, a harmonia e a independência dos poderes, o 
sufrágio uníversal, isto_é, o voto secreto em eleição direta. 
as liberdades individuais de pensamento, culto e credo, e liber
dade de irnpr~_nsa, o dir_:eito de ir e de vir, o direito de_associa
ção e de reunião, a inviolabilidade do domicilio ·e da correspon
dência, o habeas corpus, a separação da Igreja do Estado, 
a secularização dos ceniitérios,-o casamento e o registro ciVil, 
prerrogativas consubstanciadas em ampla declaração de direi
tos e garantias individuais, inaug·urados com essa nova fase 
do Direito Constitucional Republicana de Sergipe de 18 de 
maio de 1892, passaram a fazer parte da vida dos sergipanos, 
dentro de sua realidade peculiar. 

Tudo isto veio a contribuir, também para que o povo 
se organizasse melhor e, com maior vigor e liberdade, pudesse 
participar efetivamente do seu próprio futuro, da organização 
do Estado e dos destinos da Nação. 

Outro grande benefícío que a República nos trouxe, em 
termos de modernização jurídica, foi a votação dO Código 
Civil, de 1917, já prometido na Constituição do Império de 
1824, por ser imensamente necessário e que se concretizou 
graças aos dispositivos previstos na nova Constituiç3.o Brasi
leira. Basta dizer que naquela época, já no final do século 
XIX, ainda éramos em todo País, regidos pelo Código Filipino 
de 1603, denominado de "Ordenações do Reino". 

O período constitucional institu'ído por esta primeira Car
ta, que vai até a Revolução de 1930, resistiu a inúmeras convul
ções políticas, a nível nacional, regional e mesmo estadual, 
que repercutiram em toda a Federação: e recordemos aqui 
a Revolução Federalista de 1893, os Movimentos Militares 
de 1922, 1924 e 1926, sobre os quais muitos aqui ouviram 
seus pais ou avós contarem episódios ocorridos em Sergipe, 
como desdobramentos de uma conjuntura mais ampla. A Re
volta da Vacina, em 1905, a Revolta da Chibata, em 1910, 
a Guerra do Contestado no Sul e, ainda, nos primórdios da 
República, a famosa Guerra de Canudos, ocorrida no Sertão 
da Bahia, e que teve a participação de contingentes sergipanos. 

A esta convulsão social e política, decorrente do próprio 
ajustamento da nova realidade de consolidação do regime 
republicano, resistiu por 40 anos a nossa Constituição Federal 
e a Estadual, tendo apenas uma emenda. No plano económico, 
segundo pesquisadores, a inflação desse período que teve ape
nas uma moeda (o Real, o Mil Réis, o Conto de Réis), foi 
inferior ã uma média anual de 3%, o que realmente, é algo 
extraordinário. 

Ao contrário cfiSsa invulnerabilidade constitucional, na 
União e nos Estados, durante a Primeira República, nos últi
mos 60 anos, já estamos na sexta Constituição Federal, com 
um acervo de mais de 200 eméildas, cinco lnóedas, algumas 
moratórias e uma inflação galopante, que tem resistido a diver
sos planos económicos. 
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Portanto, depois da Constituição- americana,--com ·mais 
de 200 anos, é talvez a nossa primeira Constituição Repu
blicana a _que edificou o mais resiStente- Sistemã JU"r(dico e 
político, que por mais tempo superou aS adversidades ocasio
nais, e pode acompanhar as mudanças da época e a evolução 
dos tempos e da sociedade. 

Mas a República que institui o sistema- bicameral, o prin
cípio da Casa reviso_ra, ergueu o Poder Juc,liciá.rio como o 
defensor dos direitoS e das garantias previStos na Constituição, 
o que é fundamental para assegurar a observância dos direitos 
e da liberdade~ 

E o inolvidável Rui Barbosa, um dos_ principais ·artífiCes 
da formulação de nosso Direito Constitucional, e principal 
relator da Constitu_ição da República, grande defensor da in
violabilidade dos direitos e garantias do cidadão, afirmava 
o seguinte: "Que_m __ dá às Constituições~realidade_Jlti9)~ nem 
a inteligência que_aS concebe-, nem o- petg3.hiinho que as estam
pa, é a magistratura cjue as deJende". 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, com muita honra, relem
bro que participei, diretamente, de duas Constituiçôes·de Ser
gipe. A primeira, não aquela antiga que assimilou e instituiu 
os princípiOs proclamados no berço da República, e acho que 
aqui não tem mais ninguém desse tempo, mas daquele de 
1947, quando fui Deputado Constituinte, após a queâa dO 
Estado Novo. 

Naquela éPoca, o País emergia de um período de exc_eção, 
mar_cado pelo estado Novo, do GovernQdo Presidente Getúlio 
Vargas, em que os Estados viviam sob inte,rvenção federal, 
as Assembléias Lçgislativas em recesso_, e os IJ?Ovimentos so
ciais e políticos_ s_e _limitavam_ a manifestações ocasis:mai~. 

A mobilização popular em Sergipe, teve um momento 
significativo, quando os submarinos 'alemã~-~- bombardearam 
diversos navios mercantes no litoral sergipano, em cujas praias 
acostaram centenas de corpos mutilados, causando à popu
lação as horríveis im"pressões da guerra e intensa revolta popu
lar, provocando grande inconformismo, agitações e vátiã.s de
predações. - · -

Estes movimentos de mobilização em torno da evolução 
e conseqüências da Segunda Guerra Mundial, preparou o ca
minho para a mobilização política quando da redemocrati-
zação do País, ao final do conflito. -· 

Nesta fase agitada, a campanha presidencial, as candida
turas e o debate dos partidos em torno das aspirações popU
lares e dos problemas nacionaís e locais, empolgavam as mas
sas. 

Pela primeira vez o Partido Comunis_ta Brasileiro, parti
cipou- de eleições presidenciais, com a candidatura de ledo 
Fiuza para Presidente, e Luiz Carlos Prestes para Senador, 
sendo os mais votados_em Aracaju, superando até os candi
datos locais Gracho Cardoso, Augusto Maynard e Durval 
Cruz. 

Após o Estado Novo, a campanha pela anistia, que reuniu 
diversos partidos e segmentos da sociedade, empolgava os 
auditórios. O movimento dós intelectuais em torno do Centro 
de Estudos Econômícos e Sociaís de Sergipe, contribuiu para 
tornar mais efetiva a Siia pa-rticipação-nos destinos do Estado. 

Neste clima de perspectivas de importantes mudanças 
no País, sacudido também pelos grandes debates da Assem
bléia Nacional Constituinte de 1946, em torno de temas funda
mentais para a vida nacional e_ com profUndos reflexos nos 
estados e municípios, foi eleita a Assembléía Constituinte 

de Sergipe, de 1947, que produziu a sua nova Constituição, 
promulgada em 16 de julho do mesmo ano. 

~ Assembléia ConstitUinte -de 1947, foi presidida por 
Marcos Ferreira de Jesus, e era constituída por 32 Deputados, 
sendo um comunista, Armando Domingues, e um socialista, 
Orlando Dantas. 

Devo nissaitar, por absoluto--senso de fustiça, de que 
apostura do ~ntão Governador de Sergipe, Dr. José Rollem
berg Leite, de irretocável imparcialidade, empenhado, acima 
doS interesses partidários, na solução dos problemas cruciais -
do_QesenvolVimerito do Estado, permitiu o bom ent~ndimento 
necessáfio à fon:ilulaçã_o da nova ConstituiÇão de Sergipe de 
1947. 

Minha segunda participação foi quando ocupava o cargo 
de Governador do Estado e, em função e contingência da 
realidade política do País, coube-me promulgar a Constituição 
de 1967, e a Emenda Constitucional n~ 2, de 1969, dispositivos 
estes, agora substituídos pela nova Constituiç~o do Estado 
de Sergipe, elaborada com proficiência, realismo e elevada 
visão de futuro, pela Assembléia Constituinte de Sergipe, 
e por ela promulgada em 1989, adaptando ao Estado, como 
etn todas as fases de reordenamento jurídico do País, à nova 
realidade constitucional instituída pela Constituição Federal 
de 1988, de cuja elaboração participei em Brasilia como Sena
dor Constituinte. _ _ _ 

- -- E d"e:Sta forma, direta _ou indiretamente,_ t~13hó p~rtid:.
pado, ininterruptamente, por 46 anos, da história de Sergipe, 
a qual está pontilhada de nomes ilustres, que inspiraram na 
nossa vida pública uma descendência expressiva de políticos, 
como se pode ver de muitos sobrenomes de peso e prestígio 
nã política sergipana durante estes últimos cem anos. -

- · ··E, citando, apenas alguns, poderíamos lembrar _os_seguin
tes_nomes_ referentes_ a c_ada uma destas Cartas Magnas do 
Estadode Sergipe. · 

Daquela antiga, de 1892, hoje centenáiia, partiCiparam 
conforme consta da relação dos que a subscreveram, os seguin
tes Deputados: 

Sala das Sessões, da Assembléia Constituinte do Estado 
de Sergipe, em Aracaju, aos 18 de maio de 1892, 4" da Repú
blica: 

Padre Olympio de Souza Campos (Presidente), Bacharel 
João d'Araujo Lima (1~ Secretário), Professor Bricio Cardoso 
(2" Secretário), J3_ªnjamim de Souza Telles, Manoel Francisco 
d'Oliveira, Alexandre Telles de Menezes Junior, Guilherme 
Nabuco Maciel, Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel Junior, 
Domingos de Santiago, Joaquim do Prado SampaiO Leite, 
Sgbastiã_o da Fonseca Andrade, Dr. Manoel Baptista Itajahy, 
Matheus de So_uza Machado, Raphael Archanjo Montalvão, 
Antonio Ludgero de Oliveira Queiroz, Manoel Xavier d'Oii
veira, Capitão Bacharel Preludiano da Rocha, Padre Vicente 
Ferreira dos Passos, Antonio Augusto Gentil Fortes, Marce
lino Ezequiel de Jesus, Pharmaceutico Josino Odorico de Me
nezes, Capitão Messias Ludgero d'Oliveira Valladão, Bacha
rel Gonçalo de Aguiar Boto de Menezes e Alferes Aristides 
Augusto Villas-Boas. 

Da Carta de Julho de 1935, participaram: 
Pedro Diniz Gonçalves Filho, Manoel de Carvalho Barro

su, Luiz Garcia, Orlando de Calazans Ribeiro, Manoel de 
Carvalho Nobre, Francisco C. Nobre de Lacerda Filho, Ma
noel Dias Rollemberg, Adroaldo Campos, José Barreto Filho, 
Octávio Aragão, Conego Miguel Monteiro Barbosa, Arnaldo 
Rollemberg Garcez, Quintii1o- Diniz -de Oliveira Ribeiro 
Othoniel da Fonseca Doria, Alfredo Rollemberg Leite-, JOsé 
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Ribeiro do Bonfim, Luiz Sinlões de Oliveira~ Moacyr Sobral 
Barretto. 

Dessa Constituição de 1935, dois Constituintes foram Go
vernadores do Estado, e se encontram entre nós como uma 
memória viva dessa fase coD.stitucional: Luiz Garcia e Arnaldo 
Rollemberg Garcez, que --g6Vérnà:i"am- o- Estado com profi
ciência, dignidade e honradez. 

Da Constituição promulgadaem 16 de julho de !947, 
da qual participei como Constítuinte,--Iembro-me de todos, 
infelizmente, a maior parte deles com grande reverência e_ 
imensa saudade, por já estarem na glória de Deus. 

Os que já se foram são os _seguintes: · 
Marcos Ferreira, Flávio Prado, Eleizio Melo, Herm~tQ 

Feitosa, Manoel Ribeiro~ José Corrêa, Martinho Griimai-ães~ 
Manuel Teles, Levindo Cruz, Carvalho Deda, Joaquim Fon
tes, Antônio Franco, João Melo, Moacyr Sobral, Sylvio Tei
xeira, Pedro Chaves, Francisco Porto, Edgar Brno; Esperidião 
Noronha, Francisco Macedo, Orlando Dantas, Cícero Bezer
ra, João Teles, Pedro Soares, José Dória. 

Vivos e saudáveis como eu, dessa Constituinte de 1947, 
ainda temos, para nossa alegria os seguintes ex-Deputados: 

Manoel Sobral, Horácio Gois, Jocelino Carvalho, Beiija
mim Carvalho, Seixas Dórea, Armando Domingues, Eraldo 
Lemos e Armando Rollemberg. _ ___ _ __ 

Destes Constituintes de -1947, Seixas Dória foi também 
Deputado Federal, projetando-se no cenário político brasi
leiro como um dos Líderes mais combativos da frente Parla
mentar Nacionalista. Foi também Governador do Estado e, 
no exercício do cargo que desempenhou sem concluir o man
dato deixou, todavia, um belo exemplo de zelo e probidade 
administrativa. 

Um outro dos Constituintes de 1947.-Armãndo RoUem
berg honrou Sergipe e o Brasil como Ministro do Tribunal 
Federal de Recursos, hoje Superior Tribunal de Justiça. 

E, finalizando, Srs. Deputados ilustres convidados, mi
nhas Senhoras e meus Senhores, agradeço comovido o convite 
da Assembléia Legislativa de Sergipe, mi -pessoa do ilustre 
Presidente Deputado Nicodemos Falcão, para vos falar nesta 
solenidade sobre um tema que me traz à memó~_a tarifas-remi
niscências, pois está profundamente impregmldo -~o _ideário 
de minha mocidade, do meu_ tempo de estud3:nte, em toda 
a minha vida pública, iniCiada aquf erii Sergipe, Estado qUe 
adotei no meu coração, quando aqui apertei, no dia 4 de 
setembro de 1943, com diploma de médico na mão, uma vonta
de imensa de trabalhar e fazer o bem, e um compromisso 
intenso de sediar minha famflia e criar meus filhos, em São 
Cristóvão, onde fui ser méâico_ da Fáb-rica São Gciriçalo, a 
convite de um colega do Colégio AntóniO Vieira e _da Facul
dade de Medicina da Bahia, Augusto do Prado Franco, que 
depois foi Deputado Federal, Senador e Governador do Esta
do, ainda naquela cidade fui médico da Fábrica São CristóvãO, 
que era dirigida por mais dois colegas meus do Colégio Antó
nio Vieira, HéliO Amado e Humberto Amado, também do 
Sindicato de Fiação e Tecelagem, do Ambulatório da Caça 
e Pesca, do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Indus
triários e do Posto Médico da Saúde Pública do Estado, no
meado que fui pelo Secretário Manuel Cabral Machado. 

Em Aracaju; fui m:€díco da Fábrica Sergípe Indtistii31, 
do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos ComerciáriqS, 
e dos Sindicatos da Construção Civil, -dos Ferroviários e dos 
Estivadores, sem nenhum ónus para estes referidos Sindicatos. 

Fui, também, médico do Ambulatório-do Serviço de Caça 
e Pesca em Aracaju, quando abrimos cinco ambulatórios mé-

dicos em Sergipe, e naquela época, a Bahia só tinha um ambu
latório no Estado: 

E foi Sergipe, pela generosidade hospitaleira de seu povo, 
que me acolheu, permitiu-me um ambiente de paz, compreen
são e· tranqüilidade, e me abriu os horizontes para a vida 
pública, que iniciei como Deputado Estadual. Constituinte 
de 1947, depois o povo querido de São Cristóvão me elegeu 
Prefeito, em seguida fui eleito Deputado Federal, fui Gover
nador e, hoje, há 21 anos estou no Senado, onde, como sem
pr_e,_ tenho procurado servir a Sergipe e a seu povo que a 
IJlim..__~ur~nte ~~s.es últimos 46 anos, têm_ confiado represen
tá-los no Congresso Nacional, e na vida pública. 

.Deus ~e_ permitiu a ventura de ter um vasto sentimento 
de_pátria, que para mim tem sido o Brasil, a Bahia que me 
foi berço, mãe e escola, e Sergipe que me ofereceu la!~ e 
domicílio físiCO, político e sentinientaí. Sou · unl homem sem 
rancores, tenho q _erivilégio de ter muitos amigos, muitas ami
zades que pude cultivar e manter. Sempre procurei fazer o 
bem sem olhar a quem. Não tenho inimigOs, e· ·s_e alguma 
vez fiz mal a alguém foi involuritariamente, -s-elii o saber_ Sem
pre procurei cultivar, na hunli!dad-e, 9 espírito cristão, que 
dignifica e eleva as pessoas que-é procurar retratar-se, descul
par-se, quando eventualmente, sem querer, tenhamos magoa-
dq alguém. ___ _ _ _ , __ 

Agradeço a todos os componentes dessa Augusta Assem
bléia e lhes desejo uma longa vida política, plena de realizações 
e merecedora do reconhecimento, do aplauso e da gratidão 
do povo setgipano. 

É aqui, neste recinto, que também se processa parte subs
tantiva do engrandecimento de Sergipe e do Brasil." 

O SR PRESIJ)ENTE (Rachid Sa-ldanhaDerzi) - Na 
presente sessão terminou o prazo p-ara apresentação de emen
das ao Projeto de Lei do Senado n~ 61/~2! q~e estabelece 
normas gerais sobre licitação e Contratos da administrÇtção 
pública e dá outras providências. 

Ao projeto foram oferecidas 27 emendas_ 
A matéria será encaminhada à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania para o exame do projeto e das emendas. 

Sã9 as seguintes as _emendas apresentadas. 

EMENDAN' I 

Dê-se ao art. 2~ a seguinte redação: 

"Art. 2q As obras, serviços, compras, alienações 
e concessões da Administração devem ser necessaria
mente precedidos de licitação, ressalvada~ as hipóteses 
previstas nesta lei." 

Justificação 
A alteração objetiva incluir, neste artigo, as locações e 

concessõ_es, ao lado das obras, compras e dos serviços, como 
atos que devem ser precedidos de licitação. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1992. - Senador 
Jutahy Magalhães. 

EMENDA N'2 

Redija-_se assim o § 4"' do art. Y: 

"§ 49 No caso de denúncia fundamentada quanto 
à moralidade da licitação, suspender-se-á imediatamen
te o processo respectivõ e -ãbrir-se:.á- siridicância, P?r 
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autoridade estranha ao procedimento argüilo de irregu
lar, para apuração dos fatos alegados, no prazo de 
oito dias, findo o qual será aberto inêplérito adminis
trativo, com afastamento do agente responsável pelo 
processo licitat6rio, se procedente a acusação, ou, se 
improcedente, determinado o prosseguimento dele." 

Justificação 
O rigor na apuraÇão de_ irregularidade no processo de 

licitação não deve acarretar violência cóiltrã-O_ãgente adminis
trativo suje"ito a respoifSabilidade. Suspendê-lo de suas funções 
antes da sindicância é considerá-lo suspeito e assim enfraQUe
cer-lhe a autoridade para retomo à ação ·administra ti vã, se 
improcedente a denúncia. Parece prudente que o afastamento 
só se opere se for determinada a abertura, de inquérito admi
nistrativo. Daí não decorre inconveniente,-"desde que o pro-
cesso se paralisa com a denúncia-.- · 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1992. ~ Senador 
Josapbat Marinho. 

EMENDAN•3 

No § 1' do art_ 6•, suprima-se a cláusula final: 

"Salvo insuficiência de recursos financeiros pu 
comprovação de motivo de ordem técnica." 

Justificação 

A Supressão proposta é para evitar que fiquem duas situa
ções opostas num mesmo- parágrafo: uma proibindo e outra 
facultando, o que pode gerar· controvérsia prejUdicial à eficácia 
da lei. Melhor é que a cláusula cuja supressão se pede constitua 
outro parágrafo, subseqüente ao 19 , como sugerido na eme11d~ _ 
imediata~ 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1992. - Senador 
Josaphat Marinho. 

EMENDAN'4 

Crie~se, no ãrt. 69 , § 29 cOm a seguinte tedação, renume
rando-se os demais: 

"§ 2~' A proibição prevista nO § 19 não se aplicará 
se houver insuficiência de recursos financeiros ou com
provação de motivo de ordem técnica,·~ 

Justificação 

Esta emenda é decorrência da supressão proposta na ante
rior, relativa ao§ 19 do mesmo art. 69• Coln.o desdobramento 
evitai-SC-á qu-e subsistam num só parágrafó situaÇõeS díspares, 
geradoras de controvérsia na aplicação da lei. 

S~la das Comissões, 21 de maio de 1992. - Senador 
Josapbat Marioho. 

EMENDAN'S 

Dê-se ao art. 11 a seguinte redação: 
"Art. 11. Para os fins desta lei, consideram-se 

serviços técnicos profissionais especializados os traba-
lhos relativos a: - . 

I~ pareceres, perícia~ e avaliações em geral; -- -
II-patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 

administfa_tiva$; 
III- treiriamento e aperfeiçoamento-de pessoal. 

Parágrafo único - Para a perfeita configuração 
dos serviços técnicos profissionais especializados de que 
trata este artigo, é necessária a caracterização de sua 
temporariedade." 

Justificação 

A par de excluir desse artigo o texto que trata de_ notória_ 
especialização, objeto de outra emenda que o inclui no art. 
27, a pres·ente emenda, dando essa redação ao parâmetro 
único, objetiva oferecer à Administração mais um elemento 
que entendemos necessários à identificação dos !lerviços técni
cos especializados. 

. Sala das Comissões, 21 de maio_ de. 1992, -:-::- Senador 
Jutahy Magalhães. 

EMENDAN'6 

Dê-se ao incisoU do art_. 14 a seguinte redação: 

''Art. 14. 

II- quantidade a ser adquirida em função do con
sumo provável." 

Justificação 

Essa emenda torna mais clara e precisa a redação, ao 
incluir a expressão "a ser". 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1992. ~ Senador 
Jutaby Magalhães. 

EMENDAN'7 

Acrescente-se ao art. 15 o parágrafo único CC)m a seguinte 
redação: 

"ArL 15. ~·-----··-----··-----····-·-,··~---,,------·-· --

······parág;~f;;".l'~j~~~·o·~~~~d~~t~··ct;·r;~;~-ri~Yd~··q~~ 
trata este artigo deverá ser fustificado pela autoridade 
que autorizou a respectiva aquisição, sob pena de impu
tação de responsabilidade." _ 

Justificação 

_ Com essa emenda, ptetehde-se evitai: que maus adminis
tradores tentem desviar a finalidade do Estado,_ qUe -não é 
a de comprar e vender .. 

Sala das ComiSsões, 21 de maio de 1992. - Senador 
Juillhy Magalhães. 

EMENDAN•8 

Dê-se ao inciso III do art. 27 a segu,tp.t~ re~aç~o_: _ 

"ArL 27 _ ----··-----·-·----~----,_,_,-c.oo,c.-".,, .. --.o.-----
······m=~~~~~;;t~;;t~Çã~··d~~~~;;;~~;-S~J~_~d~õ6b~~:-
serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a qrdeiT) d~ cl3-!?sifi_cação 
da licitação anterior, e aceitas as mesmas condições 
nesta oferecidas pelo licitãnte venc-edor, inclusive q uan
to ao preço." 

Justificação 

. .. Ao excluir a correção do preço, a presente emenda tem 
como objetivo evitar: que _essa- cnrreção seja tomada como 
obrigatória em todos os casos. ,~- _ ., 

S3Ia das Comissões, 21 de maio de 1992.~~ -SenàdOr
Jutahy Magalhães. 
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EMENDA N•9 

Acrescente-se ao art. 27 o inciso X, Com a -Seguinte reda
ção: 

''Art. 27. ·-·-·-··---=····-~---·-----"-''-"~-._.,. .......... -
,,oO·ooooo.LoOooooooooOOHOo"ooo'•~·······~~·-'-'-'•..._ .. ~.-~~~-~·••• 

X- nas compras e serviços de pequeno vulto e 
de pronto pagamento, a serem custeadas mediante su
primento de fundos, até o limite estabelecido em decre
to." 

Justificação 

Considerando que corresponde a- uma das~ hiPóteses de 
dispensa de licitação, entendemos deva esse dispositivo ser 
relacionado como mais um caso entre os relacionados no art. 
27, ao invéS de ficar isolado em um parágrafo ( 49} desse artigo. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1992. - Senador 
Jutahy Magalhães. 

EMENDAN•10 

Dê-se ao § 2"' do art. 27 a seguinte redação: 
"Art. 27. 

§ 29 Considera-se de notória especialização o 
profissiónãl ou a empresa cujo conceito ilo campo de 
sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 
estudos, experiências, publicações, organização; apare
lhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos rela
cionados com suas atiVidades, permita inferir que o 
seu trabalho é evidentemente o mais adequado à plena 
satisfaçãO do objeto do contrato." 

Justificação 

Essa emenda 3briga neste artigo o texto iner~,nte a notó.ria 
especialização que constitui o parágrafo único do art. 11. En
tendemos mais adequada sua localização neste artigo, conside
rando sua relação com o tema dispensa de licítação. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1992. - Senador 
Jutahy Magalhães. 

EMENDAN• 11 

Acrescente-se ao-art. 27, como§ 29 , renumerando-se os 
demais: 

"Art. 27. 

§ 2º Ao encaminhar o processo para autorização 
da dispensa de licitação, o responsável pelo órgão inte
ressado na contratação juntará, sempre que possível, 
pelo menos três propostas para fornecimento do mate
rial ou execução da obra ou do serviço. 

Justificação 

Seni introduZir as formalidades que caraCteriza-m º-PrOce
dimento licitatório, a alteração que se pretende visél_ proteger 
o interesse público de escolhas arbitrárias e nocivas, nas con
tratações com dispensa de licitação. O tempo necessário para 
obtenção de uma ou trés propostas pode ser o mesmo~--desde 
que solicitados concomitantemente. __ --

Sala das Comissões, 21 de maio de 1992. -- Senador 
Jutaby Magalhães. 

EMENDAN9 12 

Acresce:r;tte:s~ _após o art. 28, renumerando-se o atual 
art. 29 e seguint~s, o artigo abaixo: 

"Art. 29. As dispensas previstas nos incisos II 
a IX do_ art. 27 e ;ss ~ituações e i_nexigibilidade de que 
trata o artigo 28, necessariamente justificadas, devem 
ser previamente autorizadas ou reconhecidas, respecti
vamente~ por Ministro de Estado ou autoridades máxi
mas de outros órgãos ou_ entidades, indelegavelmente, 
devendo ficar-comprovado, ainda que sumariamente, 
mas de modo inequívoco, que os preços aceitos são, 
pelo menoS, os de mercado. 

§ 19 A contratação somente poderá ser efetivada 
após a publicação no Dlário Oficial do ato a que se 
refere -esre..-arfigo. · 

§ 29 O disposto neste artigo aplica-se ao parcela
mento prev.isto no§ 19 do art. 69." 

Justificação 

A emenda objetiva submeter ao controle da autoridade 
superior não só. os casos de dispensa e inexigibilidade expressa~ 
mente excluídas deSSe ~qntt:ole no projeto, mas, ainda, os 

- -demais casos em que houver inviabilidade de competição, 
posto que o dispositivo inerente à inexigibilidade (art. 28) 
não apresenta uma enumeração exaustiva. As hipóteses ali 
-arroladas são exemplificativas. A par de incluir o parcela
mento previsto no § t~ do art. 6~', também, ao mencionado 
controle, a emenda transforma em artígo o dispositiVo que 
consta do projeto como parágrafos (§§ 2• e 3• do art. 27), 
incluindo-o após os artigos a que se refere_ (art. 6•, 27 e.28). 

Si:ila das ComiSSões, 21 de maio de 1992. -... Senador 
Jutahy Magalhães. 

EMENDAN9 13 

Acrescente-se ao art. 38 o § 39 com a seguinte. redaÇão: 

"Art. 38. ·········-··········''-'·'·'·········"········· 
o O O o' O. o o •·--~• •• •••• •o• O o oõÕO O-~--~ O Õoo/cóo' .,.. •"'·~--· ~.:...-.:!:,·H',;-,' 

§ 3º Pára fins de anotação no registro cadastral, 
o inadimplemento das obrigações, bem como as penali
dades aplicadas, serão comunicados_qQ prazo de 5 (cin
co) dias úteíS, sob pena de responsabilidade funcional, 
inclusive quanto a prejuíZos dec~rr~ntes da omissão." 

Just~ficaçáo 

- Essa emenda tem como objetivo conferir Inaior efe_tivi
dade às penalidades a plicadas aos licita_ntes i~adimpl~flteS. 

Sala das Comissões, 21 de maio ~de 1992.~- Senador 
Jutahy Magalhães. 

EMENDAN'14 
Dê-se ao § 2º do art. 40 a seguinte redação: 

~'Art. 40. • '•' '• • • ·~•u• .• ...., ... ,.-""'• • •• •• ;.,~..< ••• ,., • .~ • • • •·•• 

§ '2~·-··ii·~~d-~d·~·;;·;~~i~~ã.;d~··;ct;!;td~·cl;;~;~las, . 
critérios ou coildições que poSSâ1h erisejar o fáVored
mento de qualquer dos licitantes, inclusive os de natu
reza subjetiva." 

Justificação_ 

Ao substituir "principalmente" por "inclusive" no texto 
do projeto, a presente emenda busca conferir maior clareza 
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e precisão ao dispositiyo. _O _term_o ".Priilcipal~:nte" pode 
levar a.o entendimento de que os cnténose condiçoes de natu
reza não subjetiva possam ser tolerados. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1992. -Senador 
Jutahy Magalhães. 

EMENDA N' 15~ 

Acrescente-:se após o art. 43, renumerando-se o atU.al 
art. 44 e seguintes, os artigos abaixo~ 

"Art. 44. A concorrência será processada e jul
gada com observância do seguinte procedimento: 

I- abertura dos envelopes "documentação" e sua 
apreciação; -

II- devolução dos envelopes "propostas", fecha
dos, aos concorrentes inabilitados, desde que não tenha 
havido recurso ou após sua denegação; 

III- abertura dos envelopes "proposta" dos con
correntes habilitados, desde que transcorrido o prazo 
sem interposição de recurso, ou tenha havido desis
tência expressa, ou após o julgamento dos recursos 
interpostos; 

IV- julgamento~ com a classificação das propos
tas e adjudicação do objeto da concorrência ao ven
cedor; 

V- homologação, anulação ou revogação da lici
tação, conforme o caso, com a convocação do vence
dor, no caso de homologação, para assinatura do con
trato. 

§ 1» A abertura dos envelopes "documentação" 
e "proposta'~ será realiz_ada _se_mpre em ato público, 
previamente designado, do qual se lavrará ata circuns
tanciada, assinada pelos licitantes presentes, facultati
vamente, e pela Comissão-. 

§ 2~' Todos os documentos e envelopes "propos
ta" serão rubricados pelos licitantes presentes e pela 
Comissão. _ _ _ _ 

§ 3~' É falcultada à Comissão ou autoridade supe
rior, em qualquer fase da concorrência, a promoção 
de diligência, destinada a esclarecer ou complementar 
a instrução do processo. 

4~' O disposto neste artigo aplica-se, no que cou
ber, ao concurso, ao leilão, à tornada de preços e ao 
convite. 

Art. 45_. No julgamento das propostas, a Comis-
são levará em conta os seguintes fatores: 

I-preço; 
II- qualidade; 
III- rendimento; 
IV-outros previstos no ato convocatório.'' 

Justificação 

Com essa emenda pretende~se incluir no projeto os dispo
sitivos que regulamentam os procedimentos relativos à habili
tação dos licitantes e ao julgamento das propostas, os quais 
já estão presentes_ no De_cr~to-Lei n9 _Z.300l86. Não ençon
tramos ju~tificittiva~para deixar de-incluí-Tos ho p·rojelo. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1992. - Senador 
Jutahy Magalhães. 

EMENDAN'16 
Acrescenta-se ao·art. 46, como§ 2~', renumerando-se os 

demais: 

"Art. 46. 

§ 2~' Além de constar do ato convocatório, o pre
ço-base deverá ter o respectivo cálculo demonstradO 
no processo inerente à licltã.çãõ e não poderá ultra
passar o preço de mercado." 

Justificação 

.o dispositivo que ora se propõe seja incluído elimina 
toda e qualquer possibilidade de interpretação que leve o 
responsável pela licitação a adotar o _indesejável "preço-base 
secreto", já conhecido de todos, além de tomar obrigatória 
a transparência do cálculo utilizado para a ·obtenção desse 
valor (preço-base). 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1992. Senador Jutahy 
Magalhães. 

EMENDAN•17 
Acrescente-se após o art. 48, renumerando o atual art. 

49 e seguintes, os artigos abaixo: 

"Art. 49. O concurso, a que se refere o art. 24, 
deve ser precedido de regulamento próprio, a ser Obti
do pelos interessados no local indicado no edital. 

§ ll' O regulamento deverá indicar: 
I - a qualificação exigida dos participantes; 
II- as diretrizes e a forma de apresentação do 

trabalho; 
III - as condições de realização do concurso e 

os prémios a serem concedidos. 
§ 2"' -Em se tratando de projeto, o vencedor deve

rá autorizar a Administração a executá-lo quando jul
gar conveniente, mediante licitação, da qual poderá 
participar o seu autor. 

Art. 50. O leilão, a que se refere o art. 25, pode 
ser-cometido a leiloeiro oficial QIJ. a Sf:!rvjdor designado 
pela Administração, procedendo-se na forma da legis
lação pertinente. 

§ 19 Todo bem a ser leiloado será previamente 
_avaliado, pela Administração, para base do preço inicial 
de venda. 

§ 29 Os bens arrematados serão pagos à vista, 
ou no percentual estabelecido no edital, e imediata
mente entregues ao arrematante, após a assinatura da 
respectiva ata lavrada no local do leilão. 

§ 3• O edital de leilão deve ser amplamente di
vulgado, prinéipalmente no município em que se vai 
realizar." 

Justificação 
A presente emenda objetiva incluir Do prOjeto os dispo

sitiVOS inerentes-ao COncurso e ao leilão, já presentes no Decre
to-Lei n9 2.300/cl6. Entendemos que devem continuar inte
grando a_ lei que trata das licitações, por trat~rem de modali
dades de licitação previstas no art: 20 do prOJeto. 

Sala das Comissões, 21 de_ maio de 1992. Senador Jutahy 
Magalhães. 

EMENDAN•18 

ACrescente-se ao art. 50 o inciso XI, com a seguinte reda
çiio: 

"Art. 50.~ 
................ -........ ········ ............... ·················· 
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XI- a indicação da modalidade de licitação ou 
do fundamento legal para a sua dispensa ou inexigibi~ 
!idade, quando for o caso." 

Justificação 

A nosso ver, a dispensa ou inexigibilidade de licitação 
deve ficar evidenciada no instrumento contratual correspon~ 
dente, o que torna possfvel a sua inclusão no resumo do con~ 
trato a ser publicado na forma do disposto· no a~t. _55, § 1" 

Sala das COmissões, 21 de maió ·ae 1992. --Senador 
Jutahy Magalhães. 

EMENDAN' 19 

Dê-se a seguinte redação ao§ 1"' do art. 51: 

"Art. 51. ······················-~---·····--«~~~., ... -
••••• ~··~~~~-----. ~······ ···~,~- ••• •-· •••• ;; •••• ·--~-- ••• · •• -.--~ • .-... >"-' 
§ 1"' Quando não esp-ecificada no ·ato convoca

tório, caberá ao contratado optar por uma das seguintes 
modalidades: 

a) caução em dinheiro, em títulos da dívida pública 
ou fidejussória; -

b) fiança bancária; 
c) seguro~ garantia." 

Justificação 

A presente emenda objetiva conferir à Administraçã6 
a possibilidade de escolher, a seu ctitér"io, na contratação 

de obras, serviços e cOmpras, a mõdã1idade de garantia que 
melhor se ajuste ao interesse públíco. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1992. - Senador 
Jutahy Magalhães. 

EMENDAW20 

Dê-se ao§- 29 do art. 52 a·seguinte redação: 

"Art. 52 ••••• ·-~---- •••••• 7 ••••• --~~--· ~~---•4>•.' ····-· •• 

·········~-·..--··""'---·'..:.:..C..c.<-'õ"~-~--..•• : •..•........ ~······-.;:., •..•.. -
§ ;29 __ Toda prorrogação de prazo deverá ser justi~ 

ficada por escrito, previamente aUtorizada pela autori
dade competente e formalizada mediante termo aditi· 
vo." 

Justificação 

Como instrumento que estende a vigência do contrato, 
deve ser formalizado mediante termo aditivo, com a conse
qüente publicação de resumo correspondente, conforme o 
disposto· no art. 51 (§ 19). Por essas razões, a alteração proposta 
para o § zo do art. 52, que trata da prorrogação de prazo 
dos contratos. · 

Sala das Comissões, 21. de .maio de 1992. -Senador 
Jutahy Magalhães. 

EMENbÀ N'21 

Acrescente-se ao art. 52 o § 49 , com a seguinte redação: 

"Art. 52. . ....... , .... A•n•-·, .•••• ~--•. ~--~ .::._ •• _,__._ ••.•• 

§ 49 A omissão ou atraso referidos na alínea f 
do § P ensejerão a imputação de responsabilidade a 
quem lhes deu causa, na hipótese de as justificativas _ 
correspondentes não serem compatíveis com o inte
resse público." 

Justificação 

Entenqemos--necessária a inclusão desse parágrafo como 
fõrrila de coibir a omissão injustificada no tratv com a coisa 
pública. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1992. - Senadõi
Jutahy Magalhães. 

EMENDAN' 22 
Acrescente-se ao arL 53 o parágrafo único com a seguinte 

redação: 

"Art. 53. 
..................... ~ .... -............... .Q:_••·~--············--·· 
Parágrafo único. O agente púhlico que der causa 

_ ao desçumprimç:nto do disposto nos incisos III e IV 
_ s_ert~espo~s~J:>p~zado:" '·· ~· 

Justificação 

Motivam a inclusão desse dispositivo as mesmas razões 
que fundamentaram a proposta inerente ao§ 4" do art. 52. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1992. - Senador 
Jutahy Magalhães. 

EMENDAN"23 

Acrescente-se parágrafo único ao nrt. 65, com a seguinte 
redação: 

"Art. 65. 
·····~···············--···························--···~· ...... ~ ..... 
Parágrafo único. É vedada a subcontratação com 

empresas que estejam cumprindo punição imposta por 
órgão ou entidade da Administração Pública." 

Justificação 

·'Com a presente emenda objetiva·se evitar a subcontra· 
tação como artifício utilizado para fugir ao cumprimento de 
penalidades impostas pela Administração. 

Sala das Comissões. 21 de maio de 1992._- Senador 
Jutahy Magalhães. 

EMENOAN•24 

Acrescente-se ao art._71 os i~cisos.:XVIII a XX e parágrafo 
úniCo, com a s~guinte redação: 

"Art. 71. 
....................................... ,,_, ............ -.; ........ ·• 
XVIII- o descumprimento das normas relativas 

à saúde e à segurança no trabalho dos empregados 
da empresa-contratada, previstos na legislação federal, 
estadual e municipal ou de dispositivos inerentes à ma~ 
téria constantes de acordo, convenção ou dissídio cole
tive; 

XIX- o descumprimento da legislação trabalhis
ta quanto aos empregados da empresa contratada; 

XX -a inobservânica da legislação relativa à·pfo
_teção ao meio ambiente. 

Parágrafo únícO. A decisão da autoridade quanto 
à rescisão do contrato deverá ser precedida de justifí· 
cativa fundamentada. bem como de notificação à con· 
ti-atada, oferecendo prazo adequado para regularização 
e reparação da irregularidade." 
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Justificação 

Com a presente emenda objetiva-se· garantir- prbteção 
ao trabalho e ao meio ambiente por parte daqueles que contra
tam com o Estado, além de coibir os abusos daqueles que, 
representando o poder público, decidem pela res~~ãO-"coritra
tual sem levar em conta o interesse público (P_a_rágt"aio único). 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1992. - Seru)dor 
Jutahy Magalhães. 

EMENDAW25 

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do ar_t~ 72 

"Art. 72: 

I -determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos iricisos I a 
XII e XVIII a XX do artigo anterior." 

Obs.: esta emenda deve ser considerada em conjunto 
com a emenda relativa ao art. 71. 

Justificação 

Essa emenda objetiva adequar esse dispositivO à nova 
redação do art. 71, decorrente de emenda que ora apresen
tamos, incluindo naquele artigo os incisos XVIII ª XX. 

Sala das ComiSsões, 21 de maio de 1992. - _Senador 
Jutahy Magalhães. 

EMENDAN'26 

Dê-se a seguinte redaçâo ao título do ~pftulo IV: 

"CAPÍTULO IV 

Disposições finais e transitórias" 

Justificação 

A substituição do·termo "Gerais" por "Finais", proposto 
nesta emenda, foi mOtivada pelo fato de as "Disposições Ge
rais" já constituírem Ci Capítulo I. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1992. - Senador 
Jutahy Magalhães. 

EMENDAW27 

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 111, transfor-
mando em § 1 o;. o atual parágrafo úriiCo: - -

" Art. 111. . ............................ ----~--~-·---·-----· 

§". 2~· .. ó. ~t~~~~. ~·ã~ ·;~~úfi~;ct~· ~~-~~j;;á~~;~~·p;;~-
sabilização do agente que lhes tenha dado causa." 

Justificação 

Com a presente emenda objetiva-se dotar a Adminis
tração de instrumento adequado para resguardar o interesse 
público na hipótese de ação ou omissão do agente responsável 
que onere os· cofres públicos. 

Sala das Comissões, 21 de maio de 1992. ~ Senador 
Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE(Rachid SaldanhaDerzi)-A pre~i
dência vai encerrar os trabalhos, d~signando para -a sessao 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 19, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos Oo 
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno_ único, do Projeto de Lei da Câmara 
n~ 19, de 1992 (n9 2:154/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobrP " o::-onces_são 
de medidas cautelares contra atas do poder público, e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Maurício Corrêa favorável ao Projeto e às Emendas n.,s 2 
e 3; e contrário a de n? 1, nos termos de substitutivo que 
oferece, 

-2-

.. PROJETO PELEI DA CÁMARA 
N• 125, DE 1991-Complementar 

(Em regiine de urgência, nos termos do 
art. 336, e, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Lei da Câmara 
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição FederaL 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. 

- J9 pronunciamentO: favÕ-rável ao Pfojeto; 
- 29 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 
perante à Comissão de Assuntos Económicos.) 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 245, de 
1992; de extinção da urgência.) 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 173, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos âo 
art. 172, I, do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas 
de Lei do Senado n• 56 e 145, de 1991.) 

Continuação-da discussão, em tumo_\Íniço,._do Projeto 
de Lei do Senado n~ 173, de 1991, de autoria do Senador 
Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade de imprensa, 
de opinião e de inforinação, disCiPlina a responsabilidade dos 
meios de comunicaçáo" e dá oUtras providências, tendo 

PARECERES: -~ 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadauia, sob 

n.,s 10 e 116, de 1992: 19 pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 2'? pronunCiamento 
(sobre as em~ndas de Plenário); favorável às emendas de 
n•' 9, 13 a 15, 18; 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n• 11 
(quanto aos§§ 4~ e 59); favoráVel, nos termos de Subemendas 
às de n?s 2, 4 e 16; contrário às de n~ 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
17,210 24, 27. . 

- Proferido em Plenário: J9 pronunciamento: Relator se
n~ador José Paulo BiSql, em virtude da ?provação do Requeri
mento ri9 746, de 199_1, que solicitou fosse ouY!_~~. ta~bém, 
~Comissão-de Assuntos Sociais; 2" pronunciamentO (sobre 
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as Emendas de Plenário): Relator, s-enador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n" 116/92~CCJ. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO

W 145, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia, nos terlnoS dó 

art. 172, I, do Regimento InterJ?O.) 
(Tramitando em conjunto com os-Projetes 

de Lei do Senado n' 56 e 173, de 1991.) 

Continuação di disCUssão;- em turno rlnico, do Projeto 
de Lei do Senado n 9 145, de 1991, de autoria do Senador 
Mareio Lacerda, que regula o direito de r~sposta para os 
efeitOs do inciso V, do art. 59, da Constituição Federãl, tendo 

PARECERES:. 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

nqS 10 e 116, de 1992: 1~ pronunciamento: favorável ao PrOjeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 2~" pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n" 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n' 11 
(quanto aos§§ 4' e 5'); favorável, nos termos de Subemenda 
às de n9s 2, 4 e 16; contrário às de nç:; 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
17, 21 a 24, 27. • 

-Proferido em Plenário: l' pronunciamento: Relator Se
nador José Paulo Biso!, em virtude da aprovação do Requeri
mento o9 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a ComiSsão de Assuntos Sociais; Z-' pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n~ 116/92-CCJ. 

-5-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 56, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, rios terinos dO -
art. 172, I, do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas 
de Lei do Senado n" 145 e 173, de 1991.) 

Continuação da discussão, em turno único_;_ 00 -Projeto 
de Lei do Senado n• 56, de 1991, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que revoga o § 39 do art. 20 da Lei n9 

5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de 
manifestação do pensamento e de informações, e o inciso 
II do§ 3• do art. 138, do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940, que institui o Código Penal, tendo 

PARECERES: 
- da Coffiissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n;os 10 e 116, de 1992: P pronunciamento: favorável áo Proj_et6, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 29 prOnunciaMento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às ernenda--ª-__9_e_. 
n~ 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; pãrchlÍmeO:te à de n"' 11 
(quanto aos§§ 4"' e S'); favorável, nos termos de Subernendas 
às de n9s 2, 4 e 16; contrário às de n;os 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
17, 21 a 21, 27. 

Proferido em Plenário: Jt pronunciamento: Relator Sena
dor José Paulo Bisol, em virtude da aprovação do Requeri
mento n9 746, de 1991, que solicitou fosse oUvid-a, também, 
a Comissão de Assuntos _Sociais; 2' pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator Wilson Martins, favorável, 
nos termos do Parecer n' 116/92-CCJ. ~ 

-6-
REDAÇÁO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO-. 
W 12, DE 1992 

DiscussãO, em-túr"i16 úncio, da Redação Final (ofeiúfdi-
peli Comissão Diretora e fi seu Parecer n9 130, de 1992) do 
Projeto de Decreto Legislativo n' 12, de 1992 (n' 134191, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acçrdo sobre 
Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República da Polô
nia, em 29 de julho de 199!. 

-7-

REDAÇÃOFINAL 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

No 13, DE 1992 

Discussão, em turno -único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Direto.ça em seu Parecer n~ 131, de 1992) do 
Projeto de Decreto Legislativo n' 13, de 1992 (n'' 379190, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo 
Adicional ao Convênio de Assistência Recíproca para a Re
pressão do TráficO Ilícit.o. 'de Drogas que produzem depen
dência, celebrado Cntre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Bolívia, em La Paz, 
em 2 de agosto de 1988. 

-8-
REDAÇÁO FINAL 

PRO'JETO DE RESOLUÇÃO 
No 15, DE 1992 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 129, de 1992) do 
Projeto de Resolução n9 15, de 1992, de iniciativa da Comissão 
Diretora, que dispõe sobre a representação do Congresso Na
cional na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. 

-9-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 92, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 92, de 1991 (n' 1.714189, na Casa de origem), que regula
menta o art. 185, inciso I. âa ConstítuiÇã-o Federal, e define 
pequeno e médio produtores rurais, tendo 

PARECER, sob n' 112, da Comissão 
- de Assuntos Económicos, favorável com a Emenda 

n~ 1-CAE, que apr_esenta. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Está 
encerrãda a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18horas e 33minutos.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 8, de 1992 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua 
competência regimental, e de acordo com o que dispõe o 
Edital n' 4 de 1989, resolve: 
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Art. V Autorizar o Centro de InformátiCã e Processa~ 
mento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, a pro
mover a nomeação de até 29 (vinte c nove) candidatos entre 
os aprovados no Concurso Público realizado através do Edital 
n9 4, de 1989, obedecida rigorosamente a ordem de classi
ficação. 

Art. z~ Este ato entra em vigor na data de sua publi-
cação. _ _ 

Art. 3o Revogam-se as disposiçõ_es enl contrário. 
Sala da Comissão Diretora, 21 de maio de 1992.- Mauro 

Benevides - Alexandre Costa - Rachid Saldanha Derzi -
Mareio Lacerda. 

ATO DO PRESIDENTE N• 207, 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 Gomis_s_ão _Diretor~ p 9 2! de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão 
Dire-tota n" t, de 1991, e tendo em vista o que Consta do 
Processo n' 006.191/92-4, resolve nomear SUELI ALVE;S 
ARAGÃO para exercer o cargo, em comissão, de Secretária . 
Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado 
Pedral, com lotação e e_xercício no Gabinete do Senador Ro-
naldo Aragão. _ 

Senado Federal, 21 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 5, nE 1992 

Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das suas atribui
çõ~s regulamentares, resolve: 

Art. 19 Ficam designados os servidores NEY MADEI
RA, JOSÉ PAULO BOTELHO COBUCCI, ED1NALDO 
MARQUES DE OLIVEIRA, ADRIANO JORGE SOUTO, 

-~CELSO DE SOUZA e CARLOS ALBERTO DA SILVA 
PINHEIRO para, sob a presidência do primeiro, integrarem 
Comissão Especial incumbida de proceder a revisão do banco 
de dados Histórico Funcional, no âmbito dos Serviços de Ca
dastro Funcional, Controle de !nativos e de AdministraÇão 
de Pa-&amento de Pessoal~ com vistas a atualização de dados 
cadastrais ~os servidores ati vos, inativos e dos pensiOnistas, 
para postenor reprocessamento a ser realizado pelo Ceritro 
de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 
-PRODASEN. 

Art. 29 O Presidente da Comissão poderá convocar os 
servidor~s necessários a re~.lização dos trabalhos levando em 

. çqnsid,eração a necessidade e a urgêncía ·cta medida. 
Art. 39 Esta portaria entrà em vigor na data de sua 

publicação. ~ 

Art. 49 Revogam-se às disposições em- cODtrário. 
_ Se_l}ado Federal, 22 de_ maio de 1992. - Manoel Vilela 

de Magalhães, Diretor-Geral dc:i Senadq FederaL -
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ANO XLVU- N•73 SÁBADO, 23 DE MAIO DE 1992 -DF 

----CONGRESSO NACIONAL ·-----. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, 

e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 24, DE 1992 
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rãdio Rio Claro Ltda., para explorar 

serviço de radiodüusão sonora na cidade de lporá, Estado de Goiás. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• É aprovado o ato constante do Decreto n' 99.132, de 9 de março de 1990, que renova 

por dez. anos a concessão outorgada à Rádio Rio Claro Ltda. , paca explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de !porá, Estado de Goiás. . . 

Art. 2• Este decreto legislativo entrá em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de maio de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente .. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do.Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 25, DE 1992 
Aprova o texto .do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e 

o Governo da República Federal da Alemanha sobre Cooperação Financeira no montante 
.de DM 304.858.202,00 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e cinqüentae oito mil, duzentos 
e dois marcos alemães), celebrado em Brasília, a 24 de outubro de 1991. 

O Congresso Nacion·aJ decreta: 
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil 

e o Governo da República Federal da Alemanha sobre Cooperação Financeira no montante de DM 
304.858.202,00 (trezentos e quatro milhões, oitocentos e cinqüenta e oito mil, duzentos e dois marcos 
alemães), celebrado em Brasília, a 24 de outubro de 1991. 

Parágrafo úniCo. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão ou modificação do presente Acordo, e à apreciação privativa do Senado Federal, 
nos termos do disposto no inciso V do art. 52 da Constituição Federal, as condições gerais para cada 
operação de empréstimo realizada com base no referido Acordo de Cooperação Financeira. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor' na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de maio de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANORI. VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEl. DA SILVA MAIA 
Dirctor Executivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Admiailtrativo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lm.preSio aob reapouabilidade da Meaa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

I.UIZ CARLOS BASTOS Semestral _ ······-····-··· .. ················~·······················-·····························-·······- Cr$ 70.000,00 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSfO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto Tiragem 1.200 exemplares 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 87•SESSÃO, EM 22DEMAIODE 1992 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofício do Sr. J? Secretário da Câmara dos De
putados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetos: 

-Projeto de Decreto Legislativo no 51192 (no 29/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Comercial entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Tunísia:~ 

-Projeto de Decreto Legislativo n'.52/92 (n' 94191, 
na Câmara dos Deputados). que aprova a indicação, por 
parte do Presidente da República, de membros da Comis
são Diretora do Programa Nadonal de Desestatização. 

-Projeto-de Decreto Legislativo n' 53/92 (n' 96/91, 
na Câmara dos Deputados). que aprova a indicação, por 
parte do Presidente da República, de membros da Comis
são Diretora do Programa N8:cional de Desestatização. 

1.2.2- Comunicações da Presidência 

Prazo para apresentação de emendas ao Proji::fõ de 
Decreto Legislativo n~ 51!92,-lido anteriormente. 

-Recebimento do Ofício n' S/8, de 1992 (n' 334/92, 
na origem). do Governo do Estado dq Rio de_Janeiro, 
sOlicitando autorização para contratar operação de Crédito 
até o valor de US$100,000,000.00; junto ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Económico e Social-BNDES. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR MAURÍCIO CORB.~A -Homenagem
pelo centenário de nascimento do jornalista Assis Chateau
briand, fundador do Grupo Diários Associados, pioneiro 
da indústri::i-jornalístíca brasileira, além de personalidade 
política eminente. 

SR. PRESIDENTE- Fala associativa à homenagem 
ao Senador Assis Chateaubriand. 

SENADOR VALMIR CAMPELO- Considerações 
sobre a Eco-92. 

SENADOR JOÃO CALMON- Depoimento pres
'.ado pelo Ministro da Educação, Professor José Goldem
berg, na CPI destinada a analisar a crise da universidade 
brasileira. 

SENADORA MARLUCE PINTO - Fúria acusa
tória contra os homens públicos no Brasil. Proposta de 
emenda à Constituição que apresentará, limitando o núme-
ro de CPI no CongresSO NacionaL - - -- -

SENADOR JUT AHY MAGALHÃES- Quadro re
c~ssivo e inflac;iónário que perdura na economia brasileira. 

SENAD_QR FRANCISCO ROLLEMBERG -
Apoio de S. Ex•, a projeto- de lei do Deputado Roberto 
Magalhães que trata da complementação de aposentadoria 
dos servídores do ex-DCT. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Estudo 
apresentado pelo Embaixador Paulo de Tarso Flexa de 
Lima à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
do Senado, intitulado Aspectos Relevantes da Realidade 
Internacional~ Perspectiva de Londres. 

SENADOR AMIR LANDO - Defesa dos direitos 
constitucionais dos garimpeiros de Bom Futuro - RO. 

SENADOR NEY MARANHÃO- Portaria n' 417, 
de 15-5-92, do Ministério da Economia, Fazénda e Planeja
mento, estabelecendo direito antiduping- prOvisório às im
portações de produtos da juta originários de Bangladesh 
e da India. 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 

. Término do prazo sem que tenha sidO: interposto recur
so, no sentido de inclusão em Ordem do Dia, dos seguintes 
projetes apreciados cOnclusivamente pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania: 

-Projeto de Lei do Senado n' 111, de 1991, que 
proíbe a União Federal de prestar auxilio financeiro aos 
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Estados e aos Municípios nas hipóteses que menciona. Ao 
Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n' 276/91, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da fotografia do portador na Car~ 
teira Nacional de Habilitação, Título de Eleitor e Carteira
de Saúde, e dá outras providências. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 296/91, que fixa prazos 
para pagamento dos financiamentos contratados pelo Pro
grama do Crédito Educativo e dá outras providências. À 
Câmara dos Deputados 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 19/92 (n• 2.154/91, na 

Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra 
atos do poder público. Apreciação sobrestada, em virtude 
da falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n' 125/91·Complementar 
(n9 60/89, na Casa de origem), que disciplina os limites 
das desespesas com o funCionalismo público, na forma do 
art. 169 da Constituiçao·-Federal. Apreciação sobrestada, 
em virtude da falta de quorum para o prosseguimento da 
sessão. 

Projeto de Lei do Senado n' 173/91, de autoria do 
Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade 
de imprensa, de opinião e de informaçâo,"discipliila ares
ponsabilidade dos meios de comunicação e dá outras provi
dências. (Tramitando em conjunto com os ProjetO de Lei 
do Senado n95 56 e 145/91). Apreciação sobrestada, em 
virtude da falta de quorum para o prosseguimento da ses
são. 

Projeto de Lei do Senado n' 145/91, de autoria do 
Senador Mareio Lacerda, que regula o direito de resposta 
para os efeitos do inciso V, do art. 5o, da ConstituiçãO 
Federal. (Tramitando em conjunto com os Projetas de 
Lei do Senado n'' 56 e 173/91). Apreciação sobrestada, 
em virtude da falta de quorum para o prosseguimento da 
5eS$áO. 

Projeto de Lei do Senado n' 56/91, de autoria do Sena
dor Jutahy Magalhães, que revoga o § 3• do .art. 20 da 
Lei n9 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. que regula a liber
dade de manifestação do pensamento e de informações, 
o inciso II do § 3"' do art. 138, do Decreto-Lei no 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, que institui o Código Penal. 
(tramitando em conjunto com os Projetas de lei do Senado 

r);;s 145 e .173/91.) Apreciação sobrestada, em virtude da 
falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

Redaç~o final do Projeto· de Decreto Legislativo n~> 
12/92 (n' 134/91, na Câmara dos Depútados), que aprova 
o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Polônia, em 29 de julho de 1991. 
Ãpreciação sobrestada, em virtude da falta_de quorum para 
o piosseguirnento da sessão. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"' 
13/92 (n' 379/90, na Câmara âos Deputados), que aprova 
o texto do Protocolo Adicional ao Convênio de Assistência 
Recíproca para a Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas 
que produzem Dependência, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da Bolívia, em La Paz, em 2 de agosto de 1988. 
Apreciação sobrestada, em virtude da falta de quorum para 
o prosseguimento da sessão. · 

Redação Final do Projeto de Resolução n' 15/92, de 
iniCiatiVa da Comissão Diretora, que dispõe sobre a n!pre
sentação do Congresso Nacional na Comissão Parlamentar 
ConjUnta do Mercosul. Apreciação sobrestada, em virtude 
da fàlta dé quorúm para 6 prosSeguhnento da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n' 92/91 (n' 1.714/89, na 
Casa de origem), que regulamenta o art. 185, inciso I, 
da Constituição Federal, e .define pequeno e médio produ
tores rurais. Apreciação sobrestada, em virtude da falta 
de quorum para o prosseguimento da sessão. 

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

1.4~ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
N~ 208 a 210, de 1992 
W 69, 131, 194, 249, 250, 306, 318 e 455 de 1991 

(Apostilas). ' 

3- ATAS DE COMISSÕES 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 

Ata da 87a Sessão, em 22 de maio de 1992 
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, 
Chágâs Rodrigues e Jutahy Magalhães 

À'> 9 lTORAS, ACIIAM~'>R PRf!.'>TJNTRS OS SRS. 
SBNADORF.S: 

Almir Gahríel - Beni Veras- Chagas Roôrigues- Fla
viano Melo - Francisco Rollemberg - Jarba.• Pas.'lllrinho -
Jollo Calmem -José Eduardo - José Richa - Maurfcio C..or-

rCa - Mauro Bcncvides - Nabor Júnior - Ronaldo Aragao 
- Valmir C.ampelo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 15 Srs .. Senadores. Ha
vendo número regim~ntal, declaro aberto a sessão. 
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Sob a proteção de Deus, inTciainoS -n~ss_o~ -~rabalhos. _ 
O Sr. 1~ Secretário_ procederá à leitura do Expediente: 

É lido o segUirite 

EXPEDIENTE 
OFÍCIOS 

Do Sr. 1 ~" Secretário da Câmara dos Deputados, encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 51, DE 1992 

N• 29/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Comercial entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Goyerno 
da Tunísia. -

O CorigieSSo Nacional decreta: _ 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Ac~:>rdo Comercial 

entre o Governo da República FederatiVa do BrasU e o Go
verno da Tunísia, firmado em Brasília, -em 27 de novembro 
de 1990. · 

Parágrafo único.---t:='icam sujeitos â aprovação do Con
gresso Nacional quaiscj1.1er atas que possam resultar em revisão 
do referido Acordo Comercial, bem como quaisquer ajustes 
complementares que-, nos termos do art. 49, inciso r, da Consti
tuição Federal, acarretem encargoS ou compromissos graVosos 
ao património nacional. 

· Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N' 63, DE 1991 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio
nal: 

Em conformidade çom o disposto no art. 49, inciso. I, 
da-Constituição Federal, tenho a honra de submeter ã elevada 
consideração de Vossas Excelências, acoritpanhado de Expo~ 
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, o texto do Acordo Comercial entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Tunísia. 

O Acordo em questão, que se ajusta aos padrões de 
instrumentos similares firmados com outros países, estabelece 
mecanismos propiciadores . da intensificaçãO do intercâmbio 
bilateral, nos domínios comercial e económico. 

Brasília, 15 de fevereiro de 1991. - Fernando Collor 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DOP-IIIDAif033/PAIN LOO 
MIO. DE 30 DE JANEIRO DE 1991, DO MINISTÉRIO 
DA RELAÇÚES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Fernando Collor, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente. 
· Como é do conhecimento de Vossa Excelência, foi "assina

do em Brasília, em 27 de novembro último, o }\corda Comer· 
cial entre o Governo da República Federativa dO Brasil e 
o Governo da República da Tunísia. . _ 

2.. O referido Acordo visa ã interiS:ifiCação das relações 
bilaterais nos setores comercial e económico, através da con
cessão recíproca de tratamento de nação mais favorecida nas 
relações de intercâmbio comercial e de facilidades mútuas 
para a organização e realização de feiras e exposições comer-
ciais. --- . -

3. Cabe notar' que o preSente Ato·se ajusta a padrões 
de Acordos já firmados com outros países; constituí-Se, tão-so-

mente, em iÍ1strumentalização de práticas correntes que, uma 
vez juridicamente disciplinadas, poderão revigorar o comércio 
e as relações económicas bilaterais. Destaque-se ainda a poten
cialidade do mercado tunisiano para produtos manufaturados 
e serviços pr.oduzidos por empresas brasileiras. 

4. Em razão do que precede, permito-me encarecer a 
-Vossa Excelência o encaminhamento ao Congresso Nacional 
do instrumento em apreço, para aprovação, nos termos do 
Art. 49, inciso I, da ConstituiçãO Federal. 

5. Nessas condições, tenho a honra de submeter a Vossa 
Excelência projeto de Mensagem Presidencial sobre a matéria, 
ao Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo 
respeito. 

ACORDO COMERCIAL ENTRE O GOVERNO . 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
-D-0 BRASIL E O GOVERNO 
DA REPÚBLICA DA TUNÍSIA 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República da Tunísia 
(doravante denominados ''Partesn), 
Considerando o desenvolvimento das relações comerciais 

e os laços de amizade entre os dois países e com base na 
igualdade e vantagens recíprocas; 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

O intercâmbio comercial entre as Partes será efetuado 
de acordo com as disposições do presente Acordo e com as 
leis e regulamentos que disciplinam as imp-ortações e exporta
ções? em vigor em cada um dos dois países, e com seu~ compro
missos internacionais. 

Artigo II 

As Partes concordam em conceder, em base de recipro- · 
cidade, o tratamento de nação mais favorecida em suas rela
ções comerciais. Tal disposição, entretanto, não se aplicará: 

1. Aos privilégios e vantagens especiais que a Parte brasi
leira concede ou venha a conceder aos países com os qu-ais 
mantém comércio fronteiriço, aos países vizinhos e aos Orga-
nismos regionais de integração eco~ómici. _ 

2. A_os privilégios e vantagens especiais que a P3.rte tuni
siana cõncede ou venha ã conceder aos países com os quais 
mantém comércio fronteiriço, aos países vizinhos e a·os países 
jo Magrebe árabe. 

3. As vantagens e facilidades obtidas ou concedidas por 
uma das Partes enquanto membro de qualquer união adua
neira. 

Artigo III 

Cada uma das Partes concederá ã outra, respeitados suaS 
próprias leis e regulamentos, as facilidades necess~ias ã parti
cipação em feiras e à organização de exposições comerciais, 
com o intuito de encorajar o desenvolvimento ulterior das 
relações comerciais entre os dois países. 

Artigo IV 
Os pagamentos reférentes aos contratos comerciais con

cluídos ao amparo do presente Acordo serão efetuados em 
moedas conversíveis, de acordo com as leis .e regulam,_~ntos 
de câmbio em vigor em cada um dos países. 
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Artigo V 

Cada Parte n~tificará a outra do cumprimento das dispo
sições legais internas necessárias à entrada em vjgor do pre
sente Acordo, a qual se dará na data de rec~bimento da segun
da notificação. 

Artigo VI 

1. O presente Acordo terá v!gência ?e un: an<;>, sendo 
tacitamente prorrogado por sucessivos penados Iguais, a me
nos que uma das Partes ~munique à outra, por ~a ~iplo~á
tica, sua decisão de tennmá-lo. Neste caso, a denuncta surtirá 
efeito seiS meses após o recebimento da referida notificação. 

2. Em caso de denúncia, as disposiç6es do presente Acor
do permanecerão válidas para todos. os cont:atos conclu!dos 
durante sua vigência e para aqueles Já negocxados mas amda 
não implementados. 

Feito em Brasflia, aos 27 dias do mês de novembro de 
1990, em dois exemplares originaiS, nos idiomas português 
e árabe sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Pel~ Governo da República Federativa do Brasil: Fran
cisco Rezek 

Pelo GOverno da República da Tunísia: Habib Boulares. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

· · · · · · · · · ·· ·· · · ... · .. · .. · .. · · · · · T-íTui.:õ. iv·· · ·· ······-.... -··--· · --· · · · 
Da Organizasão dos Poderes 

CAPITULO I 
Do Poder Legislativo 

· ... · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ··· · · ---· "'si:icAéi.iT·······-· --~----- ····-
nas Atribuições do Congresso Nacional 

...... A~t:. 49:. ~~- d~· ~~P~iê~~i~~~;cl~~iva ~rC~~g~~~~. N~-
cional: 

I- resolver definitivamente sobre tratados acordos ou 
atas internacionaíS"qUe acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao património na:cional; 

....... ( A--c~~~~~ã~ 'd~- ·ii~i~~;5;; ·E~i~ri~~~; -~. D~j~~~N~~i;;~~i.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 52, DE 1992 
(N• 94/91, na Câmara dos Deputadosj 

Aprova a indicação, por parte do Presidente da 
República, de membros da Comissã.o Diretora do Pro
grama Nacional de Desestatização. 

O Congresso Nacional decreta: _ ___ _ _ . 
Art. 1" Ficam aprovados, nos termos do art. 59 , da Le1 

n• 8.031, de 12 de abril de 1990, os nomes dos Senhores 
João Paulo dos Reis Velloso e Roberto Cavalcanh __ de _Albu
querque para integrarem, como membr?s efetivo e suple~te, 
a Comissão Diretõra do Programa NaciOnal de Desestahza
ção, em substituição aos Senhores Ernesto Rubens Gelbcke 
e V alter Gonçalves, respectivamente. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na. data 
de sua publicação.~ 

MENSAGEM N• 261, DE 1991 

ExceleD.tíSsimos Senhores Membros do Congresso Nacio
nal: 

De conforniidade cOm o- disposto no art. 5" da Lei n9 
8.031, de 12 de abril de 1990, tenho a honra de submeter 
à aErovação do Congresso Nacional os nomes .dos Senhores 
JOAO PAULO DOS REIS VELLOSO e ROBERTO CA
VALCANTE DE ALBUQUERQUE para integrarem como 
membros efetivo -e suplente, a Comissão Diretora do Progra
_ma_ Nácional de Desestatização, em substituição aos Senhores 
ERNESTO RÜBllNS GELBCKE e VALTER GONÇAL
VES,, respectivamente. 

COmo poderá ser observado nos respectivos curriculum 
vitae, ambos os indicados possuem vasta e notória experiência 
no campo da macroeconomia, podendo, por conseguinte, ofe
recer valiosa contribuição aos trabalhos da Comissão Diretora. 

Brasi1ia, 10 de junho de 1991. -Fernando Collor. 

JOÁO PAULO DOS REIS VELLOSO 
Curriculum vitae 

Nome: João Paulo dos Reis Velloso, brasileiro, casado, 
nascido em 12 de julho de 1931. 
Experiêncía Profissional: 

Atualmente, Presidente do IBMEC --Instituto Brasi~ 
leiro de Mercado de Capitais. 

De 1969 a 1979- Ministro do Planejamento do Brasil 
1958-1962, 1964-1969- Assessor Q.o Presidente do Banco 

do Brasil, Assessor do Ministro da Fazenda e Planejamento. 
Formação: 

Bacharel em Ciências Econôrriicas - UD.:iversidade do 
Rio de Janeiro -- -

"Master" em Economia- Universidade de_Yale. 

ROBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE 

Currículo (Resumo) 

1. Dados Pessoais 
Naturalidade: Pernambuco (Recife). Carteira de Identi

dade n' 390.641- SSP-PE. CPF 000.657.574/91. 
Filiação: Emídio Cavalcanti de Albuquerque e Maria do 

Carmo_Santana Cavalcanti. 
Profissão: Advogado e Econonllsta. Função atual: Téc~ 

nico em Planejamento e Pesquisa e Coordenador de Projetos 
Especiais do Instituto de Pesquisa Económica Aplicada -
IPEA (Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.) 

Endereço residencial: Rua Sá Ferreira, 135, c. 1, Cop<ica
bana, Rio, RJ CllP: 22071- Te!.: 521-1184 

Endereço profissional: IPEA- Av. Pres. Antonio Car
los, 51/s. 1405, Rio, RJ- CEP: 20020 -Te!. 292-5141 R. 
121- Fax: (021) 240-1920 Telex: (021) 23115 

2. Formação superior 
-Direito (Universidade Federal de Pernambuco, Reci

fe), 1957-61. 
-Direito Comparado (Washington University, Saint 

Louis, Missouri, EUA), 1961. 
-Economia (Co~orado University, Boulder, Colorado, 

EUA), 1963. 
-Economia, Mestrado (Columbia University, New 

York, EUA), 1963-4. 
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-Curso Superior de Guerra (atualmente, Curso de Altos 
Estudos de Política e Estratégia); Escola Superior de Guerra, 
Rio de Janeim, 1985. · 

3. Atividades acadêmicas 
-Professor Titular de Economia, Uoiyersidade Federal 

de Pernambuco, Recife (1962-90). 
-Professor de Ecónomia Política, Faculdade de Direito 

do Recife (1962-75). · ·· 
-Fundador e Diretór do Progranüi ln te grado _de Mes

trado em Economia e ·sociOlogia ~dã_~ Universidade Federal 
de Pernambuco (1965-68). -· · · . · · ·. · 
~· -Professor :Visitante· da Harvard University,_ Cambrid

ge, MassachusettS, EUA (1964-1966 e 1%8}. 
-Professor Visitante do Institut Internacional d'Admi

nistratic Publique, Paris, França, 1983. -~ .. 
-Membro do COipO_ Permanente da -Escola -SUperior 

de Guerra (1985-90), Rio de Janeiro. · · · · · 

4. Atividades Executivas e Técnico-ProfiSSionais . 
-Superintendente do Conselho de De"senvolvimeilto de 

Pernambuco- CONDEPE (1971-72) .. , 
-Secretário da Secretaria de Articulação com os Estados 

e Municípios- SAREM (1972-74), do Ministério do Planeja
mento e Coordenação Geral (Brasília). 

-Secretário de Planejamento da Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República e Superinteridente do Ins
tituto de Planejamcnto do IPEA, 1974-79 .(Brasilia). 

-Secretário-Geral Adjunto do MinistériO do Interior 
(1979-85), Brasília. · 

-Assessor Especial da Confederação Nacional da Indús
tria (CNI), Rio de Janeiro (1989) e da Confederação Nacional 
dos Transportes Terrestres -·CNTI (~987-89), Rio !le Janeiro 
e Brasílía. --

5. Participação em órgãos colegiados 
-Membro dos Conselhos do BNDES (1976-81), FINA

ME (1979-81) FINEP (1977-80); CNPcj\1973-79), SUDENE 
(1974-84), SUDESUL (1980-84), CAPES (1978-79), BÀN
DEPE (1983-85) e do Conselho de Património Histórico e 
Artístico Nacional (desde 1982). 

6. Bibliografia 
Livros Publicados 
-Coronel, Coronéis {com Marcos Vinícius Vilaça). 

Tempo Brasileiro; Rio de Janeiro, 1965 (2• Edição, 1978), 
(3• Edição, 1987). 

- A Industrialização do Nordeste (com David E. Goód
man). IPEA, Rio de Janeiro, 1971. 

-Incentivos à IndustrializaçãO e Desenvolviiiú!iúo do 
Nordeste (com David E. Goodman). IPEA, Rio de Janeiro, 
1974. . 

- Desenvolvimento_ Regional no_ Brasil (com Clóvis de 
Vasconcelos Cava1canti).-TPE-A, Brasília; 1976 (Z• Ed., 1978). 

- O Estado como Superi.nstltuição e o· Poder Regionc•' 
as raz6es do descentralismo. Pool, Brasília, 19"84: 

- De Brasileae Republica: O Estado e a DistribUiÇão w 
Desenvolvimento. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1985. 

- Lords ofthe Backlands(com Marcos.Vinícius Vilaça), 
Wyvern-Sel, Londeris, 1987_~ _ · 

Vários artigos e trabalhos mcmográficos sobre economia, 
Planejamento e CiênCia pOlítica publicados no Brasil e no 
exterior entre os quais os mais recentes: 

1. Reforma e modernização do Estado. lo: As perspec
tivas do Brasil e o novo governo. São Paulo, Fórum Nacional, 
Nobel, 1990 (p. 108-120). 

2. A integração das Américas: Por quê? Para quem? 
Quando( Como? ln: O Brasil e o Plano Bus_h. _São Paulo, 
Fórum Nacional, 1991 (p. 53-99). · 

7. Condecor:ações 
Ordens do Rio Branco (Comendador), Guararapes 

(Grande Oficial), Mérito das Forças Armadas (Cavaleiro), 
Marechal Rondon (Comendador); Mauá, Santos Dumont, Le
gionário. Medalhas Pemambucana--do Mérito (ouro), do Mé
rito Educacional, do PacifiCador, Cordeiro de Farias e da 
Cidade de Paris (Échelon Verrneil). 

Rio de Janeiro, 10 de junho de 1991. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 4.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990 

Cria õ -PrOgrama Nacional de Desestatização, e dá 
outras providências. 

Art. 59 O PrOgrama Nacional de Desest2ttizaçflo_ te"rá 
uma Comissão Ditetora. -diretamente subordinada ao Presi
dente da República, cujos membros, titulares e suplentes. 
serão por ele nomeados, depois de aprovada a sua indicação 
pelo Congresso Nacional. 

§ 1• (Vetado). 
§ 29 O Presidente da Comissão_ Diretora terá voto de 

qualidade. 
§ 39 Participarão das reuniões de Comissão Diretora, 

sem direito a voto, quaisquer outras pessoas cuja presença, 
a critério de seus membros, seja considerada necessária para 
a apreciação dos processos. 

§ 49 Os membros da Comissão Díretora e os funcio
nários em serviço na referida· comissão, nem os membros e 
sócios das empresas incluídas no Programa Nacional de Deses
tatização, seus cônjUges e parentes ·até o segundo grau, não 
poderão adquirir ações ou bens pertencentes às empresas in
cluídas no Programa Nacional de Desestatização. 

. .................................................................... -. ......... . 
(À Comissão de Assuntos EconômicoS.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 53, DE 1992 
(N• 96/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova a indicação, por parte do Presidente da 
RepóbUca, de membros da Comissão Diretora do Pro
grama Nacional de Desestatização. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. _ 19 Ficam aprovados, noS termos do art. 59• da Lei 

n• 8.0::11, de 12 de abril de 1990, os nomes do Senhor Luiz 
Antonio Andrade Gonçalves e da Se.nh.ora Maria Eli~abeth 
Domingues Cechin para integrarem, como membros efetivos 
e suplente, a Comissão Diretora cio Plano Nacional de Deses
tatização, em substituição aOS- Senhores Joã_o da Silva Maia 
e José FraitciSOO de Lima Gonçalves, respectivamente. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na da-ta 
de sua publicação. 

MENSAGEM N' 226, DE 1991 

EXcelentíssimos Senhore_s Membros do Congresso Nacio
nal: 

De conformidade com o disposto no art. 59 da Lei n9 

8.031, de 12 de abril de 1990, tenho a honra de submeter 
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à aprovação do Congresso Nacional os nomes do Senhor LUIZ 
ANTÓNIO ANDRADE GONÇALVES, Secretário'Execu
tivo __ do Ministério da Economia, Fazenda ·e Planejamento 
e da Senhora MARIA ELIZABETH DOMINGUES CE
CHIN, Assessora do Secretário-Executivo do Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento, para inte-grarem, Como 
membros efetivo e suplente, a Comissão Diretora do Progra
ma Nacional de Desestatização~ -em substituiçãO aos Senhores 
JOÃO DA SILVA MAIA e JOSÉ FRANCISCO DE LIMA 
GONÇALVES, respectivamente. 

Na indicação desses nomes, buscou-se assegurar, à Co~ 
miss_ão Diretora do Programa Nacional de DeseStatização, 
a integração de representante do MiniStério da Economia, 
Fazenda e ~lanejamento, ao qual estão afetos encargos rele
vantes, na execução do_ referido programa. 

Brasília, 10 de junho de 1991.- Fernando CoUor. 

LUIZ ANTONIO ANDRADE 

Curriculum Yitae 
1. Dados Pessoais 

. Nome: Luiz Antonio Andrade Gonçalves 
Data de Nascimento: 28-9-1947 
Local de Nascimento: Cataguazes (MG) 
Filiação: Jos_é_ Soares Gonçalves e Edina_Andrade Gon-

çalves 
Estado civil: Casado 
Nome do Cónjuge:~Maria Alaor Valério Gonçalves 
Carteira de Identidade: n' M-131.595 SSP/MG ? 
Emitida em: 8-10-71 
Título de Eleitor: n' 9253520/70 - Zona 001 - Seção 

0297 
Brasilia (DF) 
Emitido em : 18-9-86 
CPF: 007.600.436-49 
Endereço.: SQS 314 -Bloco "C" - Ap- 10Y 
CEP 70383 ~ Brasilia - DF 
Telefone: (061) 245-S419 

2. Escolaridade 

2.1. Curso: Primário 
Nível: Básico 
InstituiÇão de Ensino: Grupo Escolar Coronel Vieifa 
Cidade e Estado: Cataguazes (MG) 
Data de Conclusão: 1957 
2.2. Curso: Ginasial_e Colegial (Científico 
Nível: Secundário 
Instituição de Ensino: Colégio Estadual de Cataguazc:::s 
Cidade e Estado: Cataguazes (MG)._ 
Data de Conclusão: 1965 
2.3. Curso: Administração de Empresas 
Nível: Superioi -- ----- -
Instituição de Ensino: Faculdade de Ciênçias Económi

cas, Administrativ"ãS e Contábeis de Belo Horizonte- Fumec 
Cidade e Estado: Belo Horizonte (MG) 
Data de Conclusão: 1974 

3._ Outros Cursos 

3.1. Curso Prático de Crédito Rural - Realizado em 
Viçosa (MG), no perfodo de 9 a 20-11-70, recebendo certifi
cado de_aproveitamento pelo Banco Central do Brasil. 

3.2. I Curso de Capacitação- e Treinamento, realizado 
~!U Brasflia, em fevereiro pe 1974. 

_ 3.3_ Curso sobre a Lei n9 6.404 e Decreto_-Lei n"' 1.568 
- Turma 3 - Participou do realizado pelo então Deset em 
SP, no período de 4 a 11-12-78, num total de 48 horas/aula. 

3.4. Curso sobre Normas Contábeis e Demonstrações 
Financeiras, r~alizado no então Deset no período de 8-10 
a 21-11-79. 

3.5. II Curso de Especialização em Administração Fi
nanceira - Pós-Graduação (Lato Sf:nsu), desenvolvimento 
pelo Centro de Pesquisas Educacionais e de De~envolvimento 
de Recursos Humanos da UNA ( Cepederh), patrocinado pelo 
Banco Central do Brasil, no ano de 1982, 360 h6râs/aula, 
tendo ao final obtido o primeiro lugar. 

3.6. Curso-de Relações Humanas, desenvolvido pelo 
Senac- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, em 
1982~ no total de 33 horas/aula -iniciatiVa própria. 

3. 7. Curso de Formação Superior, desenvolvido pelo 
Banco Central do Brasil, em dezembro de 1983, no total de 
112 horas/aula. 

3.8. Participação no Programa de EspeCialização ·_em 
Administração e Controle de Custos Bancários, desenvolvido 
pela Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, de 21 a 
25-5:-&4, patrocinado pelo Banco Central do Brasil . 

4. Experiência Profissional 

4.!. No Banco Central do Brasil 

26-7-67 - posse em Belo Horizonte, tendo exercido de 
7-8-68 até então, funções comissionadas de forma iilinterrupta, 
a saber: 

4.1.1. Na InspetOria de Bancos: Auxiliar Administra
tivo, Assistente _e Coordenador de Divisão de Fiscalização 
Bancária em B~lo Horizonte. , 

4.1.2. No Departamento de OperaçOes Bancárias: 
Coordenador, Chefe da Divisão de Planejamento, Chefe-Ad
junto do Departamento e Consultor Especial. 

4.1.3. -Na Presidência: Consultor Especial. 
4.1:4: NaDiretoria de Administração: Chefe~de dabi

i:J.ete dO Diretor. 

4.2. No ~nistério da Educação 

4.2.1 Designado, em 3-7-85, para exercer a função de 
Cónfiança, código LT-DAS-!OL4, de Diretor-Geral da Secre
tariã--EXecutiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
EducaçãO -'- FNDE, Autarquia Federal vinculada ao Minis
tério da Educação, conforme Portaria Ministerial n"' 499, de 
1'-7-85, publicada no DOU, de 3-7-85 ~Cargo exercido até 
11-5-86. Vínculo empregatício mantido com o Banco Cen~r_:al 
do Brasil, na condição de "cedido com ónus", com todos 
os direitos- e vantageris, como se em exercício ·ali estivesse. 

4.3. Na Presidência da República 

4.3.1. Designado, em 12-5-89t p_ara eXerce~ a .função 
de confiança, Código LT-DAS-101.4, de Coordenador na sub
chefia para Acompanhamento da Ação Governamental, do 
Gabinte Civil da P:re.s_idênciada República, conforme Portaria 
n' 187, de 12-5-86, publicada no DOU, de 13-5-86- Cargo 
exercido até 15-6-87. 'Vínculo empregatfcio mantido com o 
Banco Central do Brasil, na condição de "cedido com ónus", 
cotn todos os direitoS e vantagens, ·comõ--se -em exercíCiO ali 
estivesse. 

4.4. No Ministério do Interior 

4.4. -1. Designado, em 16-6-87, para exercer a_ função 
de confiança LT-DAS-101.4, de Secretário Geral Adjunto 
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do Ministério do Interior, conforme Portaria Ministerial n9 

292, de 12-6-87, publicado no DOU, de 16-6-87. Vínculo em
pregatício mantido com o Banco Central do Bra!!il, na condi
ção de "cedido com ónus", com todos os direitos -e vantagens, 
como se em exercício ali estivesse, conforme decisão consubs
tanciada no Voto CMN n~ 200/87, aprovada ad referendum 
pelo Ministro da Fazenda em 11-6-87. 

4.5. No Ministério- da Fazenda 

4.5.1. Designado, em 29-2-88, para exercer a função 
de confiança, Códifo LT-DAS.101.4, de Secretário-Adjunto 
da Secretaria do Tesouro Nacional, conforme Portaria Minis
terial de 26-2-88, publicado no DOU, de 29-2--88 - cargo 
exercido até 14-3-88. Vínculo empregatício mantido com o 
Banco Central do Brasil, na condição de "cedido com ónus", 
com todos os direitos e vantagens, como se em exercício ali 
estivesse, consoante decisão do Conselho MOnetário Nacional 
(Voto n' 067/88). 

4.5.2. Designado, em 15-3-88_, para exercer a função 
de confiança Código LT-D AS-101.5~ de Secretário do Tesouro 
Nacional, conforme Decreto de 14~3-88, publicado no DOU, 
de 15-3-88 .. Dispensado em 28~3·90, conforme Decreto do 
Exm' Sr. Presidente da República, de 27-3-90. 

4.5.3. Designado, em 15-5-91, para exercer o cargo de 
Secretário Executivo do Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento. -

4.6. No Ministério da Infi-ã-Estrutura 

5.2.3. Membro Nato do Conselho Curador da Fundaç,ão 
Alexandre de Gusmão - FU~AG, conform~ Portaria elo 
Si'. Mínistio das Relações EXteriores, publicada no DOU, de 
29-12-87. . 

5:2.4. Membro do Conselho de Orientação do FND 
-Fundo Nacional de Desenvolvimento. 

5.3. Missões no Exterior: 
5.3.1. Participou de reuniões técnicas de in-teresse da 

Secretaria do Tesouro Nacional junto à JAPAN Internacional 
Cooperation Agency- JICA, e à JAPAN/BRAZIL- Agri
cultural Development Corp. - JADECO, r-ealizadas em Tó· 
quio- Japão, no período de 15-3 a26-3-89. . 

- 5.3.2. Parti_cipOU de reuniões na AGROBER
AGROINVEST; sobre ·-'Desenvolvimento da Agricultura 
Húngara e seu Papel na Economia Nacional e Reformas'', 
realizadas em Budapeste - Hungria, no período de 11-6 a 
20-6-89. 

~3.3. Participou de reuniões em Ney York, Washing
ton, Chicago, sobre a atuação e regulamentação de Bolsas 
de Mercadoria. 

5.4. Participações em Seminários e Palestras: 
5.4.1. participante do XV Congresso Nacional de Ban

~os realizado pela Febraban- Federação Brasileira das Asso
dações de Bancos e pela Fenaban - Federação Naciona 
dos Bancos, em Salvador (BA), no período de 19 a 23-11-84. 

5.4.2. Participante do 'Simpósio" "O Futuro da Indústria 
:='inanceira do Brasil", patrOcinado pela COopers & Librand 
l!m colaboração com a Associação Brasileira de B3.ncos Co-

4.6.1. Designado para exercer a função de confiança merciais - ABBC, como convid3do especial, em São Paulo 
Código LT-DAS-101.3, de Assessor do Secretário Executivo, (SP), no período de 6 a 7-11-86. 
tendo sido investido conforme Portaria Ministerial n9 149, 5.4.3~ Participou de Seminário na Associação Comer
de 19-4-90, publicada no DOU, de 20-4-90. Dispen-sado a partir cial do Rio de Janeiro, na qualidade de expositor, sobre o 
·de 25-7-90, conforme Portaria nç 342, pUblicada no DOU, tema "O Déficit Público Efetivo do Orçamento Consolidado 
de 27 seguinte. - - -- - da União: COnCeíto- e-Estrutura", em 28-7-88. 

4.7. No Banco do Brasil 5 .4.4. Participou do "Forum Executivo'' realizado pela 
4.7.1. Eleito, em 24-7-90, para o cargo ae Diretor de IBM do Brasil Ltda., onde foram discutidos temas de alta 

Finanças em reunião de 24-7-90, do Conselho de Adminis- relevância no uso da Tecriologia da Informação, de 11 a 
tração. Investido em 25-7-90, conforme Termo de Posse da 13-8-88. 
mesma data. 5.4.5. Participou da Comissão de EConomia, Indústria 
5. Outros Dados: e Comércio da Câmara dos Deputados para discussão-sobre 

5.1. Comendas Recebidas a "Recuperação dos Instrumentos de Controle das Finanças 
5.1.1. Membro efetivo da Ordem Nacional do Mérito Pública, Dívida Pública, Mobiliária Federal e Taxas de Juros", 

Educativo, no grau de Comendador, conforme Decreto do em 13-4-89. _ 
Exm<? Sr. Presidente- da República, de 13-2-86. 5.4.6~ Palestra na -Escola Superior de Guerra- ESG 1 

5.1.2. Membro da Ordem de _Rio .Branco, }lO giau de Rio de Janeiro, sobre a "Execução Financeira do OrçÇt._mento 
Grande Oficial, conforme Decieto publicado __ no DOU, de Geral da União", ·em 5~10-88. 
8-4-88, do Ministério das RelaçõesExtêriores. · 5.4. 7. Palestra na Escola Superior de Guerra- ESG, 

5.1.3. Membros do Conselho da Ordem do Mérito Na- Rio de Janeiro, sobre a '~Elaboração, Execução e Admínis-
val, no grau de Oficial, por Decreto de 26-4-89. tração Orçamentária da União, em 23-8-89.' . 

. 5.1.4. Recebeu comenda do Ministério da Aeronáutica 5.4.8. Fórum de Debates sobre "Orçamento Público 
no grau de Comendador. . na Constituição de 1988", realizado na ESAF - Escola de 

5.1.5 Recebeu "Medalha do Pacificador" do Ministério Administração Fazendária, na qualidade de conferencista so-
da Exército. bre "Diretrizes e Administração Financeira, Pr9gramação e 

5.1.6. Membro de Ordem do Mérito do Distrito Fede- Execução Financeira '-- Orçamento das Operações Oficiais 
ral, no grau de "Comendador". de Crédito -Instrumentos de_ Registro e Controle", em 

5.2. Participação em Conselhos: 14'9-89. 
52.1. Membro Titular do Conselho Consultivo da AS- 5.4.9: Seminário realizado no Banco Central do Brasil, 

SEF AZ - Fundação AssiStencial dos Servidores do Minis- por ocasião dos seus "25 anos", sobre Dívida Pública -"A 
tério da Fazenda. Administração da Dívida Pública Mobilíária Federal", em 

5.2.2. Membro do Conselho Diretor do Serviço Federal 22-11-89. . . 
de Processamento de Dados- SERPRO, conforme Decreto Brasflia (DF), 10 de junho de 1991. - L_ul~ Antonio 
n" 74.408 e Portaria do Sr: Ministro da Fazenda n<? 161, de Andrade Gonçalves- Maria Elizabeth Domingues Cechin. · 
24-3-88... · · - ·- Dados Pessoais 
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Filha de José Domi~gues Sobrinho e Amélia Vieira Do
mingues 

Nascida em 12 de outubro de 1952, em São José dos 
Campos. (SP) 

Casada com José Cechin 
Residente na SQS 110 -Bloco E -Ap. 303 CEP 70373 

-Brasília- DF 
Telefone: (061) 244-6287 

Formação 
Pós-Gradução com o Curso Managing Public Enterprises: 

Agenda for reform com _ênfase privatização, do Institute _of 
Development Policy and Management U niversity of Manches-
ter, agosto/90. . 

Bacharel em Ciéncias Económicas pela Unicamp, de-
sembron8. , 

E'Çperiéncia Profissional: 
1. Cargo atual 
Assessora do Secretário Executivo para- assuntos refe

rentes à privatização, da Secretaria ExecutiVa- do Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento - desde novem
bro/90. 
2. Experiência anterior · 

a) Coordenadora da área internacional e Assessora do 
secretário Executivo do Conselho Federal de Dese.statização 
Seplan e MF, de maio/88 a abril/90. _ _ . __ . 

:b) Técnica da Divisão de Entidades Públicar da Secre
taria de Controle Financeiro do ·setor Público da Secretaria 
do Tesouro Nacional, MF. maio/87 a maio/88. 

c) Pesquisa "Intercâmbio Comercial Brasil - Leste Eu
ropeu" desenvolvida na Facult ofEconomic and Politícs;- Cam
bridge, no ano letivo 1983184. 

d) Assessora econôm.ica para assuntos de Comércio Exte
rior, na Cólets- Ministério das Relações Exteriçres de 1980 
a 1982. 

Brasília, 11 de junho de 1991. -Maria E11zabetb Domin· 
gnes Cecbin. 

LEGISLAÇÃO CITADA. 
LEI N• 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990 

Cria o ProgramD. Nacional de Desestatização, e dá 
. outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Do expe
diente lido, consta o Projeto de Decreto Legislativo n"' 51, 
je 1992, que por se tratar de matéria referente a Ato Interna
cional, em obediência ao art. 376, "c", do Regimento Interno, 
terá, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, o prazo de cinco dias para recebimento de emendas, 
após o que a referida Comissão terá quinze dias, prorrogáveis 
por igual período, para opinar sobre a matéria. Findo esse 
prazo, sem parecer, a proposição entrará em Ordem do dia 
nos termos do art. 172, II, "c' .. do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu, do governo do Estado do Rio de Janeiro, 
o Ofício n' s/8, de 1992 (n' 334192, na origem). solicitando, 
nos termos da Resolução f1':' 58, de 1990, do Senado Federal, 
autorização para contratar operação de crédito até o valor 
de US$100;000,000.00 (cem milhões de -dófares), junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Socüil -
BNDES. . 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco-
nómicos. · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. 
plimeirO orad~r inscrito. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, no presente ano, mais precisamerite no dia 
5 de outubro, 100 -ãi1oS completar-se-ão no nasci.mento de 
um dos mais ilustres filhos do Estado da Paraíba, consagrado, 
ainda, como umª' ~a~ mais proeminentes persorialidades da 
história deste País, que se notabilizou pelo seu destacado pio
neirismo na impreilsa brasileira. 

Desde muito jovem já revelara o pendor pela nobre mis
são de jornalista, quando, em Recife, onde passou a viver, 
com apenas 14 anos teve sua primeira experiênciã j6ríiãlística 
escrevendO para o -jorrial O Pernambuco. Mais tarde ingres~ 
saria na Faculdade de Direito, torriaildo~se por 5 anos redator 
do Jornal Pequeno, tendo escrito diversos artigos Criticando 
o germanismo da Escola de Recife, movimentO Cültural que, 
tendo _como líder Tobias Barreto, pretendia promover a ·cultu-

.......... u ....................... -.. ·~ ................ ~·-· ~· n. ·~~~·r~.. ra nacional sob fortes influências das novas correntes do pensa~ 
Art."5~>. O Programa Nacional de Desestatização terá menta europeu. · 

uma Comissão Diretóra, diretamente subordinada ao Presi~ Trabalhou ainda, enquanto estudante, no Jornal de Recife 
dente da República, cujos membros, titulares e suplentes, e no Diário de Pernambuco, órgão do Partido Republicano 
serão por ele nomeados, depois de aprovada a sua indicação ConServador (PRC) naquela Capital, como redator auxiliar, 
pelo Congresso Nacional. escrevendo artigos sobre a política nacional e ínternacional. 

§ 1' (Vetado): Mesmo após o bacharelato. em 1913, continuou a exercer 
§ 2~' O Presidente da Comissão Diretora terá voto de ojOifla.Hsmo, na condição de editor e redator-chefe do jornal 

qualidade. , Estado de Pernambuco. 
§ 3~' Participação das reuniões da Comissão Diretora. sem ToniOu-se professor de-- Direito Romano e de Fisolofi3 

direito a voto, quaisquer outras pessoas cuja presenÇa a critério dO.Direito mediante aprovação em concurso para a Faculdade 
de seus membros, seja considerada necessária para a aprecia~ de Direito de Recife, em 1915, tendo em 1917 se estabelecido 
ção dos processos. · no Rio de Janeiro_, como advogado e, a seguir, consultor 

§ 49 Os membros da Comissão Diretora e os- funcionários jurídico do I'vfinistério das Relações Exteriores, não perdendo, 
em serviço na referida comissão, nem os membros e sócios contudo, conta to com as atividades jornalísticas, uma vez que, 
das empresas incluídas no Programa Nacional de Desesta- nessa mciSina ép-o"Ca~ tOrnou-se também correspondente do 
tização, seus cônjuges e parentes até o segundo grau, não jornal argentino La Nación. 
poderão adquirir ações ou bens pertencentes às empresas in- Ganhou notoriedade a série de crónicas que escreveu 
cluídas no_Programa Nacional de Desestatização. no-correio ôa Manhã e em jornais estrangeíróiiCt_uando, em 
.............. ··~·· ..•... ~.-..--·-~···~~~~-·-·-···· ......•.• ~~···.-~,..-·...-··-····-·,.·--- 1920,_ percorre.u alguns dos principais países europeus. 
··~····~·····-······ .. •u·········~·-····~·~····-·~··.,.~··~~ ............. ...,._ .. ,.,..~--~-- .. ·--.-·.Após o seu regresso da Europa dedicou-se à organização 

(A Comissão de Assuntos Econômicos) de um grupo para o levantamento de capital destinado à com-
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pra 4e Um jornal, tendo enfim adquirido o matutino o Jornal, 
no Rio de Janeiro e, seis meses mais tarde, o Diário da Noite, 
em São Paulo. --.- · · 

Estava assim forinada a base para um dos mais bem estru
~urados grupos empresariais jornalísticos, Viiid-o mais tarde 
â ser conhecido como Diários Associados, que prestou signifi
cativo· papel no desenvolvimento da imprensa brasileira, em 
todas as suas modalidades, dele fazendo_ parte os principais 
veículos d!! comunicação do Brasil, formada por uma cadeia 
de rádios, televisões e jornais. 

Lançou diversas campanhas de âmbito nacional visando 
promover o desenvolvimento do País, como a em fa~or da 
aviação nacional e a Campanha de Redenção da Criança. 
Em 1947 fundou também o Museu de Arte de São Paulo, 
onde se constitui um impoThinte acervo artfstico. 

Dois anos depois, inaugurou em SãO Paulo a TV Tupi, 
a primeira estação de televfsão da América ~~ina. . 

Sempre exerceu forte influência no panOra-ma político 
nacional, tendo, na vida como homem público, sido eleito 
Senador por duas vezes e ocupado o cargo de embaixador 
do Brasil na Inglaterra em 1957, a convite de Juscelino Kubits-
chek. · , 

ComO reconhecimento às suas qualidades como escritor, 
foi eleito membro da Academia Brasileira de Letr,as, quando 
proferiu o inesquecível discurso de posse conhecido pelo título 
de Aquarela do Brasil, em que traçou o tetratq..da persona
lidade do ex-presidente Getúlio Vargas. 

Concluo, assim, estas breves palavras sobre a vida do 
grande jornalista brasileiro Assis Chateaubriand, com o intuito 
de procurar manter vivo o espírito que o impulsionou para 
o incremento da moderna comunicação social do País, respon~ 
sável pela manifestação do pensamento, da criação, da e~pres~ 
são e da informação da Nação brasileira, cuJos_ ~eflexos hoje 
se fazem sentir seja no rádio, na televisão ou na imprensa 
escrita. 

Gostaria de S3.liehtar 'que o iorÍlalistã- Assis Chateau--:
briand foi um homem controvertido. Há apaixonados do seu 
lado e pessoas que o contrastam do outro lado, mas, sem 
dúvida nenhuma, foi O pioneiro na indústria jornalística no 
nosso País, foi o homem que deu sentido empresarial â impren~ 
sa brasileira. 

Portanto, é um pioneiro que merece ~noss-a reverência, 
o nosso respeito, o nossq estudo, o nosso exame. 

Daí por que eu gostaria de assinalar a satisfação com 
que recebi do jornalista Paulo Cabral de Araújo, Presidente 
da Fundação Assis Chateaubria~d; e do meu partitular amigo .• 
pioneiro de Brasília também, José Adil.son de Vasconcelos, 
Presidente do Instituto HistóricO e Geográfico __ do Distrito 
Federal, este convite para a sessão memorialista do jornalista 
Assis Chateaubriand. E o marco inicial de uma série de come
morações que essas duas entidades pretendem realizar em 
louvor, em estudo, em exame, enfim, em eVocação da memó
ria do grande jornalista Assis Chateaubriand. 

O Sr. Jarbas PaSsarinho- V. Ex• me pemiite um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Concedo o aparte ao 
nobre S~nador Jarbas Passarinho, com o maior prazer. 

·O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador Maurício Cor· 
rêa, eu gostaria de fazer u~a rememoração. V. EX~ termina 
muito bem, dizendo que Assis Chateaubriand é uma figura 
altamente polêmica. Ainda ao meu tempo de estudante, mas 
já de pós-graduação, havia no Brasil uma espécie de mani
queísmo em relação a Assis Chateaubriand. Havia aqueles 

que achavam. que ele era o bem e aqueles que achavam que 
ele era o mal. Lembro-me de que, quando ele foi candidato 
a Senador pelo Estado do Maranhão, houve uma espécie de 
articulação nacional para evitar que o fosse. E ele conseguiu 
ser eleito. Eu, mais tarde, viria a ser colaborador da Província 
do Pará, que era um dos @rgãos dos DiáriOs Associados, diri
gido pelo grande jornalista Frederico Barata, tendo como 
seu principal auxiliar querido e saudoso suplente nesta Casa, 
o jornalista Milton Trindade. Quando tennin_ei o. GoVerno 
do. Estado do Pará, o Governo norte-americano, através do 
Departamento de Estado, convidou-me para uma visita aos 
Estados Unidos- era a primeira viagem que faria ao exterior. 
Não tenho o zelo extraordinário, qUe ai'ilda vai p!oãti.Zír algu
ma coisa importantíssima para a história do Brasil, de João 
Calmon, fazendo o seu diário, escrevendo as suas anotações. 

O SR, MAURÍCIO CORRÊA-Tenho experiência disso, 
porque tenho adquirido com S. Ex~ um manancial de conheci
mento e;norme a respeito da história dos Diários Associados, 
da vida de Assis ChateaUbriatld. S. EXI' tfmi um acervo incal
culável. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Essa prática é perigosa para 
nós, porque apenas jogamos na memória e S. Ex~ pode consul
tar suas anotações e nos corrigir a qualquer momento. __ 

Esse diário é mUito importante. Reporto-me outra vez 
à minha colaboração com ~ Província. Depois- desse convite 
para ir aos Estados Unidos - o convite era para noventa 
dias, reduzi-o para trinta diaS, porque já era candidato ao 
Senado - tiVe a idéia de fazer evidente que não era uma 
interpretação dos Estados Unidos- mas certos aliigos sobre 
a reação de um caboclo amazónico que viaja pela primeira 
vez para o maior País do mundo e relatar as impressões que 
colhia, ainda que superficiais. E a Província começou a publi
car esses_ artigos._ Acoptece que Assis Chateaubriand já tinha 
sido acometido daquele derrame cerebral e est~~a pratica
m~nte inutilizado. Este é o ponto que gostaria de salientar: 
a extraordinária capacidade de luta deste homem. Contam-me 
que ele tiriha uma secretária que era a única pessoa que conse
guia ent~nder suas palavras quase inaudíveis _e seguramente 
ipinteligíveis para os outros. Fez-se um sistema para que ele 
pudesse, com as mãos, com toda deficiência inotoia, tocar 
em teclas e fazer os seus artigos. Àquele tempo o nosso correio 
não tinha a eficiência de hqj_e, o telegrama pelo telégrafo 
era duvidoso. Ein Belém, recebi pela Wesiern este telegrama 
de Assis Chateaubriand, que permitam-me a imodéstia, vou 
citá-lo literalmente: "se1:1s artigos são tão bons que vou mandar 
publicá-los em toda Cadeia Associada". Este homem, portan
to, já com todas as deficiências que viha sofrendo a partir 
do derrame cerebral, lia todos os seus jornais. Foi- a conclusãc 
a que cheguei confirmada depois pelo Sr. João Calmon. Ele 
leu um artigo de um tenente~coronel que tinha ido aos Estados 
Unidos, e tinha sido Governador do Pará, e ·achou que os 
artigos eram tão bons- e me lembro bem que, depois, u:m 
dos grandes jornais dele, de São Paulo, cujo título já não 
saberia dizer, publicava em rodapé os meus artigos. Então, 
essa é a figura que me impressiona extraordinariamente·, um 
homem que ·lutou contra a morte. Se fosse um outro, que 
não tivesse essa garra, essa vontade. de viver, entregar-se-ia 
àquilo que já até ·era considerado como a morte em vida, 
que era a situação em que ele vivia depois do insulto cerebral. 
Acho que V. Ex~ fala muito oportunamente em relação a 
esse convite e a presença de Assis Chateaubriand, era de 
um lado que parecia galhofeiro, com aquelas aventuras que 
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e_le fazia; como na Corte de Sain,t-James, ora o homem cjue 
tinha coragem de fazer aquela campanha pela aviação, enfim, 
estava sempre pro-duzindo alguma coisa importante na sua 
vida, ainda que gerasse conseqüências p-olêmicas._ De maneira 
que, se V. Ex• me permite,louvo sua iniciativa de vir à tribuna 
cox_n a autoridade que tem V. Ex~, moral e intelectual, par~ 
sahentar essa figura extraordinária do pa-ssado. 

O SR. MAURÍCIO CORRtA- Agradeço a V. Ex• 
Estamos, aqui, com acúmulO de trabalho de vótações 

mas o Senado Federal não pode prescindir, ta~bém do se~ 
pap~l _de instituição cu_Itura!, de instituição que m~ntém a 
trad1çao do acervo patnmomal da cultura brasileira. 

Por isso, é miriha interição fOriilular um requerimento 
para uma homenagem no Senado Federal, em que lances 
aspectos, tópicos de sua vida, como esse que V. Ex• acab~ 
de citar, seguramente serão abordados com esse mãrtancial 
fabuloso que tem o nosso colega Senador João Calmon a 
respeito da vida de Assis Chateã~b:dand. Será, até, um e~tí
mulo par~ os mais jovens, porque, -às vezes, vemos pessoas 
na flor da Idade, robustas, desanimadas, quando presenciamos 
UII_l h?mem d.a estatura d~ Assis Chateaubriand, que vai, como 
foi dito aqm, até o final da vida, numa cadeira de -rOdas, 
lutando, produzindo. Isso é um estímulo extraordinário. 

Compartilho dessa filosofia. Eu gostaria de morrer traba
lhando. Eu não gostaria jamais de pertencer a essa comuni
dade do ócio, esse otium cum dignitate. Quero é trabalhar 
até quaf!do ti~er for~as. A~esar de, às vezes, termos posições 
antagômcas, Ideológtcas, nmguém poderá deixar de reconhe
cer o mérito, a altivez, a coragem a bravura enfim o denodo 
o pioneirismo do homem da esta_,tura do jo;nalista 'Assis Cha: 
teaubriand. 

O Sr. João Calmon -_Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRtA- Com muita honra·, ouço 
o Senador João Calmon. 

O Sr. João Calmon - Senador Ma_urí_c_ío __ :C..orrê.a, em -
nome da famflia cívlc;a- "de Assis Chateaubriand_, de que faz 
parte, com relevo singular, o nosso nobre colega Senador 
Jarbas Passarinho, desejo agradecer a V. Eras palavras sobre 
a personalidade fascinante de Assis ChateauQria_nc!_ Realmen
te, esse Brasileiro foí um homem- de extraordinárias qüalida
des. Nunca foi um empresário de coniunicação egoísta ou 
egocêntrico. Sempre sonhou com um Bras_il que tem caracte
rlsticas um pouco dife-rentes daqUele país em que viveu. Dec9r
reram muitas décadas, o comunismo lUiu, rriuitoS preconceitos 
de nacionalismo estreito também desapareceram ou sofreram 
um rude golpe. As teses de Assis_C_bateaubriand são agora 

. muito atuais. Nós, que tivemos o privilégio de viver" a seu 
lado, entre 1937 e 1980, durante 43 anos, p'Odemos prestar 
um depoimento à História._Como V. Ex~ registrou, há muito 
anos eu redijo um diário de bordo, escrevo durante meus 
vóos, que são muito freqüentes. Tenho, pOrtanto-,-·con:díções 
de prestar um valioso depoimento sobre Assis Chateaubriand, 
que teria sido um grande homem em qualquer país, em qual
quer tempo. O Senador Humberto Lucena, o Senador José 
Samey, que também foi nosso repórter no jornal O Imparcial, 
de São Luís, o eminente Senador Jarbas Passarin_ho, editoria
lista do jornal A Província do Pará, eu ... 

O SR. MAURÍCIO CORRtA - É_llci!Ia sen_hora escolª! 

O Sr. João Calmon- E V. Ex~ demonstrou, mais uma 
vez, sua admiraçãO por aquela figura extraordinária. Vamos 
apresentar em conjunto um requerimento para que o Seriado 

se associe às -comemorações do centenáriO di nascimento de 
Assis Chateaubriand. O Deputado Paes Landim já apresentou 

. um requerimento no mesmo sentido à Câmara dos Deputados. 
Creio que a personalidade de Assis Chateaubriand deve, real~ 
mente, ser eXaltada por esta Casa que de tanto honrou. Estão 
sendo publicados todos os discursos parlamentares de Assis 
Chateaubriand. Já saiu o primeiro volume e está prestes a 
ser lançado o segundo volume._ V"'-" Ex~ _dá uma contribuição 
preciosa às homenagens que estão ~endo prestadas a Assis 
Chateaubriand, neste ano do seu centenário. Esperamos que 
essas comemorações tenham o merecidc relevo, incluSive con
sigam um reconhecimento integral de São Paulo à obra-prima 
de Assis Chateaubríand, que não foi o grupo dos Diários 
Associados. Foi_o __ Museu de_Arte de São P~ulo que tem o 
seu nome, que é considerado um dos dez mais importantes 
do mundo. Nas últimas décadas. na imprensa, em todos os 
meios de comunicação de São Paulo. há sempre referência 
apenas ao Masp, embora o museu tivesse recebido o nome 
de Chateaubriand, após o seu falecimento. Creio que a comu
nidade de São Paulo poderia aproveitar a oportunidade da 
comemoração .do centenário de Assis Chateaubriand para fa
ze_r uma referência ao nome do museu, chamando-o de Museu 
Chateaubriand ou Museu de Arte Chateaubriand, como não 
é raro, no mundo, em que há museus com os nomes de perso
nalidades que contribuíram para a fundação e manutenção 
dos mesmos. Renovo-lhe o meu profundo agradecimento pelo 
seu discurso, que demonstra o seu horror ao sectarismo, por
que Assis Chateaubriand defendeu, ao longo de sua vida, 
exatamente as teses que ~ão são aceitas_com_grande _entusias
mo, ou pelo menos não o eram no Brasil do seu tempo. 
Muito obrigado a V. Ex<' 

O SR. MAURÍCIO_CORRtA- V. Ex• lembra muito 
bem. Realmente, não tenho aquilo sobre o que recentemente 
o Senador Jarbas Passarinho disse, _o maniqueísmo. Eu não 
S9,t.u;Ionq Aa verdªc;ie. 

__ ~-Recordo-me ~erfeitamente dos entreveres, das polêmi
cas, das controvérstas, das contradições havidas entre os fun
dadores do meu Partido digamos assim originariamente o 
~TB, tudo aquilo que houve no passado no Governo de Getú
lio, de Jango, e os Diários Associados. Mas não tem nada 
a ~e r. O que se procura cultuar, aqui é o respeito à cultura. 
Nmguém P?derá negar de Chateaubriand que foi um intelec· 
t~al do mawr peso. Home.m que falava vários idiomas, que 
t~nha uma envergadura multo grande de conhecimento, inclu
s.tve professor de Direito romano. Quer dizer, é uma persona
ltda~e que precisa ser examinada à luz dos dias de hoje, no 
arrOJO que ele teve. 

V. E~ fala no Museu de Arte Moderna de São Paulo 
? MA:SP, que, realmente, é um monumento e que precisa: 
mclustve ser_ considerado para tributar ao seu verdadeiro fun
dador seu inspirador, a gratidão ao mérito da iniciativa. 

De modo que comungo perfeitamente desse ideário: é 
e~ocar a personalidade de _u~ brasileiro, controvertida, polê-
mtca, mas um grande brasileiro. _ 

O Sr. Jarbas Passãl-il:thO...:... Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRtA - Ouço o nobre Senador 
Jarbas Passarinho. 

O Sr. _Jaí-bas Passarinho- Nobre Senador Mau-
rício Corrêa, permite-me entrar nessa esPécie de digressão 
que .estamos fazendo aqui. Antes de ir para. o Ministério da 
Justiça, as sessões de sábado eram consideradas como tertú
lias ... 



· 3824 Sábado 23 DIÁRIO DO .CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1992 

O SR. MAURÍCIO CÓRRÊA- Sexta-feira. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sexta-feira, dizendo melhor. 
No sábado era eu me traí, porque sempre trabalhei.aos sáb~_~o~ 

. também. E até tenho que fazer urna refe-rêndà -saudosa aqui 
à figura do nosso Senador Pompeu de SouSa, qUe era uma 
das pessoas, como V. Ex• e uns poucos que sempre estavam 
aqui na sexta~feira pela manhã. Mas esse pon~u que citou 
o Senador João Calmon, por exemplo, me faz relembrar tam- . 
bém algumas coisas curiosas. Fui, por-generosidade dos corp.
panheiros, hoje, do condomínio, eleito Vice-Presidente da 
Fundação Assis Cateaubriand. E, na reunião -de instalação, 
ouvimos; sempre com encantamento, como acontece, a pala
vra de Austregésilo de Athayde. E ele_ começou a cOntar 
~mo é que Cpãteaubriand conseg~iá algum.~~ co_~as, que 
são essas que geravam críticas em grande parte. Ele dizia 
assim:" - Escreve qualquer coisa a('t,.3- respeito de fulano 
de tal". Era sempre um·a personalidade importante no mundo 
empresarial, e especialmente no mundo político. O homem, 
então, se queixava para Chateaubriand. Ele dízia: '"Bom, mas 
eu não tenho força sobre o Austregésilo. Austregésilo. escreve 
o que quer escrever, mas vou conter:~E nada de ;receber o 
que devia, por exemplo, um quadro, ·qae foi como ele fez 
a coleção do _MASP. Então ele dizia assim: "Olha, Austre
gésilo, escreve de novo porque fÚlano não está nos entende_n
do". (risos) O "entendendo" acabava sendo uma grande doa
ção, porque a pessoa· não queria ficar debaixo de críticas cons
tantes do jornal. Quãndo eu era major na Escolª do Estado
Maior, surgiu a possibilidade da criação ·da Petrobrás. Eu 
já discuti neste plenário, ainda presente o então Líder do 
Governo do Dr. Getúlio, e tínhamos uma idéia nacionalista 
de querer o monopólio. Eu não partir âe -um prejulgamento. 
Não havia ainda as con;Iiss~es parlamentares de inquérito, 
e esta Casa aqui e a outra, às vezes, r.eu-niam comissões iguais' 
Comissões de Energia, por exemplo e· aii se fazia a oitiva 
de determinadas pessoas que eram consideradas como ·peritas 
no assunto expertas, com "x", que não usamos mais pórque 
temos muitos espertos, com "s", no Brasil. Então, em conse
qüência-, li o testemunho de Plínio Catanhede, do General 
Horta Barbosa, do General Juarez Távora e fui me inclinando 
pela solução monopolística. Nisso, li uma terrível catilinária 
de Chateaubriand em cima de nós. Éramos os "nacionalistas 
tupiniqliiS,- e- ele ridicularizava todos ele'S. _M~s foi o único 
argumento que conseguiu me abalar, enquanto Plínio Cata
nhede me dava o instrumento necessário para compreender 
que era preciso o· monopólio, nà medida em que um fracasso, 
por exemplo, na Amazónia pudesse ser compensado por urit 
êxito na Bahia, e também para que fugíssemos do império 
das Sete Irmãs que, aliás, não tinharii grariae·- í:O.teresse em 

_produzir petróleo no Brasil, Porque havia excesso de produ
ção; elas queriam .era ter uma mina, uma jazida dominada 
e garantida para o futuro. Ele, então, escreceu um artigO 
em que dizia: "Esses tupiniquins não sabem que petróleo 
s6 se descobre com dólar. É preciso haver dólar. Não é com 
cruzeiro que se vai descobrir petróleo". Este argument~, sim, 
foi o argumento sobre o qual tive que meditar e refletir para 
ver se o Brasil teria possibilidade de, através de uma empresa 
estatal, jogando com as reservas que o Brasil poderia empe
nhar nesse desiderato, conseguir fazer o que, fífiãlmiúlte, a 
Petrobrás conseguiu. _Então, foi o único argu'----mehto sobre o 
qual tive que me deter com mais cuidado, do meu humilde 
ponto de vista pessoal, para ver se eu 'ficava o-ti não com 
J ponto de vista de Chateaubriand, que era favorável à com-

. 1 lleta participação de capital estrangeiro na pes:quisa de petró-

feo. Era o velho mote inglês: "The more the better", ou 
seja "quanto mais, melhor", que depois eu veria salientado 
pelo meu querido e saudoso amigo Walter Link, que, na oca
sião, foi vítima de uma campanha dos comunistas e que, no 
entanto, foi um técnico da maior honestidade e da maior 
proficiência. Então, essas sessões de sexta-feira; com tempo 
suficiente para. não estar premido· pela necessidade de Votar 
do Líder Jonas Pinheiro ou do Líder Marco Maciel, permitem 
que troquemos essa impfessões a respeito de um homem que, 
a vida inteira, foi"Uin homem polêmico: Raymond Aron, no 
seu livro Polemiques, diz algo que eu tenho explorado: "que 
o polêmico, aos 25 anos de idade, é admiráVel; aos 45, é 
tolerado; e, depois dos 50, é exeCrável,.. Tenho pago um 
pouco desse tributo. Muito obrigado a V. E~.-

. O SR. MAURÍCIO CORRÊA- V. Exi ilustra esta rápida 
interverição minha e creio que teremos oportunidade de exa
minar, de conhecer esses aspectos da vida de Chateaubriand. 

Tenho certeza que V. Ex•, recém-saído do Ministério 
da Justiça, continua com essa mesma imperttrrita Rosição 
de defesa do monopólio do petróleo, e também das telecomu
rricaçóes. . 

Não me esqueço que V. Ex\ na Constituinte, foi um 
bravO defensor da monopolização do sistema de telecomu~ 
nicaçõe:s brasileiro. E hoje eStamos vivendo esse quadro neste 
Governo. 

Aliás, sem querer cometer nenhuma indiscrição, colhi 
a informação e fiquei muito satisfeito em saber do constran
gimento com que V. Ex~ via a remesa, inclusive sobre a questão 
do refino e do transporte de petróleo. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, Srs. S;enadores, apenas 
acrescentando mais um dado. O jornalista Chateaubriand es
parramou pelo Brasil inteiro as suas eStações de televisão, 
as suas rádios e os seus jorna~s~ ~. aqui em Brasília, junta
mente~ com a fundação da cidade, ocorreu a instalação do 
Correio Braziliense, um jornal que_ nasceu coma_dda_de, um 
jornal que fói, durante muito t_empo,_ comandado pelo _saudoso 
Edilson Cid Varela, mario recentemente, figura muito querida 
em ~rasília. 

O Correio Braziliense tem.pres-tado enormes, relevantes 
serviços à ~Omunidade brasiliense e tem tido uma postura 
da maior lisura no que tange à informação. O Correio Brazi
liense, sob a égide de Paulo Cabral, tem sido um veículo 
-que tem possibilitado, inclusive às correntes antagónicas ao 
Governo, o direito de apresentar as suas idéias, enfim, de 
questionar e de publicar os seus artigos_. 

Evoco, com saudade, inclusive, o Edilson Cid Varela. 
Sei do grande tribJJtO que se_ deve ao próprio Ari Cunha, 

--ao' Mâurício Dinepe; ao Alberto Sá a V. Ex~, que foi quem 
trouxe, sem dúvida, os Diários Associados para Brasília. _ 

Portanto; quero, nest!! evocação a Chateaubriand, cum
primentar Paulo Cabral, ilustre Presidente do condomínio dos 
DiáriOs Associados; e comentar, inclusive, a genialidade do 
Sr. Chateaubrianda nesse aspecto, porque não conheço ne
nhum similar no Brasil, ou pelo menos antes dessa idéia, 
que foi a formação jurídica, esse conceito Jurídico de condo
mínio acionário dos Diário Associados. E uma genialidade 
criada não sei se peco em dizer isso, o nobre Senador· João 
Calmon pode corrigir-me mas acho que isso saiu dos labora
tóriOs ~o Yicente. Rao, mas,_ 5:em d_úvida _nenhuma, c9m a 
presença, com o estímulo e com a ex:p~riê'ncia do próprio 
Chateaubriand. · · 

Não é verdade que foi o escritório do Vicente R3.0, em 
São Paulo, 'que concebeu essa figura juridica? 
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O Sr. João Calmon- Foi. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Para manter, exatamen
te, aquilo que ele queria, que era a conservação, sem ingerên~ 
cias familiares e brigas, que não puderam ser evitadas, para 
a manutenção_ do seu ideal. 

Quero, portantO, cumprimentar P3.Ulo Cabral, nos-so cea
rense, Aliás, o jórrial Correio_Br3ZIIlense_sernpre teve apre
sença de um grande contingente de cearense. 

Diria, para terminar, que o jornalista Paulo Cabral de 
Araújo é ·um excelente administrador. Quando o Ministro 
Falcão ocupou o Ministério da Justiça, era até penoso para 
nós irmos ao Minístério da Justiça o Senador Jarbas Passarinho 
deve saber muito bem disso Paulo Cabral era o Secretário
Geral. E foi um dos _momentos grandes 9o_Ministério da Justi
ça, em termos de administração. Tudo funcionava naquele 
órgão àquela época! ___ __ . _ 

Questiona-se muito a atUaÇão do Ministro Armando Fal
cão, quando da sua gestão frente ao Ministério; um homem 
que sempre esteve ligado à estrutura militar. etC. Mas ninguém 
pode negar a excelência da parte administrativa do Míniskrio 
da _Justiça naquele período, à época em que Paulo Cabral 
ali trabalhou! Portanto, sei que, sob a responsabilidade direta 
do jornalista Paulo Cabral o condomínio dos Diários Asso
ciados em Brasília anda muito bem, tal é, inclusive a solidez 
do jornal Correio, Braziliense, da Rádio Planalto; da primeira 
TV instalada aqui, a TV Brasília, cuja tradição é _enorme 
o Ministério da Justiça foi bem administrado! Por isso é com 
esse espírito que trago, com muita satisf~ção, a lembrança 
da comemoração do centenário do nascimento do jornalista 
Assis Chateaubriand. 

Era o que _tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito Bem! 
Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Mauricio Coú~O.. o Sr. 
Chagas Rodrigues, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -::- A Presi
dência, em nome da Mesa, associa-se à homenangem que 
o Senador Maurício Corrêa presta neste_ instante à figurã_inol
vidável do saudoso_Senador Assis Chateaubriand, neste ano, 
dedicado ao seu centenário. Ele que foi, sem dúvida, uma 
das expressões fulgurantes do jornalismo brasileiro, coman
dando durante apreciável lapso de tempo os Diários Associa
dos, transformando em condomínio acionário e legando a 
todos nós exemplo admirável de tenacidade, _de competência 
e, sobretudo, de luta em defesa do interesse público. 

Recentemente, aqui, em Brasília, o Instituto Histórico 
e Geográfico realiZou uma sessão para homenagear o ilustre 
representante da Paraíba nesta Casa, o saudoso Assis Cha
teaubriand. 

O jornal Correio Braziliense e os ouiros órgãos_ da Capital 
da República destacaram esse evento, todos reconhecendo 
a importância de Assis Chateaubriand na vida cultural do 
País. - -

É indiscutível que os seus seguidores entre _os quais, du
rante muito tempo, se situou o Senador JoãO de Medeiros 
Calmon, está hoje o jornalista Paulo Cabral de Araújo, dil-i
gindo com clarividência e descortino incomparáveis o jornaJ 
Correio Braziliense e os outros órgãos vinculadoS .ao pró-prio 
condomínio. 

Acredito que o Senado Federar deVerá, proximamente, 
ser chamado a realizar sessão solene para homenagear o Sena
dor Assis Chateaubriand, quando, certamente, na ocasião, 

a Casa voltará a ouvir, com o brilho que sempre acontece 
nos seus pronunciamentos, o Senador Maurício Corrêa, que 
acaba de proferir um magnífico discurso de _enaltecimento 
da vida e da obra de Assis C~ateaubriand. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador João Ca!mon. (Pausa.) 

S. Ex~ garante preferência- ao nobre Senador Valmir Cam
pelo, a quem concedo a palavra neste instante. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Senadores, o Brasil 
e o Mundo se preparam para a Conferênda sObre Meio Am
biente a ser realizada no Rio de Janeiro, nos próximos dias. 
Delegações dos mais diversos países estão chegando ao Rio 
para participar das discussões sobre como proteger o planeta 
Terra da devastação, da degradação ambiental e como aproM 
veitar racionalmente os recursos naturais existentes-; para ali
mentar e manter urna popula.;ão que não pára de crescer. 

Na minha opinião, os debates que se travarão na Eco-92 
não devem ser apenas de ordem intelectual, mas, também, 
e sobretudo, de ordem política. 

Paralelamente à elaboração de novos métodos e novas 
propostas de proteção ambiental, entendo que na Conferência 
do Rio de Janeiro precisamos elaborar novas instituições polí
ticas, de âmbito mundial, a fifi de_ garantir que, a questão 
ecológica seja, de fato, examinada em profutl-dldade. -

A Conferência do Rio de Janeiro tem um _signíficado 
especial para o Brasil, devido a alguns aspectos peculiares 
do nosso próprio estágio de desenvolvimento tecnológico e 
industrial, aí incluído o processo de ocupação de áreas conside
radas como verdadeiros santuários ecológicos, como a Ama
zônia. 

A ampla dis_cussão a ser desencadeada na Ecó-92, com 
a participação de Chefes de Estado e especialistas em meio 
ambiente do mundo inteiro, pretende produzir propostas e 
providênciasconcretas para a melhor preservação dos recursos 
n_at~~ais dÕ planeta, bem comç_ apontar soluções e sugerir 
direções para o aproveitamento responsável e equilibradO das 
-iiCflú!ias naturais, de forma a perinitir o desenvolvimento pie-

- Jlõ-e-seg-Uro das regiões mais atraSadas sem agredir a natureza. 
Nesse aspecto, é minha convicção que devemos encontrar 

instrumentos para desencorajar, ou até mesmo coibir a tecno
lõgi:fpoluidora. Porque, quer queiramos_ ou nã_q1 _9 atu~l est_a
do de degradação planetiliia é conseqüência indiscutível da 
tecnologia que desenvolvemos para· tornar mais confortável 
a riossa existência. 

Na r0ai6ria dOs países, notadamente. no Primeiro MUndo, 
o critério báSico para a filtragem das inovações técnicas conti
nua sendo o da lucrativídade económica. 

·-- . Pqr ist9. 1p.esmo_, .entendo q1,1e a Eco~92 _çleve buscar, ta.m
bém, de agora em diante, os meios de viabilizar a correção 
dos efeitos tecnológ!cos danosos, já de~~nca_Q_çg,dos .. 

Na vf:rdade, Sr. Presidente_!_ Srs. Senadore~,_p_r~_cisamos 
de_ uma tecnologia para filtrar a tecnologia. 

üffia tarefa política fundamental na Eco-92 será criã.f 
estatecnologia. - _ __ _ __ ··------- -_ 

As sociedades do mundo inteiro criaram mecanismos de 
_inSpeÇãO das jn9~~Çõ~s-técnicas, anie_s· de _as __ ~íóCar_ no ní~el 
de ampla utilizãção. 

O que precisa ser mudado, no e_ntanto, _é :;t_ maneira, 
o critério com que isto é feito hoje em dia. - -

Diante desta questão, crescem de importância os entendi
mentos visando o estabelecimento de mecanismos capazes 
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de controlar o uso indevido das tecnoLogias poluidoras a nível 
mundial. . , ' . 

Com .estas salvaguardas, e orientados pela consciéncia 
da necesstdade de urna plena integração- do homem com o 
meio ambiente, estou certo de que será mais fácil conter _o 
ímpeto. devastador que se desenvolveu em nome do superin
dustrialismo. da tecnologia do consumo desenfreado. 

Evid~nte que, especialmente nas naçõe·:; em proc-esso de 
desenvolvimento e_com graves problemas econômicos a serem 
super~dos, haveremos de encontrar fortes pressões corlt'ra os 
cnténos de controle das tecnologias poluidoras. 

Mas o mundo, Sr, Presidente, Srs. Senadores~ de urna 
forma geral, precisa eliminar o medo de_ exercer um controle 
social s.istemático sobre a tecnologia.. -

É a única foi"ma, racionalmente faiã.ildo, de ·estáncarmos 
o processo de degradação planetária. 

Era o que tinha a dízer, Sr. PreSidente! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÁO CALMON (PMDB _.:_ ES. Pr;>imnéiá. ó 
seguinte discurso.) ...:... Sf. Presidente, Sr~s e Srs. Senadoi-es, 
a ComisSão Pa"rlamen_tàr de Inquérifo,... cjue iilvestiga -:a crise 
na universidade brasileira viveu ontc;;ril o seu dia mais- irilpor
tante: o Min!stro da E~ucação, Professor José Goldemberg, 
prestou magistral depOimento, fazendo uma análise das difi
culdades que o ensino superior público está e·rifrentaildo. 

Pela primeira vez; desde a instalação desta Comissão 
lá estavam mais de 20 Senadores e Deputados. Em sessõe~ 
anteriores a rotina: era o coriipãrecirilento de não- mais de 
2, 3 ou 4 Parlam_entares. 

A exposição do Ministro da Edu-cação (oi uiria Coinpleta 
radiografia da crise ·que ·as universidades enfrentam neste mo
mento. Diria, sem nenhum exage"ro, que a CPI, que foi insta
lada para estudar, fazer uma avaliação, um diagnóstico da 
crise da universidade brasileira, estava condenada a escrever 
o necrológio da universidade pública, tal a gravidade da situa
ção que elasenfrentam. Em nosso País, inclusiVe- pOdmpera
tivo constitucional, o orçamento pode ser comparado a uma 
obr~ de ficção. É uma lei meramente autoriz-atiVa que não 
obnga o Governo a_ lhe dar integral cumprimento. Por esse 
motivo, n'ão_ estão sendo -liberados n!~ur$OS pãra ~a garantia 
do financiamento de nosl)as ~sçolas de 3"' -grau. 

E curioso, Sr. Presídente, Sr•$ e- Srs. Senadores, o.que 
tem ocorrido com tentativas realizadas por mim com o intuito 
de promover uma ampla e profunda avaliação da edu.cação 
brasileira. Por três anos sucessivos, apresentei emenda ao 
Orçamento destinando verbas para essa finalidade. Entre
tanfo, o Ministro da Educação que nos últimos anos têm dado 
plantão no MEC, com- a duração média de um ano e meio 
para cada um não utilizaram esses recursos para essa finalidade 
específica. No entanto;-os Estados Unidos da América realiza
ram uma avaliação sobre a sua educação e apuraram sinais 
tão alarmantes da gravidade do ensino de 3,. grau que foi 
logo lançado o resultado das averiguaçôes realizadas com este 
título dramático: "Uma_ n_a_ção em perigo". 

No Brasil, se não forem tomadas providências que já 
constam da Constituição maS que, até agora, hão foram adota
das, poderemos enfrentar uma situação de extrema gravidade 
ainda antes do fim deste ano. 

O Sr. Va.Imir Campelo- Permite-me V. Ex·· um aparte, 
nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÁO CALMON - Com .muito prazer, nobre 
Senador Valmir Campelo. 

O Sr._ Vatniir C8mpel0 - Nobre Senador, V. Ex~ traz 
um tema bastante importante para esta manhã. Todos nós 
sabemos da luta permanente de V. Ex~ a favo"r da educação 
neste País. Podemos dizer, até sem medo de errar, nobre 
Senado:, q~e, _avançamos um pouco e isso diz muito respeito 
a V. Ex·, pnnctpalmente pela sua luta constante, no dia-a-dia, 
a favor da Educação no. nossp _País, Acompanhei, durante 
o ano passado, na Comissão de OrçamentOs e Planos do Con
gresso Nacional, seu esforço, sua briga permanente a fiiri-de 
alo~r. recursos para a Educação. Muitas vezes, apesar desse 
seu Jetto pacato, do trato amável que tem com todos os seus 
colegas parlamentares, vi V. Ex~ nervoso, à busca de alocar 
cada vez m~is recursos, dizendo, como também entend_o, que 
o desenvolvimento de um País passa, primeiro, pela educação 
de seu I:'ovo. De forma, nobre Senador João Calmon, que 
a CPI ~nada para apurar os desvios, para apurar as condições 
precánas em_ que se encontram principalmente as nossas uni
versidades, vem em boa hora e será, sem dúvida alguma, 
apoiada por todos nós, para que o Governo possa alocar recur

. sos que sejam empregados na verdadeira educação do nosso 
povo, na luta que V. Ex~ vem travando há tantos anos e 
qUe trará benefícios incalculáveis a nossa população. Parabe
nizo-o, nesta manhã, pOrqUe V. -EX~ é ó ·verdadeiro defensor 
da educação em nosso País, V. Ex~ é o nosso patrono pela 
luta constante em favor da educação brasileira. 

? S~. JOÁO CALMON - Agradeço as suas generosas 
referenctas, nobre Senador Valmir Campelo. 

. Realme~te, te"hho defendido a causa da educação de ma
netra obsesstva. Também, V. Ex~ tem dedicado boa parte 
da ~ua atuação parlamentar a esta causa que deveria ser priori
tána, porque, só através da educação poderemos mudar a 
estrutura da sociedade brasileira. 

Infelizmente, o que se vê no Brasil é uma excessiva con
c~ntração de riqueza nas mãos de urna ínfima minoria privile
gtada. Quanto à maioria, ainda enfrenta graves problemas 
que poderiam, em condições normais, levar o País a uma 
convulsão social. 

. Vimos ontem, o professor, Senador e Mestre Darcy Ri
beuo apresentar o seu Projeto de Lei de Diretrizes e Bases. 
Como V. Er se lembra, o eminente mestre, que é uma glória 
da educação brasileira, insistiu eómigo, inclusive da tribuna 
do Senado, para que eu subscrevesse o seu projeto. 

Realmente, é uma colaboração inestiniável para a educa
ção em nosso País. 

Expliquei ao Mestre dos Mestres, na área da educação 
Darcy Ribeiro, que não me sentia em condições de assina; 
aquele anteprojeto, porque ele envolve uma redução do curso 
de 1" grau, antigo curso primário, hoje ensino de primeiro 
grau, de 8 para 5 anos. · 
· Todos lembramos que a extensão do curso primário de 
4 para 8 anos env_olveu uma batalha da maior importância, 
que finalmente fm ganha. Alguns países do mundo não se 
li~itam ã garantia de 8 anos na escola de primeiro gtati. 
V ao a 9 e até a 10 anos. Uma_redução da duração do ensino 
de primeiro grau para 5 anos parece-me um retroceSso embo
ra esteja previsto que, logo em seguida, haverá um~ outra 
etapa com a duração de 3 anos. 

- Conhecendo as limitações riu Brasil em termos de péssima 
avaliação ~a importância da educação, temo que se o Con
gresso N ac10nal reduzir a duração do curso da escola de pri~ 
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meiro grau a' 5 anos, issO representará um deplorável retro
cesso. 

Estou certo de que, c9m a çolfl\10r,aç~o de todos os Sena
dores e· Deputados, vamos elaborar uma Lei 'c:ie Diretrizes 
e Bases supelior a que vigora em nosSO PaíS-:- ESta cOn-vicçáQ 
t;t~q ynvolve nenhum otimi~mO qUe pOSsa ser éOnsiderado- deli-
rante .. ~ ~ ~ · --r 

A Lei de Diretrizes e Bases Será ·uma lei Complementar. 
Entretanto, neste País, por culpa da fàlta de preparação para 
o iilgresso na··vida pública,' ilãd é respeitada nem sequer a 
Con'Stituição', ·que -~·a· Cárlá Magna, quanto mais unia lei Otdf
nária, ou uma lei complein'entar. 

Sempre cito um cãso sifinificativo. Há maiS- de meio séCu
lo, as COnstituiç-ões bri:lsileiras determinam que, qUafldo um 
prefeito não destinar o per-centual mínimo da receita de impos
tos estabelecido na Constituição, para manutenção e- desenvol
vimento -do ensino, ele deverá ser afastado do cargo pelo 
Governador,"que o substiiuirá-por·um interventàr. -

Decorreu meio século, após a inclusão desse dispositivO 
em nossa Constituição e até hoje não· hotive s-equer um caso 
de intervenção em município p·or esSe motivo.co-- -- -- - · 

A ConstituiÇão con'sá.gra o·direito ao salário mínimo que 
é insuficiente,o um Sãlário de fome .. Entretanto, é notório que
em numerosos Estados da Federação, não apenas· do Norte 
e do Nordeste, mas até em Estado do Centro-Sul~ há profes~ 
soras primárias que-ganham no interior-a metade e, às vezes, 
um terço de um salário mín:im·o. -

Nesta manhã, lamento, mais uma vez; como já tenho 
feito, que não se declare uma greve de protesto·;pelo menos 
com a duração de um dia, em termos· na-cionais, cobrindo 
o País inteiro, em repúdio a esse nefando tratamento dispen
sado às professoras. Cito uni outro caSo, também extrema
mente chocante: o- vespertino do grupo de O Estado de S. 
Paulo, o Jornal da Tarde, publicou, há três anos, uma reporta
gem envolvendo uma pesquisa realizada em Estados do Nor
deste, principalmente em cidades do interior, comprovando 
que uma professora primária, nessa área sofiedorã. do Brasil, 
ganha por mês a metade do que ganha por hora um operário 
da indústria, automobilística de São Paulo, que sabidamente 
não é nenhum '"marajá". --

o· quadro da educação brasileira, portanto, é extremaw 
mente sombrio. Cabe a nós, que integraremos o Congi"esso 
Nacional, por ocasião da revisão constitucional, no próximo 
ano, a obrigação de tomarmos algumas medidas corajosas. 

Ainda, ontem, no decorrer do depoimento do Ministro 
José Goldemberg- que é uma glória da Educação brasileira, 
que deveria permanecer à frente do MEC, não_ a_penas até 
o fim do Governo Collor, mas também no decorrer do man
dato do sucessor do atual Presidente -, eu lembrava uma 
dessas distorções, que é a aposentadoria após 25 anos de 
trabalho, com 42 anos de idade. Não há país no mundo capaz 
de resistir, por muito· tempo, ao ônus dessa aposentadoria 
precoce. 

Declarei, ontem, na CPI, que pretendo apresentar uma 
emenda corrigindo essa grave distorção: aposentadoria após 
25- anos para professoras e após 30 anos pàra prOfessores, 
com agravante de que esse tipo de aposentadoria precoce 
ser anterior à promulgação da Constituição de 1988. 

Lembro-me bem de um episódio que-ocorreu·naquela 
época. Um parlamentar que é uma das glórias deste Con
gresso, que nos honra com a sua presença e com a sua atenção, 
o nobre Senador Jarbas Passarinho, se opôs a essa ·aposenw 
tadoria precoce e recebeu ameaça de represália na eleição 

seguinte. E essas represálias se concretizaram plenamente e 
perdemos a presença e a colaboração inestimáveis do Senador 
Jarbas Passarinho, durante algum tempo, nesta Casa. 

Ontem, falaOdo com o coração nas mãos, afirmei perante 
t~?dos os meius colegas_ presentes àCPl. "Se o preço que eu 
tiver de pagar pela defesa dessa tese, que é patriótica; for 
a minha derrota no próximo pleito, não hesitarei um momento 
em levar avante esse projeto. 

O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. Ex• apenas uma 
complementação? _ 

. O SR. JOÃO. CALMON-'- Com a maior prazer, nobre 
Senador Valmir Campelo. 

O Sr. Valmir Campelo - Como Deputado Federai à 
época, sou testemunha da defesa que o_nobre Senador Jarbas 
Passarinho fez naquela ocasião. Sei, nobre Senador João Cal
moo que foi realmente difíCil para nós, Constituintes, elabow 
ratttios a Carta naquele período, com o clima de patrulhaw 
mento que existia no próprio Congre'sso. -o autor qtie propôs 
aquela emendà no Ato das Disposições ConstitucionaiS Tranw 
s~tórias,,que_fez com que constasse na Constituição, a revisão 
da Carta depois de cinCo anos, foi muitO feliz. 

Agora já estamos vacinados contra aqu~le tipo de com
portamento de líderes sindicais, até mesmo alguns ifresponw 
sáveis, que se portavam nas galerias ameaçanqo os Constiw 
tuintes naquela ocasião. Acredito, nobre Senador, que hoje 
estejamos_ mais amadurecidos, principalmente aqueles que 
participaram do processo constituinte. Estamos realmente 
mais dispostos a corrigir distorções, como essa que V. Ex~ 
levanta neste momento. 

O SR. JOÃO ÇALMON- Nobre Senador Valmir Cam
pelo, agradeço a V. Ex~, mais uma vez-, O seu posicionamento, 
nesta manhã em que o plenário não está repleto, mas em 
que temos a oportunidade de focalizar a extrema gravidade 
da situação da educação em nosso País. 

A nobre Senadora Marluce Pinto esteve presente à reuw 
nião em que o Sr. Ministro José Goldemberg fez uma expo
sição da mais alta importância, defendo, corajosamente, os 
seus pontos de vista. Discordei de S. Ex~ apenas em relação 
a um ponto. S: Ex• afirmou que o Governo tem transferido 
recursos para a área da educação, rigorosamente de acordo 
com ó que determina o Orçainento da República. Contestei 
essa afirmação. As autoridades do Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento fazem o contingenciamento de parte 
dos recursos estipulados no Orçamento. Esse contingenciaw 
mento é constitucional, porque o Orçamento, conforme já 
destaquei, é uma lei meramente autorizativa. Entretanto, em 
relação aos recursos destinados à educação, esse contíngenw 
ciamento não pode ser adotado, já que o percentual mínimo 
da receita de impostos para a educação é um mandamento 
constitucional que obriga não apenas a Presidência da Repú
blica, mas também o Ministério da Economia, Fazenda e Pla
nejamento. A responsabilidade por essa redução da liberação 
de v~rbas não é do Ministério da Educaçã9; ela d~ve ser 
atribuída ao :Ministério da Economia e está óausando graves 
prejuízos não apenas ao funciOnamento normal das universlw 
dades brasileiras, que estão à beira do colapso,-mas também 
à conclusão de escolas técnicas e agrotécnicas federais, inicia
tiva muito feliz do então Presidente José Sarney, que lançou 
o Programa chamado PROTEC-Pr.ó-Escolas Técnicas: No en
tanto, a maioria dessas escolas está paralisada ou em ritmo 
de implantação extremamente lento. 
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O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex~ me permite uffi aparte? 

O SR. JOÃO CALMON - Oui;o ~cOm muiio prazer e 
muita honra, nobre Senador Jarbas PasSarinho_. · 

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador Jo~Q Çaln).on, 
o aparte que lhe deu, há pouco, o nosso ·distinguido Colega, 
Senador Valmir Campe1o, fez-me vOltar ao episódio citado 
por V. Ex~ aqu"i que acho que se deu entre 1979 e 1980, 
quando eu era Líder do Governo Fjgueiredo. Realmente, 
professores gritavam lá de cima os maiores palavrões; eu até 
dizia: "Bom, em sessões anteriores aqtii -estive_ram as_ alunos, 
então, são, bons alunos, porque o que_diSseram de palavrões! 
Estou vendo realmente que o magistério os instruiú". ·.Grita
vam: "Passarinho, nós te esperamos·em-1982". Essa ê a refe
rência que V. Ex• faz. Na ocasião, o Presidente Figueiredo 
ficou inteiramente -de acordo que isso era uma aposentadoria 
precoce, como V. Ex• está percutindo no momento. Mas note
se como varia o problema político. Eu passo de Líder a Presi
dente do Congresso e vou continuar participando das reuniões 
do Conselho Político. Do Conselho Político, na ocasião, fa
ziam parte os Presidentes das duas CaSas, que· eram a:mbas 
do Partido do Governo, os Líderes, o Ministro Golbery e 
o Presidente do Partido que era o Presidente José Sarney. 

Já era líder na Câmara dos Deputados o Deputado Can
tídio Sampaio-. -como sabe V. Ex•, proposta de emenda à 
Constituição podia ser reapresentada seis meses depois, no 
ano seguinte, portanto. Então, a matéria voltou, quando fui 
objeto da maior agressão, pois derrubamos no Senado essa 
proposta de aposentadoria precoce. No aeroporto, entre pes
soas tomando aviões, normalmente para Belém, encontrei 
professores, inclusive religiosas, que diziam que eu estava 
com inteira razão. Elas não queriam essa aposentadoria preco
ce; aquilo era mais-um ·m-ovimento- do sindicato, mas elas 
não queriam. O argumento era muito simples. Por exemplo, 
com 18 anos de idade, muitas vezes, uma professora se forma 
na Escola Normal. Começa, então, a trabalhar com 18 anos. 
Completados os 25 anos, ela estará com 43 anos e já se aposen
tando, portanto, ainda no auge da sua capacidade intelectual, 
da sua experiência, num momento em que ela poderia contri
buir para a evolução do ensino no Brasil. Quando Ministro 
da Previdência Social posteriormente, no Governo do Presi
dente João Figueiredo, verifiquei que tínhamos aposentados 
com 38 e 39 andS_d_e_i_dade. Eram as aposentadorias especiais. 
Isso é um mal, porque, além da pessoa se aposentar de um 
modo que não_ lhe dá condições de viver, porque a aposen
tadoria é muito baixa, ele ainda reingressa no mercado de 
trabalho, disputando com aquele que procura _o primeiro em~ 
prego. Então, é um fato duas vêzes pernicioso. 

Mas, seis meses depois, nobre Senador João Calrnon, 
na reunião do Conselho Político, o Líder da Câmara e o 
meu querido Líder do Senado di&seram: "É impossível deter 
essa pressão. Ternos, realmente. que votar a favor da conces
são da aposentadoria aos 25 anos", ou seja, eu, Presidente, 
tinha sido sacrifícãdo seis meses antes, quando por-um inte.: 
resse político ilnediatista, se votou a matéria. V. Ex~ têm 
razão! Isso oc_o_rreu antes_ da promulgação da ConstituiçãO 
de 1988. O outro problema refere-se ao discurso do Senador 
Darcy Ribeiro. Pedi, ontem, o discurso à Taquigrafia e já 
o tenho em mãos. 

Creio que vou ter posições conflítantes com o pensamento 
de S. Ex• a menos que S. Ex~ tenha mudado. 

Pedi o discurso, porq4e não consegui ouvi-lo bem. A 
articulação verbal não _me fa_cilitava acompanhá-lo. Preferi 
ler o pronunciamento depois. Achei a colocação do Ministro 

Márlõ Simonsen de algum modo merecedora de reflexão:. Gas
ta-se pouco ou gasta-se mal? Ou as duas coisas se fazem_ no 
campo da Universidade? -

~ O SR. JOÃO CALMON c:_ Nobre Semidor Jarbas Passa
rinho, agradeço, mais uma vez, a V. Ex• por esse aparte, 
que tanto enriquece o meu pronunciamentO. · · 

Gostaria, entretanto, de aproveitar esta oportunidade, 
falando em um dia favorável à extrapolação do tempo desti
nado a cada orador, para manifestar a V. Ex~ a minha gratidão 
pela atitude que assumiu recentemente quando Titular da 
Pasta da Justiça. 

Naquele momento, o Governo do Presídente Fernando 
Collor ,de Mello estava se preparando para enviar ao Con
gresso Nacional o projeto chamado '"'Emendão'', que envolvia 
reforma fiscal. Num dos_ seus artigos, os economistas do Go
verno incluíram um dispositivo que_ prejudicaria graVemente 
a Educação brasileira: o aumento .da arrecadação de impostos 
resultame _çlo chamado ''Emendão" não seria computado no 
cálculo dos dispêndios com a educação que, por imperativo 
constitucional de minha iniciativa, fruto de uma luta que come
çou há duas décadas, devem corresponder a 18% da receita 
de impostos federais. O projeto determinava que esse excesso 
de arrecadação não poderia servir para aumentai os recursos 
destinados à educação. __ _ 

Procurei V. Ex~ e lhe mostrei que uma iniciativa desse 
tipo não poderia partir do Presidente Fernando Collor 'de 
Mello, que, à época em que era Deputado Federal, proferiu 
um discurso, aplaudindo com o maior entusiamo a aprovação 
da minha emenda, que determinava a destinação de um per~ 
centual mínimo da receita de impostos para a educação. 

Essa modificação seria altamente danosa para a causa 
da educação. 

Defendi essa tese com a_ veemência que me caracteriza, 
pelo menos na área da educação. V. E~ foi intérprete das 
_q:Úp.has apreenções, para não dizer também do meu protesto 
contra essa tentativa dos tecnocratas de desfecharem novo 
golpe na educação, já que normalmente não admitem nenhu
ma vinculação obrigatória dos impostos. Querem ter ampla 
liberdade de utilizarem os recursos do Orçamento para quais
quer finalidades~ .sem obrigação de um determinado percen- · 
tual para a área da educação. 

Faço, hoje, este agradeciqtento público com a alma em 
festa, porque foi V. Ex~ quem transmitiu minhas apreenções 
ao Presidente Fernando Collor que, patrioticamente, as aco
lheu. Mais uma vez, muito _obrigado a V. Ex~ 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores aprendi há muitos 
anos, em uma visita à Academia Política na então República 
Federal da Alemanha, que o primeiro dever do homem públi
co é ficar em paz com a sua collstiência. O segundo dever 
do homem público é defender os interesses do seu País. O 
terceiro- d_ever, é seguir as diretrizes do seu partido. No mo
mento em que se cogita da elaboração de uma nova Lei de 
Diretrizes e Bases, e também quando se aproxima a data 
da revisãu constitucional, desejo reafirmar, da maneira mais 
SOlene e mais categórica, que para ficar em paz com a miiJha 
consciência, não apenas na ái"ea da educação, mas em quais~ 
quer áreas, estou disposto a enfrentar quaisquer sacrifícios, 
inclusive co"rrendo, como já disse, o risco de encerrar a minha 
carreira parlamentar no fim deste mandato. 

Se não houver uma disposição desse _tipo de nossa parte, 
não apenas em relação à educação do povo, mas também 
em relação à educação da classe política, com o cumprimento 
de uma artigo introduzido por mim à Lei Orgânica dos Parti-
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dos, que cria, ao lado de cada agremia~ão, um_ instituto de 
formação política, o País continuará a enfrentar cnses de extre
ma gravidade como, inclusive, a· que estamos enfrentando 
neste momento, que se_ não for encarada c?m patriotismo 
por toda a classe política, pode levar o regrme até mesmo 
a um colapso. 

Muito obrigado. 
Muito bem! (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE -(Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra à nobre Senadora Marluce Pfntó. - ----

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB - RR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o País 
tem assistido, entre estupefato e perplexo, um festival de de
núncias, de insinuações e de acusações a homens pú~licos 
ê instituiçõe-s, -como nunca havia ocorrido: Domin~ a ~_nipren
sa, o Congress-o -e:- até, em alguns caso~, ~~ço~~~o~ me=~l?r?s 
da polícia e da Justiça, um ânimo acusatóno ou uma tenâenc1a 
inquisicional que assusta e provoca temores sobre os rumos 
que as coisas-podem tomar, tanto no que diz respeito à estabili~ 
dade das instituições quanto à credibilidade do ~aí~ _no exte~ 
rio r. 

Sabe~se que não há forma de enfrentar os graves proble~ 
mas da sociedade brasileira sem que se conte com a confiança 
do povo em seus dirigentes e em suas instituições. A ineXis~ 
tência de credibilidade das instituições e dos homens públicos 
gera a desconfiança nos projetas e propostas~ i~ pede a: adesão 
e o compromisso~do povo na aceitação dos sacrifícios e mata 
no nascedouro as possibilidades do sucesso de medidas e provi
dências visando transformar a estrutura da sociedade. Tam
bém é fundamental chamar a atenção para o fato de que, 
na proporção que-se imp6em denúncias e acusações e se põem 
sob suspeição homens públicos e instifuições, cai dramati
camente a credibilidade do País no exterior e se limita ampla~ 
mente as nossas possibilidades de melhor n~g~c_iar a dívida 
externa e de atrair novos investimentos para o País. Não se 
deve criticar o papel da imprensa em buscar o esclarecimento 
de fatos que comprometam pessoas e instituições. Não se 
deve restringir a competéncia do Congresso em fiscalizar o 
Executivo, de tal forma a tornar ainda mais transparente 
a sua ação e a forma como conduz os órgãos públicos. 

O que se deve criticar é -a facilidade com que se acusa, 
com que se prejulga, com que se execram ·pessoas e institui~ 
ções. O que se deve restringir é esse festival de "caça às 
bruxas" que leva à condenação moral de homens públicos, 
como se aqui fosse um Tribunal de Inquisição. . 

Não quero· fazer a defesa de quem quer que seja. O 
que quero colocar é que não posso aceitar ímpassiva e omissa, 
sem manifestar-me contrariamente, a esse salpicar de lama, 
que leva à rua das amarguras e ao desespero, homens públicos 
e suas famílias, sem que se tenha provado e concluído, em 
todos os seus trâmites, o processo condenatório.-

Essa situação, sem dúvida, vai acabar intimidando profis
sionais competentes a aceitarem cargos públicos, temerosos 
de serem envolvidos, juntamente com suas familias, em acusa~ 
ções vazias que são divulgadas com alarde, sem se dar ao 
direito de resposta ou a verdade da inocência dos fatos, o 
mesmo destaque. O Congresso ·cteve estar atento, a Polícia 
deve apurar os fatos e a Justiça deve julgar, com o mesmo 
rigor. àqueles que acusam levianamente como, por exemplo, 
a Justiça de São Paulo que condenou Armando Correa po_r 
calúnias e difamações feitas ao então candidato Antônio Ermí~ 
rio de Moraes, quando da campanha eleitoral naquele Estado. 

Assisti a depoimentos dramáticos de filhos de homens 
públicos sujeitos a essa saraivada de acusações, ímprecações, 
pi-e julgamentos, onde mostravam como sofreram, de maneira 
a estigmatizá~los_ pelo resto da vida, as discriminações e pre~ 
conceitos dos seus colegas de escola, em função das insinua~ 
Ções, muitas vezes levianas, sobre a conduta de seus pais. 
Preocupa~me, já que tenho uma filha de dez anos; o que 
não ficará gravado na memória Qessas crianças, ao ouvir o 
jUlgamento de seus coleguinhas, de que todo político é corrup~ 
~o_, é leviano, é ap~oveit3dor_ e ~e que esta Casa não é mais 
dO que um balcão de negóciOs e um vespeiro onde se trama 

•. contra o povo e contra os_seus destinos. 
- Ci'eio que é hora de o Congresso Nacional - e aqui 
quero louvar a atitude dos Presidentes do_ Senado e Câmara 
em .não dar curso a esse festival inconseqüente de CPJ -, 
:refletir profundamente sobre esta questão, qual seja, da fúria 
acusatória, da "caça às bruxas", da operação desse Estado 
- espetáculo de natureza sadomasoquista em que se tem 
transformado o cenário nacional. 

Creio portanto, que mais sobriedade, mais equilíbrio, 
mais pond~ração e mais preocupação em resguardar a digni
dade e r_espeitabilidade da Casa, seriam fundamentais neste 
momento difícil por que passa a sociedade brasileira. 

O Presidente Collor, ao exigir a apuração de todas as 
denúncias e ao afastar~ via mudança miniSterial, auxiliares 
sobre os quais pesavam insinuações e suspeições deu um gran
de passo no sentido de retirar a discussão política das páginas 
policiais e repô-Ia no seu lugar de direito. 

Cabe agora a todos nós, Congressistas, alimentar o debate 
mesmo nos aspectos relativos à fiscalização dos A tos d<? E:xecu
tivo ou da apuração de denúncias quanto à malversação dos 
recursos públicos, sem estardalhaços. 

Agora mesmo, recebo amplo dossiê do Presidente da 
Caixa, Álvaro Mendonça, prestando uma série de esclareci~ 
mentes relativos a insinuações que estariam sendo feitas a 
sua pessoa, antes sequer de ser ouvido na CPI do FGTS, 
antes mesmo de qualquer elemento que indicasse prevari~ 
caçáo, omissão ou qualquer envolvimento seu em possíveis 
irregularidades no caso do Acre. Inclusive informa que pediu, 
-de há muito, que ele fosse ouvido por essa CPI, antes que 
qualquer juízo de valor fosse emitido a seu respeito. 

Não sei se houve irregularidades no caso do Acre. Não 
sei se a Caixa pOderia ser resporisabilizada por eventuais pro
blemas ali registrados. Só sei que, na. atuação da Caixa, no 
meu Estado, não se registrou nenhum ato de irregularidade 
e, sem uma sentença transitada em julgada, para mim, a Caixa 
e seus responsáveis não merecem insinuações, acusações ou 
prejulgamentos. -~- -

Agora, caso·se comprove, após exaustivo exame, qual
quer irregularidade, serei a primeira pessoa ã vir a esta tribuna 
exigir_exemplar e dura punição aos culpados. 

O que não aceito é a acusação irresponsável e o oportu
nismo polftico~eleitoreiro. Sr. Presidente, no momento estou 
apresentando uma emenda à Constituição afternan~O critérios 
para implantação de CPI, para que elas, ao serem mstaladas, 
se fundamentem em um sentimento manifestado da maioria 
da Casa de que ela se faz necessária para que possamos salva~ 
gllai'dar a sua credibilidade e a sua validade. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senadora Marluce Pinto? -

A SRA. MARLUCE PINTO - Pois não, nobre oolega 
Jutahy Magalhães, é um prazer. 
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O Sr. Jritahy ll'íagalliães= Senadora Marluce Pinto, te
nho apenas uma preocupação quanto a esse-sentido da emenda 
à Constituição, que entendemos, pelo quadro atual e pelo 
que está ocorrendo, hoje, com esse excesso- de CPI no ConM 
gresso Naciorial. A preocupação que manifesto neste momen
to é que a ConstituiçãO proCura garantir o direito"-da minor'ia 
de apresentar proposta de CPI e, na proposta-âe V. Ex• só 
a maioria poderá pedir. Esta e a dúvida que levanto contra 
a oportunidade dessa proposta, porque é um direito da minoiia 
que está garantido quando se permite que se apresente uma 
proposta de constituição de CPI. mediante 1/3 de assinattiráS. 
E lógico que está havendo excesso, da mesma forma como 
quando são necessárias 54 assinaturas para pedir urgência 
no Senado Federal. Isto também é fácil de se_CQDseguir, mas 
a garantia do direito da minoria, no meu entendimento, deve 
ser preservada. 

A SRA. MARLUCE PINTO - Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, entendo que, realmente, a minoria precisa--ter 
as suas facilidades. 

Ainda ontem, conversamos sobre o assunto, quando soli
citei do nobre colega a assinatura para que pudesse apnisentar 
esta emenda. 

Tenho certeza de que todos nós, Congressistas, ·na hora 
em que surgir uma solicitação pata a assinatura de instalação 
de CPI, para um assunto que seja relevante, com acUsações 
já fundamentadas, todos nós vamos assinar. Não importa que 
parlamentar solicite essa assinatura. 

Agora, o que não podemos é continUar, nesta Casa, inSta.:. 
lando tantas CPI, dada a facilidade de se obter apenas um 
terço das assinaturas. EStamos deixando de comparecer às 
comissões técnicas, das quais somos titulares, para aprovar 
projetes de lei de interesse da Nação, porque temos que com
parecer às CP!. 

Sinceramente, apesar de estar aqui no Senado há pouco 
mais de um ano e por quatro anos_ na Câmara dos Deputados, 
ainda não vi uma posição definida com relação às CPI, com 
exceção dessa da Educação -mas ali não se pode nem dizer 
que foi para apUrar acusaÇões. A CPI que se instalou para 
verificar, analisar a situação da universidade no País foi mais 
para que pessoas da área de educação levassem subsídios para 
nós, Parlamentares, a fim de que pudéssemos doravante dar 
uma assisténcia nielhor, no que diz respeito ao Orçamento 
da União e à reviSão constitucional. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

A SRA. MARLUCE PINTO- Pois não, nobre Senador. 
O Sr. Jutahy Magalhães- Peço o apoiO-de V. Ex• que 

tem muito prestígio nesta- Casa, para que· ·as re~uniões das 
CPI se realizem às segundas e sextas-feiras, ou, então, após 
às 20h30min, nos outros dias da semana. Assim não haveria 
conflito de horárió com as õtitias comissóes permanentes. 

A SRA. MARLUCE PINTO- Meu nobre colega, pres
tígio tem V. Ex\ com a sua competência, com o tempo que 
já vem discutindo assuntos de alta relevância, com tantos 
projetes de âmbito nacional aprovados. Ainda bem que no 
meu primeiro mandato como Senadora temos aqui bons mes
tres. Tenho procurado, ao menos, aprender alguma coisa com 
V. Ex.s · 

No que diz respeitO à solicitação para a reunião das CPI 
às segundas e sextas-feiras, fico omissa em aceitar, por;que 
como o meu Estado ainda está se instalando, precisa a perma
nência constante de um Parlamentar nos finais de semana, 

para percOrrer o interior;- somente- permitiifdO que de terça· 
à quinta~feira eu possa traze"r:as reivindicações do Governador 
e dos Prefeitos. SinCeraffiente, hoje é a terceira vez que, como 
Senadora, fico numa sexta-feiia erii Brasília. NOr-malmente 
saio à zero hora de sexta-feira para o meu Estado, mas como 
tenho assuntos para tratar com referência à díVida do noSsO 
ex-território, precisei ficar nesta sexta:..feira. 

Sinto muito, meu nobre colega, não poder concordar, 
mas talvez até venha a -conseguir de outros Parlamentares 
essa aceitação, porque para mim não será poSsíve[ 

O Sr. Jutahy Magalli:ães - Então, nos outros dias da 
semana, após às 20h30min? -

A SRA. MARLUCE PINTO - Aceito. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Se o assunto-é importante 
para apurar, não faz mal que se trabalhe à noite. 

A SRA. MARLUCE PINTO- Aceito, mas eu vou dar 
Continuidade à minha solicitação. - -

Ex~ 

O Sr. Odacif- Soares - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

A SRA. MARLUCE PINTO- Com prazer, ouço V. 

O Sr. Odacir Soares - O Senador Jutahy Magalhães, 
também, tem razão, porque S. Ex~ tem tido muito cuidado 
em ver efetivamente funcionando não apenas as comissões 
de caráter temporário ou provisório, mas, muito mais impor
tante do que elas, luta sempre, no sentido de ver funcionando 
as comissões permanentes que, na realidade, devem ser o 
grande foro de debates do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados, e não tem sido. Entendo que as comissões parla
mentares de. inquérito deveriam se constituir para apreciar 
fatos concretos, capitulados ou intitulados corno infrações pe
nais; apurar fatos que possam implicar lesões civis, que possam 
levar a indenizações ou a conseqüêncías desse tipo. Ontem, 
aqui, nem bem acabamos de aprovar o relatório da CPI que 
trata da prática de atas de corrupç-ão e de suborno na área 
da Previdência Social, requerida pelo Senador Humberto Lu
cena, S. Ex• requereu a constituição de outra Comissão Parla
mentar de Inquérito, para apurar atos de improbidade ou 
irregularidades na área dos fundos de pensão. Na realidade, 
tem-se confundido muito as coisas. Pelas notícias dos jornais, 
manchetes- e essas manchetes podem dar novas manchetes, 
com novos personagens _:, começa-se a requerer CPI, que 
afinal não produzem resultado nenhum, porque não tipificam 
a prática de nenhum delito, de nenhuma infração penal. En
tendo que as Comissões Parlamentares de Inquérito, e O nome 
diz bem, até porque se subsidiam do Código de Processo 
Penal e do Código de Processo Civil- deveriam se constituir 
para apurar fatos concretos, precisos, já na esfera da prática 
de qualquer infração criminal ou civil. A CP! do FGTS termi
nou tendo o seu objetivo desviado para se apurar um caso 
de eventuais írregularidades praticadas numa licitação no Esta
do do Acre, de cuja apuração a competência' é da Assembléia 
Legislativa do Estado e do Tribunal de Contas do Estado 
do Acre. Uma CPI foi constituída para discutir·se. instituciO~ 
nalm.ente o FGTS, discussão essa que, a meu ver, deveria 
estar adstrita ao âmbito de uma comissão permanente do Sena
do Federal que tivesse a incumbência, na sua esfera de compe
tência, de discutir, analisar e oferecer novos rumos à legislação 
que trata do FGTS. Tem razão V. E~. assim como o Senador 
Jutahy Magalhães, que multo tem lutado pelo aprimoramento 
dessas comissões, para que não haja incompatibilidade de 
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horário de funcionamento. Quantas vezes têmos comissões 
permanentes funcionando no mesmo horário. Mas,_ agora, 
já temos um projeto de resolução que corrige a possibiliâade 
desse conflito, no Regimento. - · 

O fato é _que nós mesmos aqui no CongresS"o Nacional, 
precisamos dar a essa- figura constitucional das CPJ uma desti
nação mais conseiltânca, rião apenas com a imagem do Con
gresso Nacional mas também com os fins a que elas_ se desti
nam. Cumprimento V. Ex~ pelo discurso, pela observação 
pertinente e oportuna e concordo plenamente com as suas 
observações. · 

A SRA. MARLUCE PINTO- Agradeço ao nobre colega. 
Estou de acordo com as suas ponderações. Realmente, o caso 
da CP! do FGTS perdeu totalmente a sua finalidade. O caso 
do Acre diz respeito à Assembléia Legislativa. 

No nosso Estado temos verbas liberadas para os mesmos 
trabalhos que estavam sendo executados pelo Acre. Não quero 
aqui fazer defesa de ninguém, mas, considerando como é 
feito no meu Estado, eu isento de culpabilidade a área federal 
no que diz respeito às concorrência~ a nível regional. As libera
ções e as concorrências são feitas no próprio Estado. Então 
cabe à Comissão de Licitação e ao pr6pfio GOVernador, ou 
à empresa estatal que no meu Estado é a Emp!~_s_a de Desen
volvimento de Roraima, fiscalizar ã exe-cuÇão-- desSas obras; 
e, também, à Companhia de Água e Esgotõ, quando se tratar 
de saneamento básico. Não tenho nenhuma informação se, 
realmente, houve desvio ou superfaturamento. Mas, se por
ventura vier a Ser comprovada, a culpa será desses órgãos. 
Entendo que nesse País imen~o, com tantos Estados, se a 
Caixa Económica, daqui -de Brasilia, tiver que fiSCã.lizar todas 
as obras a nível dos governos estaduais e das prefeituras, 
não vai fazer outra coisa ·a-não ser fiscaliz-ãr. - --

0 Sr. Odacir Soares- Na forma da lei que dispõe sobre 
o Fundo cte Garantia, a compet6ncia é do Estado. 

A SRA. MARLUCE PINTO- Para isso existe o contrato 
de compromisso. 

O Sr. Odacir Soares- O estado contratou com a Caixa, 
e o Conselho Curador do Fundo, ao retirar recursos de uma 
rubrica para outra, o fez, por unanimidade. No caso particular, 
do Acre, por exemplo, o Tribunal de Contas da União esteve 
naquele Estado, foi chamado a opinar sobre todo o procedi
mento do Ministério da Ação Social e todo o procedimento 
da Caixa Económica Federal. E nos autos da CPI está o relató
rio do Tiibunal de Contas dizendo, com todas as letras, clara
mente, transparentemente, que tan_to o Conselho Curador, 
quanto o Ministério da Ação Social e a CaiXa Económica 
Federal se houveram na forma da lei. Quer dizer, desempe
nharam pura e simplesmente aquilo que está na essência da 
sua compctêncía. A questão da licitação, d() p_~~to_d~_ vista 
legal, não cabe à CPI discutir, porque ela não tem compe_tência 
para isto, constitui cOmpetência· de um EstadO' riutôn?l!lO ~a 
Federação e das suas instituições. O próprio Tribunal de Con
tas diz isso. A partir daí, tudo mais é mera espec_ulação, objeti
vando ocupar as primeiras páginas da imprensa nacional. La
mentavelmente as coisas acontecem dessa forma. 

O Sr. Amir Lando- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

A SRA. MARLUCE PINTO- Pois não. Ouço; com mui· 
to prazer, o aparte de V. Ex\ meu nobre colega Amir LandO. 

O Sr. Arilir L3ndo - Ndbre Senadora Marluce Pinto, 
posso compreender a motivação de V. Ex• para sustentar essa 

modificação constitucional, mas deveríamos fazer uma refle
xão mais ampla sobre o que vem ocorrendo no País. Na reali
dade, há abusos de todas as partes, mas as CPI têm sido, 
ao longo da história, mais.uma providência de absolvição 
do que de condenação do Poder Executivo e de seus agentes. 
A cada dia, denúncias e mais denúncias são veiculadas na 
imprensa brãsileira, e as CP! têm sido tímidas até porque, 
no meu entender, falta maior decisão política no seio das 
próprias. CPI. Os Parlamentares, via de_ regra, não têm se 
dedicado, de forma efetiva e_conseqüênte, para apurar even
tual fato delituoso. Mas, se pudéssemos fazer alguma altera
ção, entendo que ela deveria ser feita no âmbito regimental. 
A idéia de se buscar a maioria, no caso qualificada,· para 
a constituição de uma CPI, seria reduzir sobremodo esse ins
trumento que deve estar sempre à disposição do Parlamento. 
Entendo que a democracia necessita desse instrumento- que 
tem que ser colocado à disposição das minorias e não exdusíva
mente da maioria. No dizer de Mahatma Gandhi, "democracia 
é, sobretudo, a garantia dos direitos das minorias". As maio
rias já estão, po-r ·si só, garantindo os seus direitos porque 
elas moldam o sistema jurídico a sua imagem e semelhança. 
Nessas condições, concordo em parte com a argumentação 
muito bem formulada por V. Ex~ Devemos, então, encontrar 
mecanismos regimentais visando a coibir os excessos. Ao mes
mo tempo, faço um apelo veemente ao Parlamento brasileiro 
no sentido de que empreste maior seriedade às Comissões 
de Inquérito. Também faço uma advertén~ia, registrando a 
minha discordância com as atitu-des inconseqüentes que conde
nam antes da investigação. No curso da Revolução Francesa, 
há uma passagem preciosa descrita por Lamartine, na história 
dos girondinos em que um processo era montado apenas para 
comprovar a sentença prévia. Aí não há justiça, aí pode haver 
decisão política, que é sempre reprovável. As decisões políti
cas. às vezes, prescindem de prova, mas a investigação, que 
é um processo de levantamento, sobretudo das condições fáti
cas, é criminal, rigorosa, que obedece, hoje, na forma da 
Constituição, os preceitos, os mandamentos e os princípios 
do Código de Processo Penal. Portanto, há urna formalidade, 
há um rigor formal a ser observado, que não tem ocorrido 
nas nossas investigações que mais se dirigem â mídia do que 
à verdade dos fatos e, infelizmente, os trabalhos sérios qu·e 
deveriam terra discriç3o e, sobi"etUdo-, fazer até dõ silêncio, 
do sigilo, um instrumento para o êxito, faz do estrépito uina 
forma de"j:lromoção pessoal. Isso é reprovável. Estou absoluta
mente de acordo com V. Ex~ Fui autor de um requerimento 
criando uma Comissão Parlamentar de Inquérito que tinha 
a proposta de fazer um trabalho de acordo com o que e_stabe
lece a Constituição e as normas; um trabalho em que a impren
sa participasse como fiscal, c·omo olhos da sociedade, mas 
que não fosse a imprensa aquela que conduzisse o processo 
investi_gatório. Sei que talvez isso seja até uma utopia. Porém, 
no que concerne ao remédio proposto por V. E~, nisso há 
uma divergência, com a minha compreensã_o,_pelos princípios 
que sucintamente pude alinhar às pressas. De qualquer sorte, 
concordo com V. Ex• Algo precisa ser feito. E esse algo, 
nessa hora, reclama de nós um certo engenho e alguma arte. 
Acredito que poderemos, consultando a razão e o bom senso, 
encontrar um termo que satisfaça as exigências do bom proce
der do_ Parlamento; das nossas responsabilidades de represen
tação popular e, sobretudo, como bem disse_ V. Ex~ no início 
do pronunciamento que brindou esta Casa e que saudamos 
com muita satisfação, a imprensa precisa ter a liberdade de 
ação. Não é ela a culpada. E não podemos aqui estabelecer 
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uma responsabilidade a ninguém por tudo que vem ocorrendo, 
porém, o Parlamento de_ve agir com -maior serieâade. Nlsso 
entendo, embora discordando quanto à solução final, quanto 
ao remédio, entendo por demais drástico os excessos come
tidos, sobretudo quando se condena, como bem disse V. Ex", 
o Presidente da Caixa Económica Federal, no curso de uma 
investígação, em que -a responsabilidade não está expressa, 
não está apurada, nem comprovada. Isso rnargeia à levian
dade, e a nossa reprovação também nisso acompanha V. Ex• 
Entendo dessa forma. Tenho um conceito muito claro, porque 
entendo que a comissão parlamentar de inquéri-to exerce esse 
poder de frenagcm quanto às irregularidades, aos desvios das 
verbas públicas. No caso, também, temos que nos restringir 
aos fatos da competência Jederal, mas em certas circunstân
cias, quando se _empregam verbas, repasses federais dos Esta
dos, a meu ver, essa competência_ não fici abalada. Evidente 
que isso, quando se tratar de caso a caso, deve ser rigorosa
mente apreciado. Como eu disse, a comissão parlamentar 
de inquérito não é a_ projeção das noss_as_ fantasias ou das 
fantasias _do parlamento; ela é um processo rígido, formal, 
previsto, segundo as normas e_stabelecidas em lei. Era·a.cõ.ntri
buição que queria dar ao discurso de V. Exa Muito obrigado. 

A SRA. MARLUCE PINTO- Agradeço-rhe muito, meu 
nobre colega, as ponderações. Realmente, uma modifiCaÇão 
no Regimento é bastante válida, porque, como bem disse 
V. Ex\ não se investiga, mas se_ acusa antes de se ter certeza. 
Acho que temos de ter um mínimo de sensibilidade. _Não 
é justo, porque, corno nós temos acompanhado, ficam mais 
de urna semana os jornais propalando que determinada pessoa 
vai ser indiciada, sem que haja a certeza da_ culpabilidade. 
E o pior: acontecem casos de ficar provado que as inverdades 
divulgadas não tinham fundamento e a mesma divulgação 
não é feita por parte dos meios de comunicação, e aquela 
pessoa que foi·denunciada fica marcada_ para o resto da vida. 
Nós não gostarfarnos que isso acontecesse cCÜlosco! A minha 
preocupação, sinceramente, não é nem pelo adulto, porque, 
quando a pessoa tem a co-nsciência tranqüila as acusações 
não conseguem atingi-la tão duramente, embora possam dei
xar marcas. Porém, quando se trata dos filhos, aí é mais grave. 
Não sei se_ V. Ex~ tornaram conhecimento, mas eu· .soube, 
pela própria esposa do ex~Ministro Alceni Guerra, que ele 
teve que tirar o seu filho de 12 anos do colégio porque o 
adolescente não tinham ais ambiente, pelo assédio doscqlegas. 
É muito deprimente para -uma criança estar sentada em frente 
a urna televisão e ouvir, de surpresa, a notícia de que o seu 
pai é corrupto. Vou dar prosseguimento na coleta de_ assina
turas, porque não vejo dificuldade nenhuma em colhermos, 
nesta Casa, 2/3 _de assinaturas para se implantar urna CPI. 
É importante o trabalho da CPI, até mesmo para analisarmos 
e chegarmos à apuração da corrupção que porventura exista 
em nosso País. Por todos esses motivos, repito, devemos conti~ 
nuar com as CPI. 

O Sr. Amir Lando - V. Ex~ me permite uma pequena 
observação? 

A SRA. MARLUCE PINTO - Pois não. 

O Sr. Antir Lando--Vejo que esse procedimento, embo
ra ele, inclusive, ofenda esse direito das minorias, não vai 
alterar o caráter irresponsável que vem sendo dado às investi
gações parlamentares. Por que, mesmo com 2/3, não fica elidi
da essa hipótese que V. Ex~ lança, de se fazerem as conde
nações prévias. O que ternos que buscar, em termos regimen
tais; é urna certa responsabilização da conduta, porque enten-

do que isso também ofende uma ética parlamentar na medida 
em que Õ parlamento é leviano nas acusações e a imprensa 
quase que necessita desse tipo de notícia para a sua sobrevi
vência diária, pois é urna espécie-de monstro insaciável que 
precisa sempre do sangue, precisa da detratação dos homens 
públicos para sobreviver. Ê este monstro que é quase ã insatis
fação que existe no seio da sociedade, uma espécie de revolta 
muda que se satisfaz com esse sacrifício das vítimas, como 
os antigos sacrificavam os jovens gregos, a deuses invisíveis, 
como, por exemplo, o minotauro. Sempre se ofereceram víti
mas para saciar a ira do povo. Aqui se oferece, hoje, não 
a vida, mas a honra, tão importante quanto a vida. É nisso 
que se tem que pensar. É preciso uma reflexão, no âmbito 
deste Parlamento, para que se busque uma conduta mais com
patível com uma investig8.çãd sé'ri3. É nesse partícUiar que 
vejo que está o busílis da questão. Como disse V. Ex\ isso 
é, formalmen!e, urna agressão à democracia, além do que 
pode não resolver as preocupações mais profundas de V. Ex•, 
que são justas e que são também minhas-:- nisso concordamos. 
Quer dizer, é preciso que se mude a conduta parlamentar. 
Fora daí, acho que vamos continuar nas mesmas condições. 
Era isso que queria dizer a V. Ex• Muito obrigado. 

______ O Sr. ~l~io Álvares- Permite-me V. Ex~~ aparte? 

A SRA. MARLUCE PINTO - Com muito prazer, darei 
o aparte solicitado pelo nobre jurista da Casa, Senador Elcio 
Álvares. Antes, porém gostaria de agradecer ao nobre Sena
dor Amir Lando pelo seu aparte. 

O Sr. Elcio Álvares- Estamos ouvindo, com muita aten~ 
ção, a fala de V. Ex\ Senadora Marluce Pinto. O aparte 
bastante ilustrativo do Senador Amir Lando nos traz, também 
ao debate, porque estamos inteiramente identificados com 
a sua linha de raciocínio. O que e-stá-ocorrendo nesta Casa, 
em matéria de comissão parlamentar de inquérito, inclusive 
é urna agressão-ao Regimento, como se não bastasse a agressão 
aos cidadãos que porventura têm a infelicidade de serem arro
lados neste processo. Quando um Senador ou um Deputado 
integra uma comissão parla111entar de inquérito, ele se ~lcan
dCira -com todas as responsabilidades de juiz, porque caberá 
a ele, em decisão final, apreciar o relatório e suas conclusões 
e _determinar uma solução para a CPI. Então, como é que 
esse juiz, investido de todas as responsabilidades- estamos 
equiparados aos juízes no·p-rocessamento da CPI- ousa pre
julgar um fato que está sendo apurado, dá entrevistas, ocupa 
a televisão e já, até certo ponto, clama pelo indiciarnento 
de pessoas envolvidas no episódio? Isso é uma agressão não 
só ao processo da CPI, mas à individualidade e à dignidade 
das pessoas. Nos países mais adiantados em matéria de legisla
ção, a pessoa só recebe a qualificação de assassino, de homi
cida, depois da sentença transitada em julgado, tal o cuidado 
da preservação da imagem_das pessoas. Outro dia, o Senador 
Gerson Carnata teve oportunidade de fazer este registro, que 
considero fundamental: na França, as CPI são secretas, porque 
só podem ser divulgados os resultados depois de apurados 
através do relatório. Infelizmente, aqui, no Senado da Repú
blica, as comissões estão proliferando de uma maneira assusta
dora. E eu dizia há pouco ao Senador Jutahy Magalhães_ e 
ao Senador Josaphat Marinho que vou me recusar a assinar 
pedido de CPI. Se for um fato de relevância nacional deterrni~ 
n~4_o, conforme estabe.Jece o preceito constitucional, eu assi
no, porque acho que é nossa obrigação. O institutO da comis
são parlamentar de inquérito é sério. Agora, não pode conti
nuar o que está ocorrendo: após o depoimento de uma pessoa, 
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as câmaras de televisão e os jornalistas envolvem os Senadores 
e Deputados e, no día seguinte, os jornais publícain tra~cfl:iila
mente que fulano de tal é corrupto, é mentiroso. Aconteceu 
isso aqui neste plenário. Não discuto o mérito-do ex-Ministro 
Antônio Rogério Magri. lnclusi:ve, tive oportUnidade de falar 
que, após- a perícia da Unicamp, cheguei à conclusão de que 
a voz do ex-Ministro Antônio Rogério Magri é aquela que 
está na fita. Mas houve, então, af, um questionamento, inclu
sive acusando o ex-Ministro de mentíroSO.- Se somos p-arte 
r realmente uma conclusão. Transmiti apenas uma convicção. 
Agora, a minha posição, como integrante da cómissão, é_ no 
sentido de esperar que todas as provas sejam colhidas, para, 
no final, me reservar ao julgamento, acompanhando, tal~ez, 
quem sabe, a orientação __ dP Relator. Mas sQ depois de a 
Comissão te_r divulgado o resu_Itado é que quero dar uma 
entrevista, urna opinião pública, porque, evidentement_e, se 
não fizesse assim, estaria me desinvestindo da_miohª cohçiição 
de_ julz, e me tornando_ um elemento político, procurando 
tirar partido e notoriedade.dos fatos. Então, a c:_oloca_çãq 9c 
V. Ex~- é muito justa. Pessoas que ocuparam ministérios, pes
soas que estão exercendo cargos públicos, num determinado 
momento, vão até ter receio c medo de assumir as responsa
bilidades e V. Ex~ lembrou muito bem o caso d_o ex-MinistrO 
da Saúde, Alceni Guerra. Acho que foram cometidas falhas 
administrativas sérias no Ministério, mas tenho uma opinião 
pessoal a respeito do ex-Ministro Alccni Guerra, em toQos 
os contatos que tiVé com ele, como Senador, representando 
o Espírito Santo: é_ um_ho_m~m_ de __ b_e_m. Hoje. o ex-Ministro_ 
Alceni Guerra está num calvário, que não gostaria que fosse 
para o meu pior ili.imigo. É, realmente, muito triste um filho 
verificar todos os dias no Jornal Nacional, no jornal do meio
dia, nos noticiáríóSdos jornais, aCuSações sistemáticas envol
vendo um homem .que, até prova em contrário, s.empre se 
comportou com a maior dignidade no tratamento da _coisa 
pública. Então, a fala de V. Ex~, nesta sexta-feira, recebe 
o meu apoio, a minha solidariedade. Faço até

0
_um_ r~gistro: 

tenho acompanhado o comportamento de V. Exa em todas 
as comissões que- integramos e V. Ex• tem tido uma. postura_ 
de tranqüilidade notável, sempre procurando preservar, com 
muita dignidade, aqueles que são por acaso cnvolviÇos numa 
CP!, e sempre marcando essa linha que V. Ex~ traz_ hoje 
para o plenário. Portanto, quero me solidariz_ar com V. Ex~ 
pelo raciocínio expcndido e adotar por inteiro também o pen
samento do Senador Amir Lando, que além de tuJ:lQ fala 
como advogado, como jurista. Quem é advogad~Ln<!opode 
aceitar, de maneira nenhuma, um procedimento leviano que 
espanque a honra e a moral de_ quem quer que seja, porque 
a dor moral, Senadora Marluce Pinto, não tem preço e o 
mal que causa não tem reversão. Receba V. Ex~ rrünQa_ soHda
riedade, pois a sua colocação de hoje é profundamente correta 
e juSta. - ---- - --

A SRA. MARLUCE PINTO -Agradeço a V. Ex• pelo 
aparte que foi bastante substancial para o meu pronuncia
mento. Quero deixar claro para esta Casa o qoe já falei e 
repito agora: na hora em que alguém realmente for jUlgado 
culpado de corrupção, de assassinato pela Justiça, serei a pri
meira- mesmo que venha a ser um amigo ou aré-UI113 pessoa 
da família, Deus que me livre que isso venha a acontecer! 
-a me unir a todos deste Parlamento para que seja rigorosa
mente punido, embora até possa lamentar a ocorrência. Não 
é justo que o dinheiro do povo seja desviado através de corrup
ção, não seja bem empregado. 

_ Mas, corno b~m falou V. Ex~~ essa é uma marca _que 
a pessoa morre e leva. Mesmo que, depois, nos tribunais, 
ela.- venha a ter COinprovada a sua inocência, realmente essas 

_ notícias são pouco divulgadas. A pessoa fica condenada para 
o resto da vida. 

E quantos traumas, quantas modificações de tempera
mento poderão surgir aos adolescentes, corno ocorreu no caso 
do nosso ex-colega de Parlamento, Alceni Guerra? 

~ Muitas vezes, o adolescente muda até de comportamento 
pelo trauma que irá carregar. 

,-Como somos defensores----,- a Câmara, do povo; e nós, 
do Estado- dos nossos Estados, então defendamos também 
o_p_ovo brasileiro. 

O Sr. Elcio Álvares - Senadora Marluce Pinto, gostaria 
apenas de um outro aparte, também se me permitisse a paciên
cia e a ~amizade do Senador Arnir Lando. 

A SRA. MARLUCE PINTO-- Pois'nao_ 

- O Sr. Elcio Álvares- Sua fala despertou-me urna lem
brança. Houve, há algum tempo, um episódio qu·e é bem 
ilustrativo do _qu~ V. Ex~ está falando. Hoje, para honra do 
CongressO Nacional, essa pessoa de que falo integra a Câmara 
dos Deputados, é um Deputado que tem, realmente, uma 
t_r_ajetória de brilhantismo, é um orador primoroso·, mas eu 
o sinto um pouco distante dos debates, o que é urna :pena, 
porque-. na verdade, é um dos melhores repres_entantes minei
ros. Quem se recorda da campanha feita contra o ex-Ministro 
lbrahim Abi-Ackel, de maneira persistente, de_ maneira diá
ria? Todo mundo criou uma imagem e os mesmos órgãos 
que divulgaram a notícia,_que era profundamente difamatória, 
de s~u comportamento, não divulgaram que ele fora absolvido 
por unanimidade na tramitação. Ele agiu até como advogado. 
Nós que somos advogados_, muitas vezes somos dublês_ de 
homem público e advogado, porque determinadas questões, 
advogamos em razão do cliente._ O advogado não tem o com
promisso de defender a lei mas o cliente. Quem aplica a lei 
é o Juiz~ Eu me recordo desse episódio. O Brasil inteiro tomou 
conhecimento do envolvimento do ex-Ministro Ibrahim Abi
Ackel nuffi-Process_o de contrabando de pedras preciosas. E 
sabemos as razões que estavam es_condidas atrás desse compor
tamento~ No dia em que ele foi absolvido - a sentença foi 
profundamente correta em termos de colocação - ninguém 
a divulgou. Graças ao talento do Ministro Ibrahim Abi-Ackel, 
o povo de Minas Gerais soube reconduzi-lo ao Congresso 
brasileiro .. Mas é um episódio que quero registrar, porque 
V. Ex~ falou muito bem, a marca da corrupção, de uma pseudo
corrupção, é inapagável. Temos de zelar como Parlamentares, 
como pessoas de bem, para que não deixemos que as Comis
sões Parlamentares de Inquérito, ou qualquer outra Comissão, 
~ave o nome das pesso·as de maneira tão negativa e amanhã, 
airavés dos tribunais, que são os_únicos que têm competênCia 
realmente para proclamar os ilícitos penais, não veriham a 
ser absolvidas e não tenham mais o tempo de recuperação 
de uma imagem que já está inteiramente amarfanhada. 

A SRA. MARLUCE PINTO - Meu nobre colega, além 
de tudo que já falamos, precisamos salvaguardar a credibi-
lidade desta Casa. _ . _ __ 

- É muito importante o trabalho das duas Casas. 
Não usarei de elogios para ganhar amigos. Mas, no Con

greSso, e Príncipalmente nesta Casa, temos figuras qrie; con:ó 
representantes dos seus Estados, pela sua competência, sao 
verdadeiros mestres. Por que desperdiçar parte do __ no_sso tem
po com preocupações infundadas? Acho que o nosso trabalho 
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é muito valoroso para a Nação. Precisamos agir de maneira 
diferente, sem sensacionalismo. Até louvo, e não havia ainda 
falado nisso através da tribuna, mas já comentei com pessoas 
amigas, que as CPI deveriam ser secretas. Louvo agora o 
nobre colega Amir Lando por nos ter trazido esta contri
buição. Quem sabe, -a partir de agora poderemos pensar na 
modificação do Regimento para que se façam reuniões de 
CPI sigilosas, deixando que os fatos venham ao conhecimento 
da opinião pública só depois que, realmente, a pessoa foi 
julgada. Nobre Colega, eu louvo a sua.çleterminação. 

O Sr. Amir Lando - A minha preocupação ê ria" forma 
de proceder, porque há que haver maior responsabilidade 
na conduta dessas comissões parlamentares de irlquérit~. Esta 
é a preocupação fundamental. Como bem disse o Senador 
Elcio Álvares, e eu na mesma linha de raciocínio - mas 
S. Ex~ foi mais rico nas suas expressões --isto-é,_realmente, 
um procedimento judicia}, cuja condução está na presidência 
e no relator que fundamentam um colegiado, com o vice~pre
sidente e mais os membros. É realmente um juízo de instrução, 
não há a setença final. Essa competência permanece no Poder 
Judiciário, mas para a investigaçãO, nesSe- Cã:SC), que é a instru
ção criminal, os resultados das CPI servem de base. Mas, 
assim não se procede. Procede-se com os olhos voltados para 
a imprensa e não para o eventual fato delituoso, criminoso, 
até para as irregularidades apontadas. Inverteu-se todo um 
processo. Neste País há uma grande jogada de marketing 
e, por isso, estamos nos distanciando da realidade e nos preo
cupando exatamente apenas com as versões. Infelizmente, 
a história é isso, -tanto faz. O _que impOi'ta para O homem 
público _é a sua imagem, a realidade e_rn_ si pouco importa. 
Tanto faz que a acusação seja verdadeira ou não, ela é uma 
acusação e gera todos os efeitos negativos em cima da vítima 
que pode ser condenada injustamente. Con~rdo plenamente 
com V. Ex~ A minha preocupação seria a de criarmos alguns 
mecanismos no procedimento das Comissões . Entendo o pen
samento de V. E~. ele não atinge e não vai colimar çom 
os objetivos propostos. Por isso as minhas divergências sobre 
a matéria. ·se -eu entendesse que fossem essas exclusivamente, 
até podia não concordar, embora tenha uma restrição em 
relação a certas agressões ao direito das minorias. As minoriaS 
também têm que ser responsáveis. Aqui, via- de regra, as 
comissões têm sido, de modo geral, de uma irresponsabi-
lidade, que merece a nossa censura. --

A SRA. MARLUCE PINTO - O que imagino, nobre 
colega, é até, talvez, a participação do Ministério da Justiça; 
contribuindo com nossos trabalhos, para chegarmos a um re
sultado que pudéssemos demonstrar à Nação que os trabalhos 
das CPI, das duas Casas do Congresso, são sérioS;- e-vitando 
que muitos parlamentares - muitas vezes emocionalmente 
ou até por divergências partidárias regionais- tragam certos 
assuntos infundados fazendo disso, até com sensacionalismo, 
para obter vantagens para fins eleitoreiros. _--

Assim, nós juristas, como no caso o Senador Elcio Álva
res, o Senador Jutahy Magalhães e tantos outros, poderíamos 
fazer uma reunião para se chegar à uma conclusão de como 
agiremos com sobriedade, com justiça - que é o principal, 
pois não podemos ser injustos-, elevando o nível de trabalho 
desta Casa. 

O Sr. E1cio Álvares- Senadora Marluce, se Y. Ex~ me 
permiüi, eu gostã.fía de dar outro aparte. ----

A SRA. MARLUCE PINTO- Com muito prazer. 

O _Sr. Elcio Álvares - O tema é sedutor. E isso tem 
sido objeto de algumas posições que tenho tomado de forma 
pública. Até recentemente concedi uma entrevista profligando 
muito a instituição da CPI, sem ter aquilo que é básico, o 
fundamental. O texto da Constituição é claro: a CPI só poderá 
ser instaurada se tiver um fato determinado. Infelizmente, 
nesta Casa muitas CPI já foram instauradas de forma genérica. 
Eu inclusive, sou relator de uma CPI que apura irregularidades 
na contratação de obras públicas e ela fÕi alicerçada em cima 
da Carta de Belo Horizonte. Era um documento vigorosO; 
assinado pelos empreiteiros brasileiros através da sua entidade 
de classe, mas não havia nenhum fato determinado. Ela dizia 
que para se conseguir obras, ós empreiteiroS- teriã.ni que se 
submeter a determinadas práticas. Era uma tese. Infelizmente, 
esta Casa recebeu a CPI baseada na Carta de Belo Horizonte 
e instaurou-a. Agora, durante o curso do processo da CPI 
- e é sobre esse fato que tarnbéni quero alertar V. Ex~·~ 
houve várias denúncias em várias revistas nacionais, em vários 
jornais brasileiros. Na me-dida em que surgia uma denúncia, 
era convocado o cidadão envolvido, acusador ou acusado 
para depOr. Felizmente, o bom senso do Pfesidente Rtiy Bai-~ 
celar, do Více~Presidente Jutahy Magalhães e de todos os 
membros da Comissão em encaminhá-la para um final que 
considero louvável, foi a edição de um projeto de lei visando 
corrigir as falhas do Decreto no 2.300, de 1986, expurgaOdo 
qualquer dúvida de fraude ou de corrupção nas licitaçõe§. 
Mas se não fora isso, Senadora Marluce Pinto, teríamos então 
u01a C:E>I erigida em tese, não no fato concreto e determina@_,_ 

·-um -dÕs pontos -que esta Casa tem de ficar atenta, 
in~h~sive a Mes.a._ é o não recebiment.o. de Çg_J_l_.quf! _apura 
a corrupção no Governo, isso é muito aleatório. Lembro-me 
da última CPI de corrupção, e foram várias, para apurar o 
recebimento do Ministro António Rogério Magri, de trinta 
mil d<Jlares _e corrupções do Governo. O fato do Ministro 
Antônio RogériO Magri, que não é nem caso_ de CP.i. é caso 
de polícia, é caso de órgão competente, porque CPI também 
não é delegacia de_polícia. É um fato determinado, mas cor
rupção no Governo é uma forma genérica~ Então_, esse pro
cesso--de· CPI deve ser examinado a fundo. O Senador Amir 
Lando enriquec_eu bastante o pronunciamento de V. Ex~ com 
sua· experiênda- de advogado e de jurista _e temos de ter ·a 
observância estrita da norma regimental e; mais ainda, do 
Texto Constitucional que determina de forma clara, in_eludível 
e expressa, que a CPI só pode ser constituída em dma de 

- um fato cOncreto. 

A SRA. MARLUCE PINTO - Mais uma vez agradeço 
a V. Ex~ e fico muito satisfeita de ter trazido a esta Casa 
este assunto, que tenho certeza não irá estancar com o meu 
pronunciamento e os belíssimos apartes de V. Ex~s Todos_ 
nós temos a consciência do nosso dever e, doravante, vamos 
procurar realmente punir os culpados, mas também não acusar 
os inocentes. 

Era o que tinha a dizer, Sr-: -Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

Durante o Discurso da Sra. Marluce Pinto, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente deixa a cadeira da pr'esi
dência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, Jo 
Vice-Presidente. 

Durante o discurso dil Sra._ Marluce Pinto, o Si-. 
_ _Alexandre Costa, J<:> Vice-Presidente, deixa a cadeira 

da presidência, que é ocupada pelo Sr. Francisco Ro
llemberg. 
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB ..:_ BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Preside"nte, Sr~~ e Srs. Senadores, 
durante 1991, o Governo Federal buscou o equilíbrio do oiÇit
mento fiscal com determinação. A firme adrninistiação de 
caixa exercida resultou no superávit financCiYO-ve-rificado du_
rante todos os· meses do ano. 

Embora esse trunfo possa sei exibido, é possível, por 
outro lado, fazer um rápido retrospccto dos principais condi
cionantes exercidos sobre as receitas e sobre a _evolução das 
despesas no ano de 1991. A receita corrente sofreU uma perda, 
em termos reais, de 32% em relação ao ano anterior, e dentro 
das receitas tributárias, a maior queda verificouwse nas contriw 
buições. 

A Medida Provisória n" 294, de 31-1w91, instituiu a TR 
para remunerar as aplicações financeiras e extinguiu os BTN, 
r~lizando ampla desindexação da economia. O Judiciário, 
logo em seguida, decidiu que a TRD não poderia co_nstituir 
um índice de atualização dos valores fiscais. Verificouwse, a 
seguir, o atraso na cobrança de impostos, notadamente à época 
da entrega das declarações do Imposto de Renda_pessoa física. 

Também a disputa judicial acerca da legalidade da cow 
brança do Finsocial fez com que muitas empresas deixassem 
de recolher a contribuição. 

A queda na receita de capital verificouwse particularmenw 
te, nas operações de crédito (venda de títulos públicos), que 
decresceram 85% em 1991 em relação a 1990. A austeridade 
da política fiscal fez com que se evitasSe á eniiSsão de tftulos 
da dívida pública interna até outubro. 

No lado das despesas, observou-se, no ano de 1991, um 
decréscimo da despesa corrent_e em 42%, para o que contriw 
buíram principalmente a queda na despesa com pessoal e 
encargos sociais (43%), fruto do forte arrocho_ salarial do 
funcionalismo, e a diminuição dos encargos com a dívida inter
na (88%), sobretudo pelos elites dos Planos Collor I e II. 

As despesas de capital tiveram também .forte redução, 
determinada principalmente pelas amortizações da dívida in
terna (- 80%)_ _ _e__ pelos investimentos (w 55,3%) em relação 
ao ano anterior. Essas medidas Srs. Senadores. todavia. não 
foram suficientes -para evitar a "olta do déficit em_l992. A 
reforma tributária de emergência, aprovada pelo Congresso 
para vigorar em 1992, indexou pagamento de impostos e con
tribuições à UFIR e alterou o Imposto de Renda. 

Além disso·, decretos_ foram assinados, determinando a 
redução de 10% reais em relação a 1991, nos gastos com 
a manutenção da máquina administrativ-a (exceto pessoal e 
encargos sociais) e nos investimentos. Pretençleu q O.over:no. 
Federal recuperar a carga tributária perdida com a desinde
xação e com a ineficiência do controle da arrecadação. 

Parece que o Goverrio, ainda não satisfeito em sua gana 
arrecadadora, acena com a possibilidade de baixar decreto, 
instituindo um depósito compulsório ou impoStO ·sobre grandes 
fortunas, acima de um teta determinado, por exemplo 
US$600,000.00 Que outra razão levaria o Gove:rno_ a exigir 
que a declaração de bens do ano-base de 1991 mostrasse valo
res atualizados? 

O Governo vai reduzir os gastos do Orçamento Geral 
da União _de __ 199_2, aprovado pelo Congresso Nacional, para 
assegurar que o País cumpra a meta estabelecida .com o FMI, 
ou seja, obtenha um superávit primário de 1,2% do Produto 
Interno Bruto. Por conseguinte, v-em-Se empenhando em ga-

rantir, a qualquer custo, resultados positivos mensais nas conw 
_tas públicas. 

Apesar da diminuição prevista na arrecadação, o Tesouro 
Nacional não terá .déficit, garantem os técnicos do Departa
me_nto do Tesouro, Nesse caso, as despesas é qu~ serão corta
das para garantir a qualquer custo o superávit. 

De acordo com a previsão desses técnicos, comparando 
o "realizado mais provável" com o previsto no Orçamento, 
a queda na arrecadação será de Cr$10,8 trilhõe.s em. 1992, 
dos _quais a perda de Cr$8,3 trilhões será com o Finsocial, 
no Orçamento da Seguridade Social, e de Cr$2,4 trilhões com 
a arrecadação de impostos administrativos pela Receita Fe
deral. 

_ O fato de o Governo ter-se _c_omprometido com o FMI 
de obter um superávit de 1,2% do PIB é muito sério, pois 
apenas isso já írtiplica cortar os gastos (se não houver aumento 
das receitas) em cerca de Cr$7 trilhões, num orçamento de 
Cr$478 trilhões. Sabendo-se ainda que ocorrerá queda na arre
cadação de impoStos e Finsocial. pode-se prever que outros 
cortes não poderão ser evitados. Há quem estime que cerca 
de 7% do Orçamento aprovado (Cr$33.4 trilhões) deverão 
ser cortados, se é que o País deva honrar seus compromissos 
para com o Clube de Paris e bancos credores. 

Foi com a pre·ocupação de compatibilizar o arrecadado 
com as despesas do Orçamento que o Presidente da República 
baixou decreto datado de 13_ de março, es_tabelecendo co.tas 
trimestrais, e fixando os limites de dotações por fonte fiscal 
e de _seguridade a serem empenhadas para fins de rnovimen
ta,ção 1\UIJJ ciclo de 90 d_~as. 

Os limites de gastos trimestrais serão fixados pela Secre
taria Nacional de Planejamento~ que apenas autorizará a libe
ração de recursos em compasso com a arrecadação, preser
vando, de antemão, os recursos orçamentários destinados a 
formar o superávit primário acordado com o FMI. Fora desses 
Ii_mites trimesfr"aJ.S estão apenas os recursos destinados às trans
ferências constitucionais aos Estados e Municípios e os neces
sários ao pagamento da dívida pública interna e externa. 

O decreto, no seu art. 49 , autoriza, al."nda, a criação do 
grupo de acompanhamento e avaliação do programa econó
mico do Governo Federal, composto por quatro Secretários 
do Ministério da Economia e dois Diretores do Banco Ce_ntral. 

No iníçio do ano passado, o Governo fez uso do contin
genciamento, formulado mediante cortes globais que alcança
ram, de forma aleatória, o universo orçainentário. Esse proce
dimento deixou o Governo muito vulnerável a críticas e causou 
muito desagrado aos Parlamentares. 

Não se pode negar que a atual sistemática de limitações 
trimestrais faz parte do estilo soft do Governo Collor. Embora 
o Presidente t;_l~ Rf;!pública tivesse ciência de que o Congresso 
Nacional, sob a justificativa de estar corrigindo erros e omis
sões do Executivo_, engOrdou as receitas e ainda se apropriou 
de recursos destinados_ à amortização da_ dívida interna, pro
pondo como substitutivo a emissão de títulos públicos, ainda 
assim preferiu sancionar em 28 de fevereiro, sem vetos, o 
Orçamento Geral da União. Essa sua atitude foi considerada 
uma tentativa concreta de aproximação com o Congresso. 
Decidindo não recorrer ao contingenciamento, o Presidente 
da República deu uma segunda prova de que tinha intenção 
de relacionarwse em outras bases c_om_o Congresso. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelo exposto, não se pode 
~sperar uma situação_e_conômica m_uito_ divers_a da_ el'perimen
tada em 1991 por todos os brasileiros. A_busca inarredável 
da queda da inflação e o leit-motiv do equilíbrio do orçamento. 



3836 Sa1Jado 23 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) Maio de 1992 

fiscal nortearão, sem dúvida, as ações do Governo neste ano. 
Quando muito, será permitido um leve crescimento econô~ 
mico que não comprometa a meta ·estipulada pela cãrtilha 
do FMI. A política de reajuste quinzenal das tarifas públicas, 
em especial do combustível, deverá ser mantida, espoliando 
a renda da classe média, o que vem transformando os preço~ 
nos mais caros do mundo, em termos absolutos, a despeito 
de o discurso ofiCial negar tal evidência. 

Sr. Presidente, Srs. Se-nadores, por tudo isso, não posso 
deixar de ter, diante dos olhos, um quadro recessivo e inflacio
nário, agravado pelo enorme nível de corrupção que se infil
trou através de todas as camadas do Governo. Os salários 
deverão continuar sofrendo achatamento, a economia infOr
ma! deverá ser ampliada, com o influxo de novos desempre
gados, e o parque industrial nacional deverá ser reduzido 
com a saída de poderosos agentes económicos, ameaçados 
pela permanência dos prejuízos sucessivos e pelos juros extor
sivos. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado! 

O Sr._ Francisco Rollemberg, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Jutahy Maga'ihães. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srfi e Srs. Sena
dores, assomo a esta tribuna com a intenção de externar pleno 
apoio ao Projeto de Lei de autoria do Deputado Federal 
Roberto Magalhães, o qual atualmente tramita_ n_o Senado, 
mais especificamente, na Comissão de Assuriios Sociais e trata 
da complementação de aposentadoria dos servidores da ex
DCT. atual Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Devo confessar, Sr. Presidente, que eu mesmo me propu
nha a patrocinar, dentro desta Casa, esse justO pleito de com
plementação de aposentadoria daqueles funcionáriOs, qu3rido 
tomei conhecimento da referida iniciativa do Deputado Ro
berto Magalhães. E assim o digo, porque era, na época, médi
co do Ipase e nessa condição pude acompanhar toda a sorte 
de dificuldades e sofrimentos que se abateram sobre aqueles 
trabalhadores_ e refletiram-se em sua saúde psicossomática. 
Lembro-me bem, Srs. Senadores, do temor e insegurança 
que afligiam aqUefes trabalhadores em relação às suas perspec
tivas futuras diante da mudança do regime jurídico·. Lamenta
velmente, como tantas vezes tem ocorrido na realidade brasi
leira, tem-se posto a novidade da mudança legal acima dos 
direitos dos trabalhadores. A cupidez da mundança não se 
incumJ?e de preservar os direitos já conquistados pelos cida
dãos. -

Os antigos funcionários da DCT propuseram-se a optar 
pelo regime Cl.T, ainda que com dú,·idas e incertezas, porém, 
mais tarde, foram surpeendidos pela perda de numersos direi
tos tais como: quinqõênios, licença-prêmio, salário-família, 
aposentadoria integral entre outros. . 

Sr. Presidente, ainda em apoio ã justeza dessa proposição 
é mister frisar que ela busca para os antigOS-fUncionários esta
tutários do ex-DCT, integrados à Empresa Brasileira de Cor
reios e Telégrafos, isonomia com os funcionárioS estatutáriOs 
absorvidos pela Rede Ferroviária Federal S.A., já benefi
ciados com a complementação de aposentadoria· pela Lei n9 

8.186, de 21 de maio de 1991. Em -coirSeqUêliCii-diàsO, Sr. 
Presidente, fica patente que a proposição não busca conceder 
nenhum privilégio, mas sim reparar uma gritante iiljustiça 
contra o servidor público que mudou de regime, para melhor 

servir à coletividade, n.as, ão mesmv tempo, não te~ e re~guar
dado seus direitos· trabalhistas. 

Sr. Presidente, não poderíamos deixar de nos solidarizar 
OOm a· justa pretérisão desses valorosos e dedicados servidores 
que construíram o conceito de eficiência de que goza essa 
empresa. 

Para co:qcluir, Sr. Presidente, p_eço que seja anexado a 
este pronunciamento o documento enviado pelos servidores 
da atual Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRAN
CISCO ROLLEMBERG EM SEU DISCURSO: 

Senhor Parlamentar, 
Para o Projeto de Lei n' 1.353191 apresentado pelo Depu

tado Roberto Magalhães que tramita no Senado Federal sob 
n9 PLC - 27/92 concedendo aos ex-estatutários do antigo 
Departamento de Correios e Telégrafos (DCT) a aposenta
doria integral, ~olicitamos a concordância e apoio de V. Ex~ 

Esta medida virá corrigir a situação degradante em que 
se encontram nossos colegas já aposentados e garantir àqueles 
que se aproximam da aposentadoria a dignidade, afastando 
o fantasma de uma situação de penúria en·sOmbrecedora de 
um tão difícil período de transição. 

Contamos com o patriotismo e espírito de jsutiça do nobre 
representante. 

Saudações, 
(Seguemwse as assianturas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL--: SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr.,s e Srs. Seiladores, 
no dia 29 de abril último, recebemos, no Senado, a visita 
de- nossO Embaixador na Inglaterra, o Dr. Paulo de Tarso 
Flexa de Lima, que apresentou à Comissão de Relações Exte
riores, reunida naquela data, uma análise sucinta e consistente 
sobre a conjuntura política e económica -íriternacional, sob 
a óptica das relaçoes diplomáticas, numa dissertação intitulada 
~~~~e_ct~~ Relevantes da Realidade Internacional- Perspec-
tiva de Londres". _ 

O embaixador Flexa de Lima fundamentou suas palavras 
na vasta, longa e diversificada experiência no Itamaraty, onde 
ocupou cargos e missões de alta relevânda e se dedicou a 
aprofundados estudos sobre os países com quem mantemos 
relações diplomáticas, sobre as grandes tendências do mundo 
moderno, ocasião e-m que, devido ao grande interesse que 
despertou, foi argüido por diversos membros da Comissão 
e aplaudido pelo trabalho que desenvolveu em nossa Embai
xada junto ao Reino Unido. 

Mas, Sr. Presidente, da leitura analítica e da reflexão 
mais demorada sobre os pontos levantados no texto da palestra 
dg __ eminente Embaixador, pudemos sentir que o mUrido está 
atento às implicaçõe_s da "nova ordem" surgida com o fim 
da Guerra Fria e que a nossa Diplomacia acompanha, com 
precisâo admirável, os novos cop:tornos da_ política. externa, 
em face das alterações surgidas com as mudanças no Leste 
Europeu, a Guerra do Golfo e a crise econômicii muridial. 

Segundo se depreende da análise feita pelo Embaixador 
Flexa de Lima, os caminhos que Se apresentam para o mundo, 
como os mais seguros para a satisfação dos interesses huma
nOs, após estaS três décadas em que se vive-U à sombra do 
"equilíbrio do terror". derivam das premissas fundamentais 
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do marcado e da democracia, que prezam os princípios de 
"boa administração" fios negócios públicos e privados, "impé
rio da lei", "instituições representativas, respeito aos direito"s 
humanos, liberalização da economia, retração_ do Estado" e 
o zelo com a preservação da soberania. 

Não é mais possível, aos países desenvolvidos, que consi
deram a pobreza do '"Sul" cada vez mais como um problema 
técnico de má gerência de recursos'' ,de$conhecerem o_s efeitos 
perniciosos do subdesenvolvimento,_co~,no as migrações, viola
ção de direitos fundamentais, produção de drogas, degradação 
ambiental etc. ___ _ _ , -~ 

Após várias ponderações e argüição ·sobre hipóteses e 
possibilidades, a que vem a confirmar as nossas convicçõeS, 
conclui a análise que "no plano político, é incontestável que 
se tem observado na América Latina, na Europa, no sudeste 
Asiático e na África a revalorização do princípio de autodeter
minação dos povos.-.. 

E, ao final, Sr. Presidente, sintetizou, em breves palavras, 
mas de s_ólida apreciação, a sua confiança em nOsso futuro 
como uma Nação de imensas perpectivas e possibilidades no 
cenário mundial neste próximo século. 

E segundo suas próprias palavras: 
"O meu sentimento, de todo inodo, é de otimísmo. Estou 

convencido de que o Brasil não se verá sem trunfos ou argu
mentos que o viabilizam como ator in.flu_ente em. quãl(Ji.ier 
novo arranjo de poder entre os Estados. Aperfeiçoamos a 
cada dia a nossa opção democrática, perseguimos-com denodo 
o objetivo de elevação dos níveis de produtividade e eficiênciã 
da economia nacional, conservamos uma coesa e riCa unidade 
cultural, cultivamos relações pacíficas e estáveis com todos 
os vizinhos, ostentamos um capital diplomático sem par entre 
os países cm desenvolvimento, não temos hipotecas a resgatar 
no campo da paz e da segurança irtternãCiõnãl. Conduzido 
a bom tempo o plano de estabilização económica e corrigidos 
os desequilíbrios sociais que ainda debilitam o ânimo do nosso 
povo, estaremos prontos a redimensionar, qualquer que seja 
o contexto, a estrutura internacional do País." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desta tribuna_ do Senado, 
registro, mais uma vez, a minha admiração e o trieu aplauso 
pelo trabalho que vem sendo_desenvolvido pelo Eriibaijüldor 
Paulo de Tarso Flcxa de Lima, a quem me vincula uma amiza~ 
de de vários anos. e pela projeção alcançada nos meios diplo
máticos onde tem prestado relevantes serviços ao aprimora~ 
menta e ao desempenho de nossa política extern_a e de nossa 
diplomacía. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição com o 
meu pronunciamento do texto da palestra proferida pelo emi~ 
nentc Embaixador, quando de sua visita ao Sendo, na Çoll_lis
são de Relações Exteriores, no dia 29-4-92, intitulada "As
pectos Relevantes da Realidade Internacional- Perspectivas 
de Londres". 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

ASPECTOS RELEVANTES DA 
REALIDADE INTERNACIONAL 

Perspectiva de Londres 
Apresentação feita à COmissão de Relações 

Exteriores e Segurança Nacional do Senado Federal 
em 29-4-92 pelo Senhor Paulo de Tarso Flexa de Lima, 
Embaixador do Brasil em Londres. 

É comum entre os_ que por dever de ofício ou intereSse 
acadêmico hoje se voltam para as relações internacionais a 

leitura de que a era pós~Guerra Fria, por maís difusos que 
os seus contornos ainda se apresentem. terá como emblemas 
a democracia e o mercado. 

Argúi-Se -que a queda do Muro de Berlim e o veto nela 
embutido aos modelos autOcráticos e de economia centra~ 
lizada teriam decretado senão a_ falência dos modos de org.an_i
zação política e económica c.jue ousaram em algUm ponto da 
história rivalizar o liberalismo, como querem os apóstolos 
mais conylctos das_ virtudes do Ocidente, pelo menos o recu
nhecimento de que a democracia e o mercado se apresentam 
como os caminhos mais seguros para a satisfação dos interesses 
humanos. · 

De iiuãl apelo se mostra a robu_sta c_ompleição diplomá~ 
tica desse- modelo: fala~se de uma copcertação das potências 
ocidentais, tendo à frente os Estados Unidos e no âmbito
do ordenamento jurídicO das N_ações Unidas, ~m prol da disse~_ 
mirração e garantia dos valores pretensamente indissociáveis 
do pluralismo político e do livre comércio. Superada a antino~ 
mia Leste~Oeste e ignorada a dualidade Norte-Sul, as nações 
se distinguiram eritre si apenas pelo grau de receptividade 
ao discurso da "nova oi"dem" -boa administração, império 
da lei, instituições representativas, respeito aos direitos huma
nos, liberalização da economia, retração do Estado ... Volta 
assim à baila, talvez sem o verniz moralista das teses de Wilson, 
a pregação de um internacionalismo democrático e firmemen
te ancorado no mercado, de que nã_Q está ausente uma nota 
de ceticismo quanto ao futuro do Estado-Nação e ao do con
ceito de soberania. 

Por mais que a leitura acirila esboçada esteja a cativar 
mentes e corações~ o confronto de suas premissas com o coti
diano das relações internacionais stisdta _dúvidas: não repre~ 
sentaria o discurso internacionalista pós-Guerra Fria antes 
um _moQ~lo ideal.do_ que uma estimativa criteriosa do que 
está sendo moldado nas relações entre os Estados? Não cabe~ 
ria situar a "nova ordem" mais como _lima a(quitetura ideoló
gica posta a serviço dos que detêm maior influêncía na edifica
ção do que está por vir, do que como uma linguagem neutra 
e elucidativa da presente conjuntura internacional? 

Outra impressão não nos passa a relutância dos próprios 
gestores da "nova ordem" em definir a natureza e o alcance 
de sua presença internacional. Sob o ónus de uma prolongada 
recessão interna e liberados pelo fim da Guerra Fria do impe
rativo dC" se fazerem presentes e ouvidos em cada recanto 
do planeta, os Estados Unidos parecem não descartar a hipó- -
tese de um acompanhamento mais discreto e seletivo da agen
da internacional. Atento ao sentimento neo-isolacionista que 
se estima hoje prevaleça na opinião pública e no Congresso, 
não se espera que o Presidente Btish subscreva o "unilate
ralismo global" ou a ''hegemonia benevolente" que lhe esta
riam preconizando como linhas de ação externa o Pentágono 
e q Departamento de Defesa. Recorde-se que Washington 
já se manteve virtualmente afastado das gestões para o equa
cionamento da crise iugoslava e acaba de assimilar sem maio
res rufdos a peráa de suas bases militares nas Filipinas. Menos 
protagonismo e mais introspecção tem sido a mensagem de 
Patrick Buchanan nas primárias republicanas; bem acolhida 
pelo eleitorado, ela dificilmente deixará de constituir parâme
tro de reflexão no equacionamento do programa do candidato 
vitorioso, qualquer que seja sua origem partidária. 

No pólo eurÕpeu da Aliança A'tJântica, o â-nimo inCcgra
cionista que produziu os acordos de Maastricht1 se esmaece 
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a olhos vistos. O espírito reticente e antife.deralista que singul~
riza o Reino Unido entre os seus parceiros comunitários é 
hoje secundado pela hesitação da Alemanha em se ater aos 
termos dos tratados de unificação: Premido pelo custo de 
absorção da ex-República Democrática Alemã, o Governo 
Kohl não somente vê com crescente reserva a idéia de patro
cinar o soerguimento das economias mãis pobres da Comuni
dade, como pode vir a ser compelido por injunção de política 
interna a rever o apoio dado em Maastricht a uma transição 
da segunda para a terceira e última fase da unifii:::àção -mOrie
tária. Já o Governo Mitterrand, absorvido pela agenda domés
tica após o fraco e desgastante desempenho do Partido Soc~a
lista nas recentes eleições regionais, tem-se mostrado--pouco 
empenhado na promoção da tese a ele cara da unificação 
política. Em outros membros da Comunidade, a tónica é a 
do virtual imobilismo ou impotência goVernamental. A frágil 
base parlamentar das coalizações de centro-esquerda no poder 
na Bélgica e na Holanda impede se cul~ivem expectativas 
otimistas sobre o cumprimento por esses pafses das metas 
orçamentárias fixadas em Maastricht. Na Dinamarca, sob lide
rança conservadora, o que se vê em risco é a própria homolo
gação interna em referendum previsto para junho próximo 
dos tratados de unificação. Acirra-se o dissenso na Irlanda 
quanto à pertinência de se adequar a legislação social aos 
parâmetros aprovados pela Comunidade, sobretudo na ques
tão do aborto. Na Espan~a.a de~envoltura do Gove_rno Felipe 
Gonzalez tem sido minado por intermináveis disputas com 
os sindicatos e pelo acirramento das reivindicações separa
tistas. 

Cria-se assim um clima de relativo ceticismo quanto ao . 
futuro imediato do ideal federalista, que dificilmente será re
vertido ao longo do próximo semestre, quando caberá ao 
Reino Unido a Presidência de turno da CE~. Prestigiado 
pela categórka vitória nas eleições inglesas do último dia 9 
de abril que o tornou o único líder do mundo industrializado 
com mandato assegurado durante os próximos cinco anos, 
o Primeiro-Ministro John Major tenderá a valer-se da cautela 
de que se tem revestido a Hvisão inglesa" do processo de 
integração. Não é lícito eSperar que paTtóCiDelances dramá
ticos ou formule apelos retôricós pata preservar a marcha 
de um processo cujo ritmo semp-re lhe pareceu excessivamente 
acelerado ou iriealista. 

Com os Estados Unidos vadiando entre uma ação externa 
seletiva e um oneroso e -inevitável protagonismo e a Comu
nidade Económica Européia concentrada na difícil execução 
do que ela mesma se impôs em Maastricht, não surpreende 
que o Ocidente tenha reagido com parcimónia e timidez à 
opçrtunidade que lhe ofereceu a desagregação do império 
soviético, de amparar e ptõniover em u~rf árhi?!_~nte historica
mente autoritário o exercício da democracia. "Fatos ao invés 
de palavras" foi a receita de cooperação sugerida ao Grupo 
dos Sete países industrializados2 pelo Presidente Ieltsin em 
sua recente visita a Londres. Na mesma linha e com um tom 
premonitário -foi a posição há pouco exPresSa pelo ex-Presi
dente N1xon de que "a vitória do Ocidente ·na --ouerra Fria 
pode ser comprometida pela indi~er~nça diante do que ocorre 
na ex-União Soviética". Alerta algum no entanto parece se 
sobrepor ao inescapável dogma de que somente um acerto 
prévio pela Rússia e demais Repúblicas d~~ respectivas contas 
nacionais permitiria ·ao G-7 materializar em moeda forte o 
seu compromissO com a democratização dos Membros da Co
munidade dos Estados Independente (CRI3

.) 

~---- ---

Alega-se ainda que o desconforto da Âliança Atlântica 
coni. õ status nuclear da Rússia,_ Ucrânia, CasaquiStão e Bielo
Rússia coloca limites naturais a qualquer projeto de transfe
rência maciça de recursos públicos para a reestruturação eco
nómica daqueles Estados. Relutariam o Reino Unido e os 
Estados Unidos-,-em particular, a mobilizar fundos para quem 
até há pouco os tinha como alvos_e que ainda deterá por 
um largo periodo, malgrado o Tratado Start e o programa 
de desarmamento unilateral anunciado pelo Presidente Ieltsin, 
a capaCidade de dar intcio a uma guerra nuclear. O certo 
é que a OTAN continua a se orientar pela lógica da dissuasão 
-sob a qualificação cosmética de serem as armas nucleares 
"armas de último recurso"- e não esconde suas inquietações 
sobre como se administrará em Moscou o comando centra
lizado e o desmantelamento parcial das armas estratégicas 
e de curto alcance das quatro Repúblicas nucleares. Ao resto 
do mundo, que se viu por três décadas refém do "equilibrio 
do terror", é reservada a ironia de testemunhar que o fim 
da Guerra Fria não pôs termo à dissuação nuclear e ainda 
trouxe consigo, a respeito do Tratado de Não Proliferação 
(TNP), a substituição de uma superpotência p-or quatro novos 
e instáveis membros do clube atómico. 

Ausente, _como aliás sempre esteve, das decisões sobre 
desarrname_nto nuch::ar, as Nações Unidas têm a sua agenda 
definida cada vez mais fora do prédio-sede e_ à revelia das 
prioridades da maior parte dos Estados-Membros. O recurso 
das potências aliadas ao aval legitimador das Nações Unidas 
durante a crise do Golfo de modo algum inaugurou um capí
tulo _de di_álogo e participação na gerência dos itens mais nobres 
da agenda daquela organização. O Conselho de Segurança 
continua a se pronunciar sobre as mais críticas questões da 
atualidade e segundo a perspectiva e o ritmo que lhe _sugerem 
seus membros permanentes. 

Tampouco se afigura mais-flexível o tom que as potências 
ocidentais buscam imprimir ao tratamento do que se conven
ciona chamar de "novos temas" da agenda multilateral -
população, direitos humano-s, :meiQ ambiente. O mundo em 
desenvolvimento é convocado a participar das conferências 
temáticas que se anunciam a esSe respeito muito mais no 
pape! de detentor do passivo do que no de_ gestor das benesses 
que porVentura delas possam resultar. Postula-se uma solução 
normativa para os efeitoS- do SUbd-eSe-nVolvimento - migra
ções, violação dos direitos humanos, produção de drogas, 
degradação ambiental -, virtuais ameaças ao bem-estar das 
sociedades afluentes, e se ignOra, como matéria eXclusiva das 
forças de mercado, a questão do desenvolvimento. Não se 
contempla em um futuro previsível qualquer rodada negocia
dora sobre temas que tenham alguma tintura "unctadiana"4 

- transferência de tecnologia, deterioração dos termos de 
tro_ca, dívida externa ou itens afins. É relegada a um plano 
secundário a figura da ··cooperação internacional para o desen
volvimento". Aos olhos do Primeiro Mundo, a pobreza do 
Sul é tida cada vez mais como um problema técnico, de má 
gerência de recursos. 

É certo que a Conferência do Rio- por mérito do Brasil 
e de outros países em desenvolvimento nas negociações que 
antecedem a convocação pelas Nações Unidas da iniciativa 
-privilegiada já em seu título e agenda a aspiração interna
cional pelo progresSo económico. Para que a Conferência se 
confirme como exc·eção à tendência "não-desenvolvimentista" 
do multilateralismo contemporâneo parece imperativo, contu-
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do, seja superada a relutância dos países industrializados, pa~ 
tente ao longo dos trabalhos preparatórios em Nova Iorque, 
em viabilizar os mecanismos financeiros tidos como indispen
sáveis à materialização dos objetivos do encontro. O histórico 
do Grupó dos Sete a esse respeito é pouco animador. Não 
foi em certa ponta de frustração que acompanhei em Londres 
a diluição prematura do programa-piloto sobre a floresta ama
zónica, inidãtiVa do G-7. Da estimativa inicial_de .US$1.5 
bilhão, a contribuição dos países industrializados para o seu 
financiamento caiu para US$250 milhões e, finalmente, para 
U$ 53 milhões, a qualificar seriamente o prefessado --com-pro
misso do Grupo dos Sete com a saúde ambiental dos trópicos. 
É plausível de todo modo argüir que a causa ambientalista 
parece estar em refluxo nas própriãs instâncias oficiaiS dó. -
mundo desenvolvido. Virtualmente ausente da campanha elei
toral na Inglaterra, talvez pela prioridade que se tende a acor
dar em momentos de recessão aos temas económicOs, --a ban
deira do meio ambiente se mantém na agenda pública, pelo 
menos no Reino Unido, basicamente em virtude do ativismo 
das organizações não-governamentais. 

cOmo creio ter insinua:do acima a relutância dps Grandes_ 
em "politizar," a questão do desenvolvimento Cf just_ificada 
pelo argumento caro ao ideário da "nova ordem" d_e que 
ao mercado e somente a ele cabe presidir às felações econó~ 
micas entre os Estados, inclusive no eixo Norte-Sul. Também 
aqui o discurso intemacio_nalista se divorcia; e em grau cres
cente, da prática em voga. Avolumam~se as dificuldades para 
uma conclusão satisfatória da Rodada Uruguai do GATT5

• 

Ao dissenso que desde sempre se observa nas negociações 
sobre temas agrícolas, pela resistência da CEE ã-CórteS-Silbs
tantivos nos subsídios ã piodução e à exportaçãO, sótriOu-se 
nas últimas semanas a ruptura pelos EStados Unidos do virtual 
consenso que se havia logrado no item "serviços", introduzido 
na agenda da Rodada Uruguai 1 como se sabe, por insistência 
norte-americana. Queixando-se de práticas restritivas por par- -
te do Japão e da CEE, Washington passou a reclamar dispensa 
provisória da aplicação da "cláusula da nação mais favorecida" 
para os setores de navegação, transporte aéreo, telecomu~ 
nicações básicas e serviços financeiros, resporisáveis, em con
junto., por três quartos das transações mundiais em serviçoS. 
Não surpreenderá se os países em desenVOlvimento --que 
se dispuseram a rever posições há muito- cOiiSolidadas sobre 
propriedade intelectual e serviços - vierem em breve a ser 
aclamados como os únicos amigos da Rodada Uruguai. 

Posto em xeque no GA TI, o ideal do livre comércio 
tampouco tem escapado de qualificições Dos programas de 
integração regional. O Congresso nor~e-a~eri~n?. _t~m-s~" 
mostrado sensível, sobretudo em face da renitente recessão, 
à oposição de setores agrícolas e de segmentos da indústria 
tradicional à criação da ''Área de Livre Comércio da_Amér~ca 
do Norte" (NAFTA). É iiriprovável Que isso deixe de afetar 
o escopo, o ritmo e quiçá a viabilidade da projetada integração 
do mercado mexicano com o dos Estados__Unidos. Na E_~ropa, 

cresce o ceticismo quanto à possibilidade de que se conclua 
nos próximos anos a ampliação para o Leste do Mercado 
Comum, com a integração da Polónia, Hungria e Tchecoslo
váquia. Depõem contra a extensão geográfica da CEE os 
mesmos interesses agrícolas que obstruem a Rodada Uruguai, 
desta feita reticentes com a concorrencia que lhe faria produ
ção de baixo custo de países da ex-Comecon. A _frustraç?io 
das lideranças ocidentais com os primeirOs cantatas mantidos 
com o Leste é oUtra fonte:_.de_ d.esestímulo. Recolhe-se com 
facilidade, em todos os níveis, a perplexidade da comunidade 
financeira internacional com o atraso tecnológico, a virtu_al 
inexistência de um_a_ classe empresarial, a degradação do meio 
ambiente, a ausência- de uma cultura de mercado e outros 
aspectos das economias do Leste que, conjugados, compõem 
um quadro de pouco apelo para o investidor. 

Aliás, a desilusão dos círC-Ufos finaOCeíros Com o Leste 
coincide com uma revalorização crescente da América Latina 
como pólo de captação de investimentos. Volta a pesar na 
contabilidade_ do investidor europeu a percepção de que a 
região é parte do Ocidente, ainda que do seu lado empobre~ 
cido, reunindo, enquanto tal, vantagens não negligenciáveis: 
estabilidade de fronteiras, experiência empresarial, cultura 
de mercado, disponibilidade de recursos_ naturais, entre ou~ 
tras. 

Coro reflexos sobremaneira danosos para o mundo em 
-desenvolvimento, têm Sido os controles políticos impostos pe~ 
las potências industrializadas ao comércio com terceiros países 
de bens e tecnologias sensíveis. Em nome da cont~nç_ª_9__ dq_s_ 
riscos de proliferação das armas de destruição em massa, bus~ 
ca-se de uma forma indiscrinll.nãda e sem atenção às_ especifi
cidades dos_ diferentes contextos regiomlís cercear õ- comercio 
internacional de itens nas áreas química, nuclear, espacial, 
de supercomputadores e fibras óticas._ Por mais que se prestem 
garantias quanto ao uso exclusivamente pacífico a ser dado 
ao bem solicitado e tenha o país recipiente o -seu confJ?i:órnisso 
com o ideal da não-proliferação sacramentado em legislação 
interna e' em tratados internacionais, não se dispõem os Gran
de_s_- _e __ cada vez menos pela ansiedade que lhes causou e 
ainda lhes causa o Iraque (por eles próprios armado) - a 
ver prevalecer as leis de mercado em campos de inestimável 
valia para o desenvolvimento tecnológíco -do Sul. 

Se urna vista d'olhos sobre o que se passa no mundo 
põe em xeque a credibilidade do "internacionalismo demo
crático e pró-mercado", impõe-se a-pergunta: para onde cami
nha a sociedde internacional? Seria factível identificar, sem 
o recurso do distanciamento temporal que tanto conforto e 
clarividência traz aos historiadores, sinalizações confiáveis de 
como será a convivênCia enttê oS Estados_ após o estérH m_ani
queísrno da Guerra Fria? 

A única resposta que me sinto pela vivência profissional 
autorizado a dar é a de que percebo a realidade internaiconal 
cada vez menos sujeita a determinismos. As projeções que 
tentam aprisionar o futuro à simpleS- negaçao do passado -
"finda a Guerra Fria, viva o internacionalismo!", "falido o 

1) Cidade da Holanda em que foram firmados em' dezembro último os impériO autocrático e dirigista, que se dissemine sisternati-
tratados de unüicaçâo económica e política da Europa. carnente o modelo dos vencedores!" - sãO desmentidas a 

2) Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha,Itália, Canadá e Japão. cada dia pela dinârnia dos fatos_. Estou convencido de que 
3) A p~cipria iniciativa norte-americana de propor um pacoteJinanceiro será da interação de múltiplas tendências, algumas das quais 

~e US$24 btlhõ.e~ à c;1 pareceu mal apresentada e sem o necessáno respald~ francarnen_te_opostas entre si que se definirá 0 padrão de con_vi-

(~)sRoutlwt~paàrtu"'NpaCTneAsDdo(C f , . da N • u .d- - ----Co------:- -vencia -illte-rnacicinal dos_ próximos anos. Como sói ocorrer 
. e a tvo on er neta s açoes m as para o mércto · ~ h. · · f afi 
e 0 Desenvolvimento. em momentos de rnflexao da 1stóna, o uturo se me gura 

( 5) Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio. um jogo aberto de possibilidades, que se orientará- e perma~ 
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necerá sempre passível de reorientação - segundo lhe dite 
o ânimo prevalecente entre os ateres em cena. 

No plano político, é incontestável que se tem. o~servado 
na América Latina,- na Europa, no Sudeste Astáhco e na 
África a revalorização, com uma forte tonalidade democrática, 
do princípio de autodeterminação dos povos. Menos por inspi~ 
ração de terceiros-e rriais por escolha própria- e disso atestam 
a consistência e vitalidade dos diferentes processos - as 
sociedades não se têm privado da prerrogativa de se auto go
vernar e definir o perfil com que desejam ser vistas e aceitas 
pela comunidade internaciOnal. Não raras vezes esse zelo se 
tem confundido, em particular no continente europeu, com 
o recrudescimento do nacionalismo, derivado cm alguns casos 
para o ufanismo étnico e a xenofobia. Nas R~~ú?Ii~as.as!át~cas 
da CEI, Turquia e Argélia se exacerba a mihtancta 1~lamrca, 
corno que a sinalizar limites para o espírito triunfalista que 
se instalou no Ocidente após o conflito no Golfo. 

No plano econômico,-se é que é possível compartimentar 
a realidade internacional (em economia e política), surpreende 
a convergência crescente entre a direita e a esquerda quanto 
à fórmula ótima de distribuição de competências entre Estado 
e mercado na gestão da economia. Sob o desconforto de taxas 
crescentes de desemprego, a direita -européia, pelo menos 
a que ora ocupa o poder, parece migrar da ortodoxia neolibc:ai 
da última década para uma política de traços "neokeynesta
nos". atribuindo-se aos investimentos públicos, mesmo à custa 
de endividamento interno, papel importante na retomada do 
crescimento. Já a esquerda vem a passos largos qualificando 
o seu apego ao sistema do bem-esta~ social com uma preocu
pação com o equifíbrio orçamentário, a contenção da base 
monetária e outras tes-es que até há pouco soavam corno um 
anátema para o pensame-nto socialista. É difícil discernir se 
e como essa aproximação de posições terá reflexos na agenda 
econômica internacional. Agilizará a formação de blocos? De
porá contra ou a favor do protecionismo? 

Diante desse cenário pleno de incertezas e em constante 
mutação, qualquer prognóstico mais definitivo me custaria 
o zelo que cultivo p·eta prudência. Não me quero somar aos 
que se supõem aptos a congelar a história ... 

O meu sentimeritO de todo modo é de otim-isriw: Estou 
convencido de que o Brasil não se verá sem trunfos ou argu
mentos que o viabilizam como ator influente em_ qualquer 
novo arranjo de poder entre os Estados. Aperfeiçoamos a 
cada dia a nossa opção democrática, perseguimos com denodo 
o objetivo de elevação dos níveis de produtividade _e efici~ncia 
da economia nacio·nal, conservamos uma coesa e nca umdade 
cultural, cultivamos relações pacíficas e estáveis com todos 
os vizinhos ostentamos um capital diplomático sem par entre 
os países e~ desenvolvimento, não temos hipotecas a resgatar 
no campo da paz e da segurança internacionais. Con~u~ido 
a bom termo o plano de estabilização económica e corngidos 
os desequilíbrios sociais que ainda debilitam o ânimo do nos~o 
povo, estaremos prontos a redimensionar, qualquer que seJa 
o contexto, a estatura internacional do País. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Amír Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o se· 
gt.iirtte -discurso.) -:-Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadores, a 
minha investidura como Senador da República não modificou 
em qualidade a postura q'ue sempre me orientou enquanto 
cidadão: sou e sempre fui um defensor intransigente da Consti-

tuição. Ao jurar cumpri-la perante a Nação no momento de 
minha pos:;e, formalizei a oportunidade de fazer ecoar a voz 
de cidadãos sem vez que pquco têm além da vida e que pouca 
vida têm aCJ.Uém da morte. 

Quis o destino que eu atravessasse fronteiras e testemu
nhasse as nuanças deste país-síntese cujo apartheid social e 
econàrnico o aproxima às vezes do Primeiro Mundo, ao mesmo 
tempo que o confunde com a miserabilidad!!! do Terceiro. 

Quem sabe foi esse mesmo destino que me plantou em 
Rondônia, lugar onde o Brasil se abraça, de olhos. claros"ou 
de pele morena, de primeiro destino ou de última esperança. 

E é Rondônia que me tem porpiciado consolidar o meu 
ato de fé na formação da cidadania de um povo que não 
só acredita no País, mas que participa ativamente de uma 
longa caminhada, que é cívica porque busca o fortalecimento 
da Nação brasileira. 

A obediência à Constituição e a crença na participação 
popular são, pai-tanto, as pilastras maiores de minha vida 
parlamentar. 

Rondônia sabe que estas não são palavras vãs. Rondônia, 
principalmente, porque seus cidadãos também arrombaram 
fronteiras. Todos sabem -da necessidade da luta. Porque já 
salgaram muito chão antes de rasgarem terras tão distante_s. 
Os exemplos ocupam o dia-a-dia. 

O País assistiu, recentemente, à luta dos garimpeiros de 
Bom Futuro, em Ariquemes, por· uma causa que a Consti
tuição lhes consagra. Ali, cerca de 10 mil pessoas viram-se, 
em nome de interesses de quem sempre teve voz e vez, alijados 
do que, de direito, lhes pertencia. 

Foi ali, em Bom Futuro, que senti a Constituição recha
çada. Mas foi também ali que senti a energia de quem luta 
por seus direitos e tem consciência da força da união. E foi 
essa energia que lhes deu voz, nas ruas e neste_Parlamento, 
nas praças e nos palácios. Porque lá eles enfrentaram quem 
lhes queria solapar os direitos e aqui eles encontraram na 
minha conduta a canalização de seu grito. 

Foi com essa energia que enfrentei a falta à verdade 
do Sr. Ministro da Infra-Estrutura e que discuti com o Senhor 
Presidente da República. O destino de milhares de pess9a~ 
não podia continuar à mercê de uma penada que, ao arrepio 
da lei, impelia-os exatamente à marginalidade da lei. Em nome 
de seus acertos, não podiam os garimpeiros de Ariquemes 
transformarem-se em cidadãos errantes, compelidos pela fome 
e pela miséria. 

O que discuti em Brasüia e em Porto Velho revestiu-se. 
do conteúdo do que vi e ouvi em Ariquetiles e das Informações 
que as lideranças de Bom Futuro legitimamente me trans
mitiram. 

A luta pelo direito não pode ser vã. Foí ela que instigou 
a Assembléia Legislativa de Rondônia a decretar a reabertura 
do garimpo de Bom Futuro. Foi dela também que emergiu 
a força contrária à decisão do Sr. Governador de interpelar 
a decisão dos Srs. Deputados do meu Estado. 

Mas ternos consciência que devemos permanecer atei! tos. 
E, principalmente, unidos. O nosso fortalecimento e a·nossa 
vitória podem não ter significado o enfraque~imento das for
ças contrárias que, sabemos, permanecem vivas e, de forma 
distinta de nossa transparência, agem nas sombras, instigando 
a pena arbitrária. 

_ Eelos que lutam em defesa da Constituição e para aqueles 
que relutam em cumpri-la, transcrevo o seu art. 174, §§ 39 

e 49 : 
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E 

"O Estado favorecerá a organização da atividade 
garirnpeira em cooperativas. levando em conta a prote
ção do meio ambiente e a promoção econômico-social 
dos garimpeiros. n 

"As cooperativas a que se refere o parágrafo ante
rior terão priorídade na autorização ou concessão para 
pesquisa e lavra dos recursos ~ fazídas de minerais 
garimpáveis; nas arcas onde estejam atuando ... " 

Nada mais_çristalino que a vontade do __ c.onstituinte de 
1988 e o direito de ctaadãos brasileiros que, na data de sua 
promulgação, já se encontravam lá cm Ariguemes fazendo 
do garimpo o seu sustento, e do seu trabalho a riqueza do 
País. __ _ __ 

Desconhecer a ConstitUição é algo assim -ci)mo um pecado 
mortal. Vilipendiá-la constitui-se um verdadeiro Sacrilégio. 

Era o que tinha dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr: Presidente, Srs. Senadores, há pou
cos dias, Sr. Presidente, troüxe a esta .Casa a via· crucis da 
comercialização da juta brasileira no mercado naciona_l. O 
m9tivo de sua angústia é o dumping o _produto que fazem 
a lndia e do Bangladesh dentro do mercado brasileiro. 

Trouxe o problema ao plenário desta Casa, Sr. Presi
dente, porque cresce no País, a iinportaçãi::i- de sacos, tecidos 
e fios, cuja matéria-prima é a juta, sob a prática condenável 
do dumpingfeito pelos produtores_ estrangeiros desse produto. 

O Senado tomou_conheçi'-llento d_o co_mportamento prote
cionista, quer de Bangladesh, quer da Índia, jogando nossa 
indústria e nossos cultivadores numa difícil situação. 

O que está acontecendo, Sr. Presidente, é uma concor
rência desleal que dramatiza vários segmentos nacionaiS envol
vidos com o cultivo e a industrialização da juta no Brasil. 
A partir desta Casa, desejava eu que se criasse urna oposição 
ferrenha ao dumping que já estraçalha nossa economia de 
juta. O dumping, como é do conhecimento de todos, é ílegal 
e fraudulento e se não lhe dermos um basta, a prática do 
comércio exterior será deteriorada em_ todo._.o mundo. O 
GA TI o estigmatiZa porque seus preços são artifidaís, abaixo 
do preço de custo. 

Fala-se muito, Sr. Presidente, da modernização da econo
mia para enfrentar a concorrência internadOifare; p-ára isso, 
o Brasil terá que entrar no caminho desta moderniz~ção. E 
tem que se preparar também para proteger-se da concOrrência 
desleal que, por acaso, se verifiCar nas retaçõ~ _ _do comércio 
exterior. 

Neutralizar o dumping é condição fundamental para o 
sucesso de nosso País no mercado internacional. 

Não se pode confundir liberdade de iniciativa e criativi
dade de concorn3ncia com inércia contra a deslealdade dos 
troastes internaciOnais. Não reagir a essas práticas calamitosas 
é renunciar ao··nossó fUturo económico e oinitir-se à- defesa 
dos mais legítimos interesses nacionáiS." 

Como se sab_e, Sr. Presidente, Índia e Bangladesh detêm 
98% da produção mundial de juta. Há mais de 60 anos, a 
juta é cultivada e ind_u_strializada no Brasil mas, em função 
da desleal concorrência internacional, essa nosSa iõ.dústria a 
cada dia se descapitaliza e corrói. 

As estruturaS industriais e agrícolas desse produto, tanto 
na Índia, quanto em Bangladesh, são arcaicas e muito inferio· 
res à brasileira. 

Assim, tais pafses lançam no comércio exteríor esse pro· 
duto, _formando artificialmente -preços à custa de enormes 
subsídios, gerando um dumping permanente sobre_suas expor· 
tações para o Brasil. Com tal ProCedimento, a indústria brasi
leira está a um passo de sua destruição, mas graças ao debate 
que eu trouxe a esta Casa sobre tão angustioso problema, 
a reação do Governo brasileiro não se fez esperar. 

Sob o comando do Ministro Marcnio Marques Moreira, 
com a brilhante atUãção do Douló-r Luís Antônio Gonçalves, 
Secretário-Geral do Min:iStério; do Doutor Técio Ferraz, seu 
Procurador-Geral; e da Doutora Eioís~ Carnargos, Dirctora 
do Cedex, o Ministério da Economia publicou a Portaria n~ 
417, de 15 de maio de 1992, em resposta ao nosso apelo 
quanto a uma providência enérgica do Governo contra o dum
ping da juta. A portaria antiduping provisório_ tax_ou uma 
3Iíquota que, realmente, pode desanimar a desfaçatez do dum
ping da juta que aqui chega do exterior. 

A porüiria é a afirmação do "direito antidumping provisó
rio". Lançou um imposto de importação adicional calculado 
mediante a aplicação das alíquotas ad valorem. 

A portaria tratou justamente dos produtos ''originários 
de Bangladesh e da Índia". Assim, os sacos de juta, de quais
quer dimensões, para embalagem de m_alha; os proven"ieOtes 
de Bangladesh, taxados em 72%; os da India, em 57%; outros 
sacos da juta, de quaisquer dimensões, para embalagem; se 
provenientes de Bangladesh, terão uma alíquota de 79%; os 
da Índia serão taxados em 43%. 

Esta portaria entrou em vigor no dia de sua publicação 
no Diário Oficial da União e terá vigência por quatro meses. 

Só me resta, então, Sr. Presidente, congratular:-Jn_e com 
o Sr. MinistrQ_da Economia, DotJ.tor Marcílio Marques Morei
ra, e sua brilhante equipe, porque foram sensíveis ao problema 
vivido pelos que cultivam e industrializam a juta no País. 

Esta portaria veio na hora certa e vai, na verdade, salvar 
a indústria nacional da juta. 

Tenho dito. 

DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR. NEY 
MARANHÃO EM SEU DISCURSO: 

MINISTÉRIO DA E-CONOMIA, 
FAZENDA E PLANEJAMENTO 

GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA N' 417, DE 15 DE MAIO DE 1992 

O Ministro de Estado da Economia, Fazenda e PlailCja
mento_, de acordo com o ar~igo 19 , incisos II e V, do_ Decret:.; 
n' 80, de 5 de abril de 1991. de acordo ainda, com o Decreto 
nÓ 93.941. de 16 de maio de 1987, e o· artigo 27 da Resolução 
n' 1.227. de 14 de maio de 1987, da Comissão de Política 
Aduaneira dÕ- extinto MinistériO da Fazenda; tendo em vista 
o que consta no Processo MEFP n' 10768.027864191-80 e consi· 
derando existirem indícios suficientes de ocorrência de_ SU01-

ping nas exportações para o Brasil dos produtos objeto desta 
Portaria, e de dano à indústria doméstica resultante de tal 
prática; considerando, ainda, a ocorrência de fato superve
niente posterior à publicação da Circular n~ 84, _çle 14 de março 
de 1992, do Departamento de Comércio Exterior, resolve~ 

Art. 1 P Fica estabelecido direito antidumping provisó
rio_, na forma de imposto de importação adicional calculado 
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mediante a aplicação das alíquota_s ad valorem abaixo indi_c~
das, sobre as importações dos segumtes produtos quando ongt
nários de Bangladesh e da Índia: 

Código da Tab Descrição Direito • Antidumping" 
alfquota "ad valerem" 

6305.10.01000 "Ex" Sacos de juta de Bangladesl1 índia 
quaisquer dimcnsOes, 
para embalagem de 
malha. 72% 57% 

6305.1 o. 9900 "Ex" OutrOs sacos de 
juta, de quaisquer 
dimensões, para em-
balagem. 79% 43% 

Art. 2~ Tornar públicos os fatos que justi!icaram o esta
belecimento de direito antidumpi_ng provisórios: . 

a) as significatíYa·s diferenças-entre õs--preço~ dos produ
tos em questão praticados nos mercados domésticos de Ban
oJadesh e da Índia c os de exportação para o Brasil, indic'ando 
~s cálculos que estas diferenças chegam a alcançar ~er_ca de 
84% e 92% com relação aos produtos compre~nd1dos nos 
Códigos 6305.10.0Hf0 c 6305.10.9900 respectivamente; 

b) o crescente fndice de participação das importações 
dos referidos produtos no mercado interno, atingindo a 25% 
da produção nacional em 1991; , . -,- , 

c) o deslocamento de produção -~o~eshca no supnmento 
do consumo nacional, passando de 97% em 1990 para 74% 
em 1991. 

Art. 3~ Esta Portaria eri:tra cm vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficia] da União e terá vigência de até 
4 (quatro) meses de acordo com o artigo 29 da mencionada 
Resolução no L227, de 14 de maio de 1987, d~_ Çomis~ã~ 
de Política Aduaneira. - Marcílio Marques Moreira. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Esgotou-se 
hoje o prazo previsto no art. 91, § 39 do Regi~ento !ntern_o, 
sem que tenha ~ido interpost?_ recurso; ~o senhd<?_d_e mclusao 
em Ordem do Dia, das segumtes matenas: __ . 

- Projeto de Lei do Senado n'" 111, de 1991. de auto na 
do Senador Gerson Camata, que pro1be a União Federal de 
pre~ :ar auxíliO finanCCíro aos Estados e aos Municípios nas 
hipóteses que mcm::iona; . 

-Projeto de Lei do Senado n~ 276, de 199~, de ~utona 
do Senador Odacir Soares, que dispõe sobre a obngat~r~eda_de 
da fotografia do portador na Carteira Nacional de Ha~Il~taç_ao, 
Título de Eleitor e Cadeira de Saúde, e dá outras provtdenctas; 

e d . -Projeto de Lei do Semldo no 296, de 1991, e aut?_r~a __ 
do Senador Gersori Cama ta, que fixa prazos para o pagame~to 
dos financiamentos contratados pelo Programa do Créd1to 
Educativo e dá outras providências. _ 

As matérias foram apreciadas conclusiv'amen_te_J!~Ia C?
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. Os Pro_Je~?S de 
Lei do Senado n<» 111 e 276,de 1991, por terem sido reJeitad?s, 
vão ao Arquivo; e o de n~ 296, de 1991, aprovado, va1 à 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) _-'- A Presi· 
ctencia, neste momentO, ·constata a falta de quorum para o 
prosseguimento da s~ssão. , . 

Em conseqüência, as matenas constantes da pauta de 
hoje ficam com a sua apreciação sobrestada, devendo retornar 

na sessão de segunda-feira, às 14 horas e 30 minutos, com, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 19. DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará
grafo único, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 19. de 1992 (n' 2.154/91. na Casa de origem). de iniciativa 
do Presidente da Repúblíca, que dispõe sobre a concessão 
de medidas cautelares contra atas do poder público, e dá 
outras providências, tendo 

PARECER. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Maurício Corrêa, favorável ao Projeto e às Emendas nl>S 2 
e- 3 ~ nos termos_ de substituivo ·que oferece; e contrário à 
Emenda n' 1 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N' 12'i. nF 1991-C:OMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos ~ermos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno úniCO, do Projeto de Lei da C~mara 
n' 125. de 1991-Complementar (n' 60/89. na Casa deongem). 
que· Uisciptln·a· os 11iiiites· das deSpesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 ~a C_ons_ti~uição Federal. 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. _ _ _ __ o 

-1~- prOnunciamento: favorá\'el _ao Projeto; _ _ __ _ _ 
--...:2"-pronuhciamerito: favorável à E-nie-nd3 de ~lenário~ 
(Dependendo de parecer sobre as e:r:nenas apresentadas 

perante a Comissão de AssUntos Económicos.) 
- -(Dependendo da votação do Requerimento n~ 245, de 

1992, de extinção da urgência.) 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

~. ·- __ . -· - N' 173, DE 1991 
(In~l~ído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 

do Regimento Interno.) . . _ 
(Tramitando em conjunto com os ProJeto de Let do Sena-

do n'' 56 e 145. de 199!.) . . _ , . . 
Continuação d_a d1scussao, em turno umco, do ProJeto 

de Lei do Senado n' 173. de 1991. de autoria do Senador 
Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade de_ t_mprensa, 
de opinião e de informação, disciplina a_r~sp~nsabthdade dos 
meios de comunicação e d~_outras provtdenc1as, tendo 

PARECERES: . 
-- -da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, s-ob 

nçslO e 116, de 1992: 19 pronunciamento: favorável ao ~rojeto, 
nos termos do _Substitutivo que oferece; 29 pronunciamento 
(sobre as emenrlas de Plenário): favorável às emendas de 
n~ 9, 13. a 15. 18, 19, 20. 25. 26; parcialmente à de n' 11 
(quatro aos parágrafos 4'? e 5~; favorável, nos termos de Sub
mendas às de n~s 2, 4 e 16; contrário às de n:>S 3,.5, 6, 7, 
8, 10, 12, 17,21 a 24. 27. 

- Proferido em Plenário: 1'? pronunciamento: Relator 
senãd_o_r_los.é P.aulo_Bisol, em virtude_ da aprovação do Reque-

- nmento-·n-~ 7~6;-ae 1991, que_solicitou fosse ouvida, t_ambém, 
_a Comissão d~ Assuntos Soci~is; 29 pronunciamento (so?re 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador _Wilson Martms, 
favorável, nos termos do Parecer n~ 116/92-CCJ. 



Maio de I992 DIÁRtODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 23 3843 

-4-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' I45, DE I99I 

(Incluído cm Ordem do Dia, nos termos do art. 172, 
I, do Regimento Interno-:) 

(Tramifãitdo em conjunto com os Projetes de Lei do 
Senador n'' 56 e I73, de I991.) 

Continuação da discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n'' 145, de 1991, de autoria do Senador 
Mareio Lacerda, que regula o direito de resposta para os 
efeitoS do inciso V, do art. 5", da Constituição Federal, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n~ 10 e 116, de 1992: 1'-' pronunciamento: favorável ão Projeto, 
nos termos do SubstitutiVo _que oferece; 29 pfonunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n~ 9, I3 a I5, I8, I9, 20, 25, 26; parCialmente à de n•• II 
(quatro aos parágrafos 4~ e 5o); favorável, nos termos de Sube
menda às de n"s 2, 4 e 16; contrário às de n9-~ 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, I7, 2I a 24, 27. 

-Proferido em Plenário: lo pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Biso!, em virtude da aprovação do Reque
rimento n\' 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sacias; 29 pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos ·termos do Parecer o\' 116/92-CCJ. 

-5-

·PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 56, DE I99I 

(Incluído cm Ordem o Dia, nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) _ 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senador n" I45 e 173, de I99!.) 

Continuação da discussão, em turno ·óníc·o, do PrOjeto 
de Lei do Senado no 56, de 1991, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que revoga o § 3~ do art. 20 da Lei n~ 
5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de 
manifestação do pensamento e de informações, e o inciso 
II do§ 3o do art. I38, do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940, que institui o Código Pepal, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

nc:>S 10 e 116, de 1992; l" pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 2" pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): fa,vQrável às.emendas de 
n~s 9, 13a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n" 11 
(quanto aos parágrafos 49 e s~); favorável, nos termos de Sube
menda às de n"5 2, 4 e 16; contrário às de n~s 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, I7, 2I a 24, 27. 

- Proferido em Plenário: 1"' pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Biso!, em virtude da aprovação do Reque
rimento n~ 746, de_1991, que solicitou fosse ouvida, também 
a Comissão de Assuntos Sociais; 2" pronunciamento (Sobre 
as Emendas de Plenário): Rclat.ar, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n~ 116/92-CCJ. 

-6-

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' I2, DE I992 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n" -130, de 1992f do 
Projeto de Decreto Legislativo n" I2, de I992 (n• 134191, na 
Câmara d9s Deputados). que aprova o texto do Acordo sobre 
Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República da Poló-
nia, em 29 de julho de I99!. · 

-7-

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• I3, DE I992 
Discussão, em turno único, da Redação Fínal (Oferécída 

pela Comissão Diretora em seu Parecer n·~- 131, de 1992) do 
Projeto de Decreto Legi:slativo n~ 13, de 1992 (n~ 379/90, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo 
Adicional ao Convênio de Assistência Recíproca para a Re
pressão do Tráfico ilícito de Drogas que produzem Depen
dência, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Bolívia. em La Paz, 
em 2 de agosto de I988. 

-8-

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Ne I5, DE I992 

DiscussãO, em turno únko, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 129, de 1992) do 
Projeto de Resolução n'·' 15, de 1992, de iniciativa da Comissão 
Diretora, que dispõe sobre a representação do Congresso Na
cional na Comissão Parlamentar Conjunta do MercoSlll. 

-9-
PROJETO DE LEI DA CÃMARA 

N' 92, DE I991 

Discussão em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 92, de I991 (n' 1.714189, na Casa de origem), que regula
menta o ah. 185, inciso I, da Constituição Federal, e define 
pequeno e médio produtores rurais, tendo 

PARECER, sob n• II2, de I992, da Comissão 
- de Assuntos Económicos, favorável, com Emendã n~ 

1-CAE, que apresenta. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 25 minutos.) 

ATOS DO PRESIDENTE 
ATO DO PRESIDENTE N• 208, DE 1992 

O Presiqente _do Senado Fedçral, no uso da sua compe
t~ncia regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dirctora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2°, da Lei n' 8.112, de I990, do Ato da 
Coqliss_ão Di~e~Of(l n':_ 1, de .1991, e tenQo em vista o qUe 
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consta do Processo n9 06.522/92-6, resolve exonerar MARIA 
JOSÉ ALVES LIMA TOURINHO do cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, Código AS-J, do -Quadro de Pes
soal do Senado Federa], do Gabinete do Senador Meira Filho, 
a partir de 18 de maio de 1992. 

Senado Federal, 22 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benel·ides, Presidente. 

A TO DO PRESIDENTE N• 209, OE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conforrnidade_com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de 1990 e oo Ato da 
Comíssão Diretora W' 1, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do processo n~ 006.523/92-7, resolve nomear LEAN
DRO VICENTE LOW LOPES 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 Meira Filho. 

Senado Federal, 22 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente~ ---

ATO DO PRESIDENTE N• 210, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e--regulamentares e de conformidade c_om 
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• 005.297/92-3, resolve nomear JOSÉ 
DE CARVALHO COSTA FILHO, para exercero cargo, 
em comissão, de Assessor Técnico, Código AS-3, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no 
Gabinete do Senador Raimundo Lira. 

Senado Federal, 22 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 69, DE 1991, 
QUE APOSENTOU LAÍRJ.Q CORREIA.DE SOUZA 

APOSTILA 

Fica alterada para 33/35 (trinta e três trinta e cinco avos) 
a aproporcionalidade do tempo de serviço constante de_ste 
Ato, em virtude do servidor haver atingido mais um ano entre 
a atuação do requerimento e a publicação de sua aposenta
doria. Fica alterado o fundamento legal da concessão da apo
sentadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os 
artigos 490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal. 

Senado Federal, 22 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 131, DE 1991, 
QUE APOSENTOU OSVALDO MALDONADO SANCHES 

APOSTILA 

Fica alterada para 31/35 (trinta e uin 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 de sua aposen
tadoria. 

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, 22 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. · 

ATO DO PRESIDENTE N• 194, DE 1991, 
QUE APOSENTOU EDGARD LINCON DE PROENÇA RO

SA 

APOSTILA 

Fica alter~dq o fundamento legal da concess~o da aposen
tadoria a que se refere o presente Ato, para fnC!ukas vanta
gens da Resolução SF n" 21, de 1980, e excluir os artigos 
490-e 492 do Regulamento Adrriiriistrativo do Sen"ádo Federal. 

Senado Federal, 22 de maio de 1992._- Senador Mauro 
Benevides, Presidente.-

ATO DO PRESIDENTE N• 249, DE 1991, 
QUE APOSENTOU JOÃO AZEVEDO DA SILVEIRA 

ANALISTA LEGISLATIVO. 

APOSTILA 

Ficã ãlterada para 33/35 (trinta e três 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 de sua aposen
tadoria. 

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, 22 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 250, DE 1991, 
QUE APOSENTOU RAIMUNDO JOSÉ FRANCISCO, 

ANALISTA LEGISLATIVO 

APOSTILA 

Fica alterada para 32/35 (trinta e dois 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 qo requerim~nto e a publicação de sua aposen
tadoria. 

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, 22 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 306, DE 1991, 
QUE APOSENTOU LUIZ MIRANDA 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen
tadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir o artigo 
192, inciso II, da Lei n• 8.112, de 1990 e excluir os artigos 
490 e 492, do Regulamento Administrativo dO Senado Fe
deraL 

Senado Federal, 22 de maio de 1992. - Seriador Mauro 
Benevides, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE N• 318, DE 1991, 
QUE APOSENTOU DANIEL REIS DE SOUZA 

APOSTILA 

Fica alterada para 32/35 (trinta e dois trinta e cinco àvos)
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- de sua ãposenM 
tadoria. 

Fica alterado o fund.ãmento tegal 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-: 
dera!. 

Senado Federal, 22 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Beoevides, Presidente. 

ATO DO PltllSIDENTE N• 455, DE 1991, 
QUE APOSENTOU MILZA GOMES DA SILVA, 

AUXILIAR 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 nç 21, de 19_80 e_ excluir _os artigos 
490 e 492, do Regulamento Administratívo do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 22 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Bem•vides, Presidente. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DIRETORA 

s~ Reunião Ordinária, realizada 
em 21 de maio de 1992 

Às onze horas e quarenta minutos do dia virite e um 
de maio de um mil, novecentos e noventa e dois, reúne-se 
a Comissão Diretóra do Senado Federal, na Sala de Reuniões 
da Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores 
Senadores Mauro Benevides, Presidente, Alex3.ndre Costa, 
Primeiro Vice-Presidente, Márcio Lacerda, Segundo Secre
tário, e Saldanha Derzi, Terceiro Secretário. 

Deixam de comparecer, por motivos jUstificados, os Ex
celentíssimos Senhores Senadores Carlos Alberto De'Carli, 
Segundo Vice-Presidente, Dirceu Carneiro, Primeiro Secre-
tário, e Iram Saraiva, Quarto Secretário. · 

O Senhor Presidente dá infciõ à reuniãO-e apresenta aos 
presentes os seguintes assuntos: ---

a) Requerimento n~ 138, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Ronaldo Aragão solicita ao Ministro da Economia, Fazen
da e Planejamento, a remessa a esta Casa, dos originais dos 
documentos que instruem a Mensagem o>? 163, de 1992 (n~ 
90192, na origem), em tramitação no Senado Federal. 

Os ·presentes, após o exame, aproVam a rrlatéria e 3. enca
minham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas provi
dêncías: 

b) Requerimento n"' 146, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Coufiiiho Jorge solicita ão Ministro da Economia, Fazenda 
e Planejamento;· seja remetido a esta Casa o Processo n~ 
10168.000.1531!10:18, que deu origem ao Piano AgropecuáÍio 

e Florestal de Rondônia - PLANAFLORO, com vistas a 
inStruir a tramitação, nesta Casa, da mensagem n~ 163, de 
1992 (n' 90/92, na origem).· · 

_ Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a t!iicami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên~ 
cias: 

c) Requerimento n' 244, de 1992, no qual o Senhor Sena· 
dor Maurício Corrêa solicíta ao Ministro da Economia, Fazen
da e Planejamento, resposta ãos quesitos n>?~ 2 e 4 do Requeri
mento de Informação n~ 61192 (de sua autoria), não respon
didos sob o argumento da imposição legal estabelecíd"a no 
art. 38 da Lei n~ 4.595!64, já elucidada por ocasião da aprova
ção, pelo Plenário, do Parecer n9 173/90, da Comissão de 
ConstitUição, Justiça e Cídadania. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

d) Requerimento n9 260, de 1992, no qual o Senhor Sena~ 
dor Esperidião Amin solicita ao Ministro da EconoMia, Fazen
da e Planejamento, informações relativas às denúncias veicu
ladas na imprensa sobre a evo~ução dos índices de aumentos 
dos medicamentos em geral nos últimos doze meses. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

e) Requerimento n' 261, de 1992, no qual o Senhor Sena· 
dor Esperidião Amin solicita ao Ministro da Justiça-~ informa
ções relativas às denún.cias veiculadas na imprensa sobre a 
evolução dos índices de aumentos dos preços dos medica
mentos em geral nos últimos doze meses. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

O Requerimento o>? 263, de 1992, no qual o Senhor Senaw 
dor Pedro Simon solicita ao Mii:listio das Minas e Energia, 
a documentação de que trata o Capítulo V da Instrução Nor
mativa n~ 8, de 21-12-90, do Departamento do Tesouro Nacio
nal, relativa aos exercícios fínanceiros de 1990 e 1991, da 
Companhia Nacional de Álcalis. 

Os presentes, após exame, aprovam a m3.téri3 e a encami
nham à SecretariawGeral da Mesa para as devidas providên
cias; 

g) Requerimento n' 284, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Pedro Stmon solicita ao Ministro das Minas e Energia, 
informações atinentes ao gasoduto argentino/brasileiro. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

h) Emenda n~ 1, de Plenário, ao Substitutivo do Projeto 
de Resolução n~ 29, de 1991, que "Estabelece dias e horários_ 
para a realização de reuniões ordinárias das Comissões Perma
nentes". 

É designado o Senhor Segundo V ice-Presidente para rela-
tar a matéria. -

___ A seguir, o Sef!bor Presidente concede a J?~lavr~-â.o Se
nhOr Segundo Secretário, que submete à ComiSsão Diretora 
os seguintes assuntOs: ---

á) Parecer favorável à doação de diversos bens, considew 
rados onerosos e inservíveis ao Senado; à Sociedade Esperi- · 
tualista Cristã· Recanto da Paz, conforme relação às fls_ 2 
do Processo n' 004117 192'1. -

Após discussão, o parecer é aprovado. 
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b) Parecer favorável à solicitação do Senhor Senador 
Humberto Lucena de ressarcimento de despesas com hospeda
gem, por -ocasião de sua viagem ao Instituto do Coraç_ão, 
em São Paulo, para realização de exame·s- especializados. 

Após discussão, o parecer é aprovadO. 
O Senhor Presidente, cOtão, concede a palavra ao Senhor 

Diretor-Geral, que submete ao exame_dos presentes: 
a) Expediente do Senhor Senador lrapuan Costa Júnior, 

Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional, em que solicita a emissão' de passagens e pagamento 
de diárias ao Sr. Deputado Jacques Arnold, para que este 
realize uma exposição no Senado Federal sobre o Sistema 
Parlamentar Inglês. . ___ -~-- __ ______:._ ___ _ 

É designado o Senhor Terceiro Secretário para' relatar 
a matéria. -

b) Expediente do Senhor Senador Garibaldi Alves Filho, 
Presidente da Comissão Parlamentar Mistã. de Inquérito, cria
da pelo Requerimento n' 592, de 1991-CN. 

Os presente_s, após discussão, manifestam-se cOntraria
mente à solicitação. 

c) Processo n'' 001616/92-7, no qual o Senhor Presidente 
do Conselho de Supervisão d6 Sistema "Integrado de Saúde 
(SIS) solicita ã apfOv<iÇãO de minutas-padrão, relativas a con
tratos para credenciamento de profissionais e entidades presta
doras de serviços de saúde. 

É designado o Senhor senador Meira Filho, Suplente 
da Comissão Diretora, para relatar a matéria; 

d) Proposta de Ato da Comissão Diietora autorizando 
o Prodasen a promover a nomeação de até 29 (vinte e nove) 
candidatos entre os aprovados no Concurso Público realizado 
através do Edital n" 4, de 1989, obedecida rigorosamente a 
ordem de classificação (Processo n' PD-000343T88,9). 

Os presentes aprovam a matéria e assinam· o respectivo 
Ato, que vai à publicação. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 
encerrada a reunião, às doze horas e dez minutos, pelo que 
eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secretário 
da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, depois de 
assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 21 de maio de 1992.- Sena
dor Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO ESPECIAL 

Criada através do Ato fi9 16, de 1992, do Excelen
tíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, destinada 
a "proceder amplo estudo do sistema previdenciário 
brasileiro, tanto no tocante à sua estrutura quanto ao 
seu regime de custeio e benefícios e propor soluções 
cabíveis para o seu regular funcionamento". 

4~ Reunião (Palestras sobre política 
De emprego- Item 2 do roteiro d_e_trabalb.o) __ 

realizada em 19 de março de 1992 

Aos dezenove dias do mês de março, do ano de mil nove
centos e noventa e dois, às dez horas, na Sala 2 da Ala Senador 
Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores, Francisco Ro
llemberg (Vice-Presidentc), Almir Gabriel (Relator), Jonas 
Pinheiro, Nelson Wcdekin, Esperidião Amin e Eduardo Supli
cy, reúne-se a Comissão Temporária destinada_ a _'_'proceder 
amplo estudo do sistema previdenciário br~sileiro, tanto no 

tocante à sua _estrutura quanto ao seu regime_ de custeio e 
benefícios e propor soluções cabíveis para o seu regular funcio
namentO''. 

Havendo número regim·ental, o Senhor Senador Nelso~ 
Wedekin, no exerctcio da Presidência, declara abertos ostra
balhos da Comissão e solicita seja dispensada a leitura da 
Ata da Reunião anterior que, ao fim da reunião;-foi conside
rada aprovada. A seguir, convida os Senhores Sebastião Jorge 
Jatobá Bezerra dos Santos (Professor Titular da Cadeira de 
Economia do Trabalho da UFPE, José Márcio Camargo (Pro
fessor do Departamento de Economia da PUC-RJ) e José 
Cláudio Ferreira da Silva (Coordenador do Grupo de Acom
panhamento Conjuntural do lpea), para tomarem assento à 
Mesa. Convidados para uma palestra sobre Mercado de Traba
lho e Política de Emprego - Situação atual e Projeções para 
os próximos 20 anos, falaram pela ordem, os Senhores Jorge 
Jatobá, José Márcio Camargo e José Cláudio Ferreira da Silva. 
Em seguida, o Senhor Senador Nelson Wedekin, passa a Presi
dência dos trabalhos ao Senhor Senador Cid Sabóia de Carva~ 
lho (Presidente da Comissão). Prosseguindo, passa-se à fase 
interpelatória, onde fizeram uso da palavra os Senhores Sena
dores Cid Sabóía de Carvalho, Almir Gabriel e Eduardo Supli
cy. COm a pala:vra, o Senhor Presidente agradece a presença 
dos Senhores Expositores. 

Nada mais havendo à tratar, encerra-se a reunião e para 
con_star e_ll._José Soares de Oliveira Neto, Secretário da Comi~
sãó~-lavrera presente Ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente e irá à publicação juntamente com 
o apanhamento taquigráfico. - Senador Cid Sabóia de Car
valho. 

ANEXO A ATA DA 4' REUNIÃO DA COMIS
SÃO TEMPORÁRIA, CRIADA ATRAVÉS DO A TO 
N' 16, DE 1992, DO EXCELENT[SS/MO SENHOR 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, DESTI
NADA A "'PROCEDER AMPLO ESTUDO DO SIS
TEMA PREV/DENC/ÁR/0 BRASILEIRO, TANTO 
NO TOCANTE A SUA ESTRUTURA QUANTO AO 
SEU REGIME DE CUSTEIO E BENEFÍCIOS E 
PROPOR SOLUÇQES CABÍVEIS PARA O SEU. 
REGULAR FUNCIONAMENTO", DESTINADA A 
OUVIR A PALESTRA DOS SENHORES SEBAS
TIÃO JORGE JATOBÁ BEZERRA DOS SANTOS 
(PROFESSOR TITULAR DA CADEIRA DE ECO
NOMIA DO TRABALHO DA UFPE), JOSÉ MÁR
CIO CAMARGO (PROFESSOR DO DEPARTA
MENTO DE ECONOMIA DA PUC-RJ) E JOSÉ 
CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA (COORDENA
DOR DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO 
CONJUNTURAL DO IPEA), QUE SE PUBLICA 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR 
PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador Cid Sabóia de Carvalho 
Relator: Senador Almir Gabriel 

(Íntegra do apanhamento taquigráfico da reunião.~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Senhoras 
e Senhores presentes, vamos dar início à reunião desta Comis
são temporária, criada através do Ato n9 16, do Exm? Sr. 
Pr~~ide~te do Senado Federal. de:stinada a procede~_ amplo 
esTudo do sistema previdendãrio brasileiro, tanto no tocante 
à sua estrutura, quanto ao seu regime de custeio e benefício, 
e propor soluções cabíveis para o seu regular funcionamento. 
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O Presidente desta Comissão é o- Senadõr Cid. Sabóia 
de Carvalho, que está ·em outra comissão -é relator _de 
um projeto, creio que na ComiSSão de CoiiStitliição; )ustiça 
e Cidadania, mas ·em seguida estará presente. _ __ _ 

Momentaneamente, portanto, presido esta reunião. Ao 
meu lado es~á o Senador Almir Gabriel, que é o Relator 
desta Comissão. 

Para o dia de hoje, o tema é assim denominado: -"Mercado 
de Trabalho e POlítica de Emprego. Diagri6stico da situação 
atual e projeções para os prcfximos 20· anof'. - ------

São nossos -convidados os Srs. Jorge Jatobá, Professor 
titular da cadeira de Economia e Trabalho, da UFP, Márcio 
Camargo, Professor de Economia da PUC, do Rio de Janeiro, 
e, finalmente, o Dr. José Cláudio Ferreira, coordenador do 
grupo de acompanhamento conjuntural do IPEA. --

Solicito aos Srs. convidados que se diriJam à Mesa. 
Nós, em nome do Senado e em nome da Comissão, desde 

logo agradecemos a presença dos ilustres expositores, todos 
altamente qualificados para debater sobre o tema. 

A sistemática desta nOssa reunião é a Segllirite: todOs · 
os três professores poderão fazer uma exposição de 20 minutos 
cada um. Após essa exposição, poderão debater entre si e, 
naturalmente, responderem às intervenções dos Senadores 
que assumir o desejarem. _ 

Pergunto aoS Professores se entre si chegaram a combinar 
quem falaria primeiro, quem faria sua exposíÇãô em···pnmerr·o·-· ·-
lugar. (Pausa.) ·· ·· --

Pergunto ao Senador Almir Gabriel se !lá_ a)guma orde.m 
conveniente para o andamento--dos trabalhos. 

O ·sR. RELATOR (Aiinir Gàbriéi) ·::_ NãÕ~. 

diVem se restringir ao ·merCado de _trabalho, mas devem olhar 
o mercado de trabalho com muita atenção. 

Claro, que se colocar aqui a renda derivada da pi-õprie
dade e do capital, essas estatísticas que colocam o Brasil no 
cenário internacional como profundamente vergonhoso se_
riam mais exacerbadas. 

São notas aPenas para chamar a atenção deste aspecto 
que considerQ muito importante. 

Do ponto de vista do mercado de trabalho, quando se 
olha para o passado, infelizmente, o nosso horizonte de refe
rência é a década de 70. Apesar da crise da segunda metade, 
conseguimos crescer rezoavelmente bem, gerando 14 milhões 
de empregos na década de 70; a taxa de crescimento de empre
go foi bastante alta, e nos anos HO enfrentamos dificuldades, 
que todos nós conhecemos e por isso não vou repetir aqui. 

Estou colocando a década de 70 como referêflcia, porque 
vou fazer algult).as interferências, comparações com o que 
está acontecendo agora e aconteceu na década de 70. Pelo 
menos·, é a última década de crescimento econômico rilais 
prolongada que tivemos na histófi"a da economia brasileira 
de anos recentes. 

Quais as atuais caracteríSticas do merçado de trabalho 
do Brasil? 

. ~.Vou .dividir esta exposição em três capítulos. 
1-Como está o mercado de trabalho hoje? Quais as 

características essenciais no -mercado de trabalho hoje? 
A curto prazo, devemos esperar o comportamento do 

m(_!rcadq __ de t_rabalho de_:ntrq d~quilo que consideramos ser 
a política de estabilização e comércio exterior e a--política 
industrial do Governo Collor, e uma visão de longo prazo 

O SR. Presidente (Nelson Wedwkin) - Então, tem a em função de mudanças em alguns parâmetros importantes 
palavra o titular da cadeira de Economia e do Trabalho da que vão regular o mercado de trabalho no futuro. 
Universidade Federal de Pernambuco. Dr. Jorge Jatobá, que Evidentemente, vou associar sempre esta questão, com 
fala sobre Mercado de Trabalho e_ Política de Emprego - a questão da Previdência, porque acho que é o tema que 
Diagnóstico da situação atuaf e projeç6es para os próximos interessa a todos os presentes. 
20 anos. Vou passar rapidamente pelas características do mercado 

O SR. JORGE JATOBA-- Quero agráctecer o·COilVTte ---de trabalho porque a curto prazo são mais ou tnenos óbvias._ 
da Comissão. Tenho o prazer de vir aqui ao Senado apTe"seOtar Quer dizer, temos agora urri. altíssimo desemprego, espe-
o que penso a respeito do tema e contribuir de alguma forma cialmente para certos grupos e regiões. Por exemplo, em São 
para as mudanças que estão sendo previstas c são necessárias Paulo, a estatística é de um milhão de desempregados e mostra 
ao Sistema Previdenciái'iO. que cerca de 250 mil Postos de trabalhos já fof-am queimados 

Inicialmente gostaria de chamar a atenção para 0 que o ano passado, refletindo um quadro dramático de queda 
acontece no mercado de trabalho no Brasil que tem muito na atividade econômica, especialmente no setor moderno da 
a ver com as nossas estatísticas de distribuição de renda. economia. 

Quero dizer que bOa parte desses índices de desigualdade O desemprego parece atender todos os níveis. Na reces-
que colocam o País em posição vergonhosa na área interna- são de-81 a 83, o desemprego atingi~duran:ten1e ()S trabalha-
cional, na verdade, são coletadas a partir da renda derivada dores menos qualifiCãdos e semiqualificados. 
do trabalho, nos censos e nas pesquisas domiciliares, publi- As estatísticas geradas durante essa recessão, especial-
cadas pela Fundação IBGE. mente consultas feitas a empresaS, mostram que o desemprego 

Digo isso de início, porque a tendência na década de vem atingindo escalões hierárquicos intermediários gerenciais. 
80 foi uma crescente desigualdade. Quer dizer, não é restrito apt~nas aos trabalhadores quali-

Estive observando alguns dados recentes que, por exem- ficados e semiqualificados, mas atinge também os trabalha-
pio, mostram que em 1983 50% da população mais pobre dores na área de gerência e setOres inteÍmediáiios nã-hierar-
do País se apropriava de 13% da renda; quia empresarial. 
Em 1989, esta apropriação caiu para 11 %; no meSmo"- àríõ Uma característica c~ara de alto desemprego: as ta,>,:as _ 
de 1983, os 10% mais ricos se apropriafaln--·de-47;5%; em de desemprego do SEAB, para São Paulo, da Fundação IB-
1989, os 10% mais ricos aumentaram a apro_priação dã ieilda GE, para as seis áreas metropolitanas~ o ano de _91 mostra 
para52,2%. ____ - ~-- _-_- - __ -- _:~--~ -- -~_-medras-supérloresàquelaSobtidasparaoanode90~apesar 

. :~~--~ ~~ ~-~ ~01-MiL~ -tS~~~ 4e -~res-:-.-.: __ d. =~~~s ;~~a.t_ísticas_ não sere~ ... e~~!a~·s.~c:a que reflitan: ·com mnita" 
~ _ .. ~~- __ .ifê!l_ partWesse-. cfrufo-t.~<l-0-'·':'M.:~A~·~l·''""~--r .. ')t ... t.... - -- ._.,_,_._ .... ._t~ "lf'('ln"' -7 - r- -
~-~-tli :tpfóprio merca~o de trabalho, e políticas redistl"ibutivas não Quer d!h:.·r, a desocupação é maior que a taxa de de~mprcg•). 
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. Outra característica é: salários reais erii -queda, depen
dendo do seta r. Por exemplo, essa perda de poder- ã.quisitivo 
~a~%.. - - . 

Então, desemprego em alta, salário real em queda,_ e, 
em paralelo crescimento, a informatização no mercado de 
trabalho. 

Informalização que tem várias cauSas:_ É -um fenômeno 
crônico- em algumas regiões -, é_ um ~enômeno recorrente 
e persistente no mercado de trabalho brasileiro e tem muito 
a ver não apenas com a evasão fiscal e fuga da indexação, 
mas, sobretudo, com o baixo_ salário no-seioi' formal. Inclusive 
o fato de o salário mínimo ser muito --bafxo é um incentivo 
à informatização. 

À medida que trabalhadores têm remu:-:aáação alterna
tiva, especialmente de algum tipo de habilidade cognitiva, 
algum tipo de comando sobre recurso, como capital de giro 
e capital físico, podem obter no setor informal uma renda 
superior a que obteriam se estivessem trabalhando num setor 
organizado da economia. 

Outra característica do mercado de trabalho, no Brasil, 
e- que tem aumentado a participação dos trabalhadores empre
gados sem carteira. Ao longo da década dos 80, observou-se 
um aumento no assalariamento sem carteira. 

Essas são característicaS do lado da demanda. 
Gostaria de chamar a atenção para o fato de que desem

prego elevado, queda de salários, informalização, no sentido 
amplo da palavra ou mais restrild, com o aumento da partici
pação dos trabalhadores sem carteira, promovem um impaCto 
considerável sobre a receita da Previdência, porque a receita 
da Previdência depende fundamentalmente_da folha salarial. 
Ela incide sobre a folha salariaL E a folha salarial é, simples
mente, salários versus número de empregados. 

Na medida em que se atingem salários, nível de emprego 
e informalização, se está criando um problema sério pelo lado 
da receita. 

Pelo lado da oferta do trabalho, são aspectos que se refle
tem fundamentalmente ao nível da demanda, o que se tem 
observado nas famíliaS. Se olharmos para as famílias brasi
leiras, vamos ver que tem aumentado muito a inserção de 
membros da familia no mercado de trabalho, Apesar da crise, 
apesar da escassez de postos de trabalho no setor organizado, 
o que tem acontecido, nos anos 80, é que a família vem cada 
,·cz mais colocanJo gente no mercado de trabalho. Mais crian
ças no mercado de trabalho, mais adolescentes, mais _mulheres 
e, apesar disso, com a absorção feita nos setores de baixa 

·produtividade e setores inforinais, se tem -obtido uma queda 
na renda per capita {amiliar. Quer dizer, o drama dessa história 
é que as Jatriílias estão trabalhando mais horas, colocando 
mais pessoas no mercado, IDas isso não consegue contestar 
o fato de que há urna queda na renda familiar per capita. 

Uma outra característica importante nCf início-dos anos 
80, mas que está ausente nessa recessão que estamos atraves
sando, é __ que o emprego público_ funcionou conio Uma espécie 
de política compensatória implícita, principalmente os empre
gos gerados pelos Estados e Municípios. Se olharmos as esta
tísticas de 1981 a 1983, principalmente 1982, qüe foi ano eleito
ral, observaremos que o emprego público cresceu muito. 

Esse emprego público não está tendo um cará_ter compen
satório no momento. Ao contrário, tem-se umdesemprego 
no setor público, ou incapaddade de contratação, por conta 
da crise fiscal do Estado. Então, o emprego público não está 
f,_lncionando compensatoriaraente. 

Na recessão de 1981 a 1983, a informatização e O emprego 
público "foram O mecanismO compensatório. Em 1983, o setor 
informaHi8.ção apenas. O emprego público não funcionou des
sa forma, e a informatização, naturalmente, drena recursos 
da Previdência. - -- - - -- --- -

Então essas são questões de curto prazo, como ·observo. 
-Agora, gostaria de chamar a atenção para algumas ques

tões que acho fundamentais e que têm a ver com as mudanças 
instituciOilaís- que regulam o mercado de"- trabalho rio Brasil 
e com a mudança do sistema da Previdência Social. 

O prime_iro tema tem a ver com a questão da flexibilização 
no mercado de trabalho e com as recorrentes afirmativas feítas 
eril ·documentos de agêncías internacionais - como o Banco 
Mundial, por exemplo -, de que é necessário flexibilizar 
o mercado de trabalho brasileiro, 

O que significa isso? 
Significa mudar o sistema do Fundo de Garantia; mudar 

o sistema de financiamento da Previdência Social, significa 
retirar - segundo muitos analistas dessas agências - uma 
tributação que penaliza muito a folha salarial e que encarece 
os custos de contratação e dispensa. 

Então, cabem algumas questões. 
A primeira é: Os elevados custos de contratação e dispen

sa penalizam o crescimento do emprego? 
Quer dizer, é verdade que os custos de contratação e 

dispensa afetam negativamente o emprego no Brasil? Para 
responder esta questão, gostaria de remontar que este proble
ma não é novo. ~ __ um problema que_ vem sendo estudado 
no Brasil. O IPEA, por exemplo, tem relatórios piCnieiros; 
desde o início da década de 70. E. _apesar de alguns desses 
estudos, demonstrarem que havia uma incidência, uma asso
ciação negativa, entre os encargos e o nível de emprego, nunca 
se conseguiu fundamentar esses estudos a tal ponto que viabili
zassem mudanças fundamentais na forma de financiamento 
da Previdência SociaL 

Gostaria de chamar a atenção para a assimetria desse 
processo. Faço comparações com os anos 70. Nos anos 70, 
os encargos sociais já eram muito altos, em torno de 1.60, 
agora, estão em 1.84 aproximadamente, o que significa que 
o custo do trabalho para a empresa não é o custo de salário, 
mas o custo dos encargos. Tivemos, nos anos 70, um cresci~ 
mente de empregos excepcional, foram gerados 14 milhões 
de empregos. 

A assimetria se dá na recessão. Se a economia está passan
do por uma recessão profunda, as empresas têm que fazer 
reajustamento. O reajustamento tem muito a ver, evidente~ 
mente, com o ajuste a uma receita declinante. 

Esse reajustamento, sobretudo _se as empresas mantêm 
margens de lucros intactas, se dá via emprego e via estratégia 
de contratação que tentam passar por cima, por exemplo, 
do assalariamento com carteira, quando as empresas podem. 

As grandes empresas têm dificuldades de fazer isso, as 
médias e pequenas empresas fazem isso com alguma recor
rência. - -- --- · -- - -

Quer dizer, o assalariamento sem carteira, com aUmento 
nos anos 80, demonstra uma estratégia de ajustamento do 
mercado de trabalho brasileiro a uma situação recessiva, em 
que o ajustamento faz com que a carteira não-·seja- assinada, 
trazendo dois problemas:_ menos segurança ao trabalhador 
e menos receitá para o Governo - sobretudo. menos ·receita 
para a Previdência. 

Acho que se deve rever a forma como os encargos sociais 
incidem. 
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Preferencialmente, deveriam incidir em lucros, valores 
agregados e receita e menos sobre folha salariaL Inapela
velmente, alguns terão que decidir sobre. a folha salarial, mas 
alguns incidem sobre a folha e não revertem em nenhum 
benefício direto para o trabalhador. Por exemplo, salário-e
ducação, imposto sindical que vai para o Ministério do Traba
lho, até contribuição à entidades patronais como o SESC, 
SENAC, recaem sobre a folha. Isso on-era muito, trrrna--o 
custo do emprego gerado mais alto e cria dificuldades, inclu
sive, para a dispensa, por outras razões coroo, por exemplo, 
o aumento da alíquota de Fundo de Garantia para 40% con
templada na Constituição de 1988. 

Então, deve-se olhar para essa questão considerando que 
se ela não prejudica, pelo menos aparentemente, quando a 
economia está em fase de prosperidade, cria muitas dificul
dades de ajustamento na fase de recessão. Se se pode eliminar 
parte desses encargos, transferindo para outro tipo de incidên
cia, aliviando a folha de salários, isso seria, evidentemente, 
adequado até mesmo porque parte dessas incidências, repito, 
não_ vão beneficiar o trabalhador. 

Dentro dessa ótica, o Congresso Nacional, ao recomendar 
um novo modelo de Previdência Social, deverá pensar como 
é que esse modelo irá afetar os encargos sociais, quer dizer, 
como isso vai afetar o cusfO do trabalho gerado. Pode-se ter 
um modelo muito bom de finandanfento, mas que, na realida
de, gera um impacto considerável sobre os custos de contra
tação. Com isso, pode-se trazer efeitos perversos. Essa dimen
são do_ problema do mercado do trabalho tem que ser levado 
em conta. 

Não_ tenho a menor dúvida que as mudanças na Previ
dência Social são necessárias e urgentes. Hoje, temos três 
causas fundamentais do problema da Previdência Social: a 
recessão agrava a receita, a própria forma, a não-transpa
rência, a não-correspo-trdência entre contribuição e benefício 
estimula a !,iOnegação, e a corrupção. Então, tem-se corrom
pido, sonegação c recessão, todos trabalhando contra o au
mento das receitas da Previdência. 

O sistema previdenciário brasileiro está montado no pfi.n
cípio de que a receita de ontem vai financiar -o benefício de 
hoje, evidentemente, não tem nada a ver com o sistema de 
capitalização. Isso é um problema sério, porque dificilmente, 
num esquema em que o número de contribuintes vem caindo 
e a recessão vai se agravando, pode~se manter um sistema 
de arrecadação de recursos para a Previdência Social nesses 
termos. 

Realinente, temos que caminhar para uma mudança,- e 
dentro dessa mudança algumas questões são polêmicas. Uma 
delas, por exemplo, tem a ver com ·a revisão do tempo da 
aposentadoria por tempo de serviço. E aqui gostaria de colqcar 
algumas questões antes de encerrar. 

A_esperança de vida ao nascer, em dados ainda de 75 
- porque são informaÇõe-s que se 615tém utilizando _dados 
do Censo entre 70 a 80 - era, para as -rriufheres-, .63 anos 
e, para os homens, 57. Muitos dos argume-ntos contra a mu
dança do limite- de idade para aposentadoria têm a ver com 
as estatísticas. -

Acontece que as estatísticas de esperança de vida ao nas
cer são muito" afetadas pela alta taxa de mortalidade infantil, 
pela mortalidade até os 5 anos de idade. Se calcularmos essas 
taxas aos 15 anos, elas aumentai para 71 anos para as mulheres 
e 65 anos para os homens, e se recalcularmos essa esperança 
de vida aos 50 anos, ela passa a ser de 71 anos para os homens 
e de 75 anos para as mulheres. Como a maior parte das aposen-

tadorias braSileiras estão ocorrendo entre os 45 a 50 anos 
- inclusive, em período recente, acelerados em casos como 
o setor público por benefícios generosos da ConstitUição· de 
88 e pela ameaça de mudanças nas regras - estamos tendo 
pessoas se aposentando, quando em média teriam mais 25 
anos de vida útil. 

É meu pensamento que isso tem que ser mudado. O 
Brasil é um dos poucos países do mundo que têm essa caracte~ 
rística. Nós não podemos suportar, com a nossa estrutura 
estaria, com a esperança de _vida que temos, a falta de uma 
posição de limite mínirrio de aposentadoria. Agora; claro que 
esse processo tem que ser negociado de tal forma que a transi
ção se dê de maneira que possa atender aos diversos interesses. 
da sociedade. Da mesma maneira qUe essa é uma questão 
polêmica, a questão de estabilidade do serviço público é tam
bém uma questão idêntica e poderia voltar na fase de debates, 

Essa transição tem que acontecer-,- e o Brasil ne_cess_ita 
colocar um limite mínimo na idade- para--a -aposentadoria. 
porque o limite hoje não colocado apresenta um ónus muito 
grande para a Previdência Social e tem um impacto sobre 
o mercado de trabalho. As pessoas se aposentam, voltam 
ao mercado de trabalho com mais experiência, concorrem . 
com os mais j~Ven_~. eni especialidades, principalmente porque 
algumas das ~posentadorias precoces. se deram nas áreas de 
planejamento, pesquisas etc, sobretudo no serviço público 
brasileiro. Esses detalhes gostaria de discutir mais tarde, --

Outra questão que temos que ter em mente - e aí está 
mais uma previsão- é a liberalização" da economia oe abertura 
comercial. O que podemos esperar do mercado de _trabalho 
brasileiro com o Plano Collor? No curto prazo, sem Jlfvid&, 
vai haver aumento de desemprego; a médio e a longo pr&zos 
CiS OeOefícioS em termos de geiação de emprego e distribuição 
-âe renda vão depender mui~o da seqüência e do timer da 
PQHtica industrial. Não terei tempo para entrar em detalhe 
aqui. Agora, Se a política industrial for mal conduzida, não 
só pode gerar desemprego em curto prazo, mas pode gerar 
d~semprego em médi'? e_longo_pr~zos 2 _ e aí depende muito 
como o Governo vai administrar a redução de tarifas, os incen
tivos às áreas tecnológicas para aumentar a competitividadt: 
da indústria brasileira. 

Também, a flexibilização do mercado de trabalho tem 
muito a ver com a nossa capacidade, especialmente o Con
gresso Nacional. de criar instituições duráveis e dcmocrátícas 
para regutar a livre negociação entre capital e trabalho. Defen
do, fundamentalmente·, que uma maior flexibilização podt• 
decorrer no mercado do trabalho, se se fortalecer a organi~ 
zação sindical e a negociação coletiva, especialmente os sindi
catos na sua capacidade de barganha com os empresários. 

Finalmente, a longo prazo, com queda da fecundidade 
observada no Brasil desde os anos 70, possivelmente o ritmo 
de crescimento da ofe1ta de trab~lho vai _diminuir - já ~stá 
diminuindo nos anos 90. Mas essa queda na oferta de trabalhu. 
pari passu a uma recessãC{brutal como a que estamos enfren~ 
tando, não nos deixa muito aliviados. E o cenário para os 
próximos 10 anos vai, evidentemente, depender do sucesso 
da atual política de estabilização e da atual política industriar 
de comércio exterior. 

· Finalmente, uma palavra sobre política de emprego. A 
melhor política de emprego é o crescimento económico. Isso 
não significa que não se tenha, mesmo na fase de prosperidade. 
alguns mecanismos que maximizem o emprego, quando a eco
nomia esta crescendo. Do mesmo jeitO, deve~se ter, num pe
ríodo de recessão, uma política de emprego que minimiZe 
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o ~esemprcgo, inas a c[ajctó.ria do emprego vai depender 
n:u!to do cres~imento econõmico, vai depender muito da traje~ 
tona do crescimento, do produto, da natureza, da índole do 
processo de crescimento. 

. E;ncerro po_r aqui. Poderei voltar na fase de debãies para 
dtscutlr com mats calma algumas questões que tive que deixar 
en passant pela falta de tempo. Mu!to obrigado? V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Neíson Wedekin) --Agradeço 
ao Professor JorgeJ~tobá, _9ue fez a primeira exposição. Peço 
ao no_bre Senador Cid Sab01a de Carvalho que assuma a presi
dência dos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sàtióia de Carvalho)_:__ Que
ro pedir desculpas aos meus companheiros de comissão inas 
estáva~os instalando uma outra comissã~ da qual sou r~lator 
e por ISSO atrasei-me um poUco, inclusive pelas entrevistas 
dos órgãos de comunicação. 

Vamos convidar o Professo-r José Márcio Camaigo, do 
Departamento de Economia da PUC, do Rio de Janeiro, 
que também vai prestar os s·eus esclarecimentos. _ 

O SR. JOSÉ MÁRCIO CAMA-ROO - Queria, antes 
de mats nada, agradecer o convite para poder apresentar as 
minhas idéias nesta- comissão. É, sem dúvida, urna honra e 
um prazer estar aqui hoje, mima Comissão tão importarite 
para falar um pouco sobre emprego e mercado de trabalho 
no BrasiL -

Vou organizá-rã minha aprcsentaÇ8.o, DB.sea-da na questão 
do emprego hoje e nas perspectivas que tenho para os próxi
mos 20 anos. 

No fUndo, no fundo, falar dos próxim-os 20 anos no Brasil 
é muito complicado, mas talvez não seja tão difícil em relação 
ao emprego, q1,1anto em relação a outras variáveis econômiêas 
neste País. 

Ê interessante começar na mesma linha do Prof. Ji:ttobá 
e tentar entender um pouco quais são as características do 
mercado de trabalho no Brasil, no que se refere a questão 
de emprego. _ _ _ _ 

É importante que apesa-i· de se falar muito em necessidade 
de geração de emprego no Brasil, talvez uma das caracte
rísticas mais marcantes do mercado de trabalho brasileiro é 
o fato de que tal mercado gera uma quantidade enorme de 
empregos. Se se_olhar a taxa de desemprego aberta ou seja, 
aquelas pessoas que querem trabalhar, procuram emprego 
e não conseguem ou que desistiram de procurar porque não 
o conseguiram nos últimos seis, sete meses, esse tipo de taxa 
de desemprego no Brasil é sempre muito baixa. Em momentos 
de profunda recessão, como no inícío dos anos 80, a taxa 
do desemprego do_ Dieese, que inclui aqueles que deixaram 
de procurar emprego porque acharam que não iam encontrar, 
chegou a nível de 11% da força de trabalho, o que é muito 
baixo para qualquer padrão internacional. 

Basta notar, dando um exemplo, que a taxa tle desem
prego aberta na Espanha, que não inclui essas pessoas supraci
tadas, mas só as que efetivamentc procuraram emprego numa 
determinada semana sem êxito, é de cerca de 18% da_ força 
de trabalho há mais de dez anos. O Brasil sempre teve uma 
taxa de desemprego aberta muito baixa, que variã. entre 4% 
a 7%. A taxa de desemprego aberta, calculada pelo IBGE, 
tem variado, do_ início dos anos 80 para cá, entre 2% a 6% 
da força de trabalho, muito abaixo de qualquer padrão mun
diaL 

Se_ observamos qualquer pafs do mundo, inclusive os sub
desenvolvidos., veremos que a Colômbia, por eXemplo, tem 
uma taxa de desemprego aberta de 10, da força de trabalho 
há_ 15 anos. E isso é mais ou menOs_ constaute. Esse é,um 
primeiro ponto iniportante porque as pessoas, "em geial, estão 
falando em gerar emprego, quando, na verdade, a economia 
brasileira gera grande quantidade de emprego. Talvez o pro
blema seja a qualidade do- emprego que está sendo gerado 
- ~ vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. 

A segunda característica importante é a qUestão d-a flexi
bilidade do mercado de trabalho. Ao contráriO do que se 
fala e de muitos documentos, o Brasil talvez seja o país que 
tenha o mercado de trabalho mais flexível do mundo. 

Flexível em que sentido? O que é flexibilidade? Do ponto 
de vi~ta do economista, flexibilidade é a capacidade de um 
determinado mercado de se ajustar através de preço e não 
através de quantidade. Ou seja, o mercado oligopolizado, 
em geral, é pouco flexível, porque as empresas tendem a 
reduzir a produção quando cai a demanda e manter o preço 
constante; ou, quando a demanda aumenta, aumentar a pro-

-dução e manter o preço constante. Há um ajuste através da 
.quantidade_, mas não através dos preços. 

O mercado de trabalho brasileiro efetivamente se ajusla 
através dos preços: não só a taxa de desemprego é relativa
mente baixa, como varia pouco, assim como o salário real 
varia de uma forma assustadora. O salário real, no Brasil, 
sobe e desce de forma assustadora. Por exemplo, ao longo 

- do Plano Cruzado, as rendas reais cresceram, em média, mais 
de 20% em pouco mais de um ano. Agora, com o Plano 
Collor, as rendas reais dos trabalhadores caíram, em média, 
20%, em pouco mais de um ano. 

Variações de renda real de 20% são inimagináveis ·em 
qualquer pafs do mundo capitalista. Posso afirmar- pcirque 
conheço as estatísticas. É surpreendente. Se eu dissesse isso 

-no Banco Mundial, as pessoas iriam contestar. Mas, quando 
se analisa outras estatísticas, verifica~se que elas apontam na 
mesma direção, senão vejanios! No Brasil, ao longo dos anos 
80, se formos contar os meses de desemprego das pessoas 
e perguntarmos, do total que ficou desempregada hoje, quan
tas, em termos percentuais conseguem emprego ao longo do 
prime"iro mês,_ teremos 70%, inclusive no periódo de recessão, 
não importando o tipo de _emprego que se está conseguindo. 

O _segu[J_dO_indíca.;for_i_nteresSant~ é que, p.o Brasil, uma 
pessoa fica desempregada, em média, 1,4 meses ao longo 
do ano. Nos países europeus, por sua vez essa média é de 

_mais de um ano. Mesmo nos Estados Unidos, que é conside
rado um país com um mercado de trabalho muito flexível, 
~.ss~ ~éd~a é de dois meses e meio. No Brasil, é fácil um 
desempregado ser contratado, porque se gera muito emprego. 

Existe uma enorme flexibilidade do mercado de trabalho, 
que se ajusta fundamentahttel}te através qe variação nos salá
rios e remunerações reais e não através de variações no nível 
de emprego. É exatamente essa excessiva flexibilidade_ que 
faz com que o mercado de trabalho gere emprego de má 
qualidade. Disso vamos falar daqui a pouco. 

As estatísticas não provam que o mercado de trabalho 
brasileiro é pouco flexível; não é verdade que o mercado 
de trabalho brasileiro não se ajusta através dos salários, que 
são mui_to variáveis, apesar da política salarial, por causa da 
inflaçãõ, obviamente, em termos reais; não é verdade que 
o problema do Brasil é de geração de empregos. 

Na verdade, o problema do Brasil é que uma grande 
parte dos empregos gerados são de muito baixa qualidade. 
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Ou seja, do tOtal dos empregos gerados, uma parte significa
tiva, -prOvavelmente a metade -:- é difícil contabilizar pela 
inexistência de estatística disponível -.- são de ba'ixa quali
dade. Em que sentido? Exigeni baixa qualifícação dos traba
lhadores, têm pouco potencial para gerar treinamento a esses 
trabalhadores, pouco potencial de aumento de produtividade 
para os trabalhadores, enfiin, sãó incapazes de gerar um· poten
cial de crescimento de renda e de qualificação que viabilizem 
um aumento de qualidade do trabalhador. 

Temos que estar preocupados, do ponto de vista eStrutu
ral, com o problema da qualidade do empre-go· e não com 
o da geração do emprego. Vou voltar a falar nisso mais à 
frente, porque, antes, tratarei da crise atual. 

Do ponto de vista da crise atual de emprego, existem 
dois componentes importantes. Em termos dos dados esped
ficos, há uma enorme redução do nível de emprego no Brasil, 
pois a taxa de desemprego está aumentando, apesar de em 
proporção ser muito menor do que a esperada; ou seja, apesar 
da recessão, a economia brasileira continuagerã".ndo emprego-s 
de baixa qualidade. Uma taxa de desemprego aberta, de 4.5% 
da força de trabalho, num país que teve uma redução de 
produção industrial de 12%, há dois anos, e de 1.5%, no 
ano passado, é absolutamente surpreendente. 

Uma redução de produção industrial de 12% é inusitada 
em qualquer país do mundo, e essa redução da produção 
industrial gera uma taxa de desemprego aberta, única e exclu
sivainente, de 4.5% ou, se- se incluir os desatentados, Uma 
taxa de 10% da força de trabalho. Os desalentaâoS são aquelas 
pessoas que não procuram emprego ptstque acham que não 
vão conseguir maís. Ainda assim, é muito baiXã. para qualquer 
padrão mundial, dado que se teve uma queda de produção 
industrial de 14% nos últimos dois anos, que continua caindo. 

Apesar disso, o' País ainda gera emprego de má qualidade. 
Por que de má qualidade? Porque, pela primeira v~z. no 
Brasil, o número de trabalhadores com carteira de trabalho 
assinada caiu em termos ·absolUtos: 3%-. É a- primeha vez 
que i!>so acontece no Bra"sil. A porcentagem- caiu ao longo 
da década de 80, durante a recessão, ma-s·o-núrrn~to absoluto 
de trabalhadores com carteira de trabalho assina~a, pela pri
meira v·ez, caiu nó Brasil, aó"Iongo de 9(re--9r: ISS-o é 3.bsoluta
mente impressioriante num país com taxa d_e aumento-pc?,P~'-~-
cional a 2.5% por ano. 

O segundo ponto é que, ao contrário dos anos 80, houve 
uma mudança estrutural importante no mercado de trabalho 
brasileiro. Na década passada, a porcentagem dos trabalha
dores com carteira assinada, sem carteira assin:aâa e por conta 
própria varia, mas dentro de limites muito- pequenos, apesar 
de toda a instabilidade económica: entre 77% e 82%. 

É uma variação muito pequena, tendo em vista a enorme 
recessão no início dos anos 80, o crescimento com o Plano 
Cruzado e outra recessão Cm 87 e assim por diante. Apesar 
de toda a instabilidade c de existir essa Variação, ela foi relati
vamente pequena. Agora, entretanto, o aumento da porcen
tagem dos trabalhadores com carteir~ assinada __ e por conta 
própria é muito -iinpresSíonante, tanto que ó número-de traba
lhadores com carteira assinada está caindo em termos absolu
tos, pela primeira vez, no País. 

Penso que se trata de uma mudança estrutural na econo
mia brasileira. E o que chamo de mudança estrutural? Refe
re-se não com o problema da recessão, da política conjuntural 
de combate à inflação. Uma parte tem a ver com isso, mas 
é uma parte pequena, porque se fosse só isso, dever-se-ia 
esperar algo parecido com o que ocorreu nos ~nos 80, ou 

seja, ·uma pequena variação desses trabalhadores com carteira 
assinilda e sem carteira assinada, e não urna mudança drástica, 
como está acontecendo, pela primeira vez, na economia brasi
leira neste período. 

Isso tem a ver com o problema estrutural ligado à nova 
estratégia de desef!volvimento. que se está implantando no 
País a partir de 90; uma estratégia que busca - para -üs-ar 
a terminologia corrente entre os economistas e a imprensa 
--a nossa inserção, competitivamente, no mercado interna
cional. Essa muaãnça relaciona-se em grande parte, com isso. 
Por quê? 

Quando se observa o que está acontecendo a nível das 
empresas, efetiVanieD.te.j:>ercebe-se un:a fnudança e$~rutur~ 
muito importante a nível_micro_econôrntco na economia brasi
leira. Algumas empresas grandes que acreditem ser compe
titivas no mercado internacional, que vão conseguir suportar 
a abertura comercial para o exterior, estão realizando mudan
ças drásticas no seu funcionamento, significa uina mudança 
múito importante no tipo de trabalhador que ela demanda. 

Vou citar um exemplo caricato: urna grande empresa 
que tem um jardim que, antes, contratava um jardineiro, 
hoje sugere que esta obra abra uma empresa a ser contratada 
para o serviço de jardinagem. 

Essa é uma mudança estrutural muito importante, ou 
seja, a grande empresa está manten?o, dentro de suas linhas, 
toda uma estrutura absolutamente hgada ao processo de pro
dução e a sua atiVidade principal. Está j~gando para fo~a 
toda aquela estrutura periférica que ela mantmha porqu_e dev:a 
ser produtivo e económico naquele momento e, hoJe, nao 
o é mais. Isso significá que-· existe uma mudança na estrutura 
do emprego que eStá sendo gerado pelo setor mais dinâmíc.o 
da economia, em direção a uma demanda por empregos mats 
qualificados e mais flexíveis, rião. no sentido de que se n_os~a 
demitir ou recontratar trabalhadores, mas dentro da propna 
empresa, ,os trabalhadores são capazes de entrar de ocupar 
diferentes cargos, diferentes .ocupações. 

Esse é o perfil do trabalhador que a empresa produtiva 
brasileira está começando a demandar; aliás, um processo 
mais ou menos mundial. Essa é a demanda que se tem por 
trabalho qualificado, é o_ tipo de emprego de qualidade que 
está sendo criado. Os outros empregos que estão ficando fora 
do mercado são os de baixa qualidade. Esse é o setor da 
economia que vai crescer._ O outro setor, que está por trás, 
marginalizado, em termos de relação de trabalho, não tem 
a menor capacidade de gerar trabalhadores de qualidade, não 
tem capacidade de gerar renda suficiente para acompanhar 
o setor mais dinâmico da economia. 

E aí temos l:lm problema muito complicado. Qual é a 
solução para esse problema? Como enfrentá-lo? Os países 
que lograram êxito nesse intento foram os que transformaram 
sua oferta de mão-de-obra em uma oferta altamente qualifi
cada antes de fazer esse ajuste. Primeiro, eles aualificaraiti 
fundamentalmente essa mão-de-obra dessa forma" geral, fize
ram com que todos os trabalhadores, vão ser_ parte da popu
lação economicamente ati v a, fossem capazes de ser membros 
daquela parte do mercado de trabalho, que era a parte dinâ
mica. Uma vez feito isso, -faz~Se- o ajuste -dinâmicO dentro 
da economia, o que faz com que todos os setores tendam 
a acompanhai- o corpo- todos nunca vão-, mas uma grande 
parte do setor tende a acompanhar o ajuste dinâmico que 
se faz, que é o dominante na economia. 
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Acontece que no Brasil temos uma situação extrema
mente caótica em relação à qualificação da mão-de-obra. Ape
nas para dar alguns dados. importantes nesse sentido. 

1?) Cerca de vinte por cento da população economica
mente atiVa no Brasil nãO sabe ler nem escrever. Um país, 
como o Chile, tem cinco· por cento da população economi
camente ativa que não sabe ler nem escrever. O Brasil tem 
vinte por cento. 

2') A taxa de mortalidade infantil no Brasil é sessenta 
e três por mil -- é a mais alta da América Latina, exceto 
o Peru. 

39) Dez por cento das crianças com menos de quinze 
anos de idade -esse dado está defasado -trabalham tempo 
integral, ou se já., trabalham mais de quarenta horas por sema
na. Porque o tempo intégral para a criança pobre é outra 
coisa. 

4") Trinta e um por cento das crianças com menos de 
cinco anos no Brasil são subnutridas. 

5~) Vin-te e seis por centO d3.s crianças do primeiro grau 
evadem na primeira serie. - -

6") Somente vinte e cinco por cento das crianças que 
entram no primeiro grau chegam ao segundo grau da escola . 
brasileira. 

Isso significa que há um grupo de aproximadamente ses
senta por cento das crianças de hoje, que não têm a menor 
condição de entrar nesse mercado de trabalho, são crianças 
que vão persistir nesse mercado de trabalho marginal. 

Então, não é nenhuma surpresa o problema do menino 
de rua no Brasil hoje, nas grandes cidades. A pergunta que 
se tem que fazer é a seguinte: por que essas crianças saem 
da escola tão cedo? 

Eu gostaria de deixar bem claro que o problema de quali
dade da escola é fundamental. A escola pública brasileira 
é de muito baixa qualidade, porque os salários dos professores 
é fundamental. Acho também - desculpe-me o meu colega 
aqui da Universidade Federal de Pernambuco -que há um 
problema interno. A estrutura da educação brasileira é funda
mental: primeiro, o salário dos professores, que é muitO baixo; 
segundo, existe o problema de organização interna da eduça
ção brasileira, que realmente não funciona, é eXtremamente 
ineficiente a fonnã Coiilõ- o sistema educacional brasileiro est4 
organizado. Uma reforma nessa direção é fundamental; existe • 
mais do que isso. Quando se olha que dez por cento das"' 
crianças há cinco anos- hoje, provavelmente, deve ser muito 
mais do que isso ..:...._ com menos de quinze anos de idade 
trabalhavam mais de quarenta.horas por semana, alguma coisa 
está acontecendo aqui, no que se refere à pobreza. Na verda
de, uma parte significativa dessas crianças trabalham simples
mente porque precisam complementar a renda em casa. 

Vamos imagi-nã.r o seguinte cíclo, cirie é uma das partes 
importantes do ciclo da pobreza no Brasil. Se há uma criança 
hoje que o pai e a mãe ganham um salário mínimo, essa 
criança vai vender biscoito no sinal - não aqui em Brasília, 
porque não há sinal de trânsito, mas no Rio de Janeiro, São 
Paulo. Já há até eiil- Brasília: Então, vai vender biscoito no 
sinal. De vez em quando passo na rua no meu carro, para 
no sin'\'1 e pergunto para o garotinho: "Escuta, quanto é que 
você ganha para vender esse biscoito aquí? Uma criança que 
vende biscoito num bom sinal, no Rio" de Janeiro, ganha dois 
a três-salários mínimos por mês. Isso significa que está dobran
do a renda familiar dele, se ele for o único que estiver fazendo 
isso. Essa família não pode prescindir dessa renda. Então, 
esse garoto hoje é muito importante como componente ~a 

renda familiar. Só que esse garoto, como vai sair da escola 
e entrar no mercado de trabalho precocemente, será mal quali
ficado, entrará em empregos de baixa qualidade, os maus 
empregos de que falei no começo, ganhará essa renda o resto 
da vida e será o pobre do futuro. Se continuarmos nesse 
processo, existe uma clara tendência de aumentar o número 
de pobres neste País indefinidamente. Se verificamos o que 
aconteceu no Brasíl nos últimos quarenta anos, é muito curio
sO. Este País cresceu a urria taxa de sete Por cento ao ano, 
em média, até 1980, que foi o país que mais cresceu no mundo. 
No entanto, este País está virando a década 0' ~980, o fínal 
dos anos oitentas, com um dos maiores índices_ de pobreza 
do mundo. Quarenta por cento das famnias brasileiras hoje 
estão abaixo dos níveis de pobreza, considerado por organi
zações internacionais. Fora todo esse rol de conseqüencia da 
pobreza que estamos vendo aqui. _ 

O problema não é que os pobres aumentaram. A porcen
tagem de pobres diminui. É claro, porque o crescimento reduz. 
DirriinU.iu a uma taxa muito menor do que a necessária para 
diminuir a porcentagem de pobres no total de famnias pobres 
da população. Porque à medida que a população vai crescen
do, se o número de pobres diminui a uma taxa menor do 
que está crescendo ao número de famílias pobres, a porcen
tagem de familia pobre vai aumentando. E o caso do Brasil 
é exãtaritente esse. Apesar do enorme crescimento que este 
País teve, isso só não aconteceu na década de 1970, porque 
se crescia a quinze por cento ao ano, coisa que provavelmente 
não vamos fazer nos próximos vinte anos. Então, nã.o é bom 
confiar nisso, neste momento. Esse é um problema compli
cado. 

No meu ponto de vista, só o crescimento não vai resolver. 
A minha perspectiva para os próximos vinte anos é muito 
complicada. Se este País não investir efetivamente e eliminar 
a pobreza da população, vamos viver uma situação na qual 
vai haver dez por cento da população ganhando muito bem 
e noventa por cento em níveis de miséria muito sérios. Então, 
isso tem a ver com essa reestruturação que está acontecendo, 
a menos que tenhamos uma política efetivamente consciente 
de elirninã.r-pobreza. E aí não é eliminar pobreza como uma 
política compensatória, é transformar a pobreza no centr.o 
de um projeto de desenvolvimento. Se não se fizer isso, dificil
mente conseguiremos superar essa quantidade de pobreza que 
temos neste País. Tenho até minhas dúvidas sobre a estabili
dade democrática da sociedade brasileira. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Con
cedo a palavra ao Dr. José Cláudio Ferreira da Silva, coorde
nad~r do Grupo de Acompanhamento Conjuntural do IPEA. 

O SR. JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA
Inicialmente, agradeço este convite que muito me honra. Es
pero que a minha apresentação seja encerrada de forma um 
pouco heterodoxa. Desde o início, penso que poderá ser enca
rada dessa forma, porque pretendo iniciar - talvez, fugindo 
um pouco às regras do jogo - fazendo dois_ coment~ríos, 
de acordo com as palavras dos professores que me ·antece
deram. 

O professor Jatobá defendeu a aposentadoria com o limite 
mínimo de idade, ou seja, acabar com a aposentadoria por 
tempo de serviço. Concordo integralmente com ele. Pretendo 
demonstrar, ao longo da minha explanação, que ainda não 
posso ser classificado entre os decrépitos, e me aposentarei 
no servico _público federal dentro de um ano com salários 
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integrais: Acho que o Pais, como ele disse, não pode pagar 
essa quota. 

Eu gostaria de comentar algo que o professor José Márcio 
falou com muita propriedade, a respeito da política de empre
go. Na verdade, a política de emprego deve ser a p-reocupação 
fundamental do Ministério da Educação. Falar em política 
de emprego é falar cm política educacional. Avanço um pouco 
em algo que o professor José Márcio - não sei por que 
razão não avançou - que é a que•;tão da distribuição de 
verbas da educação neste País. 

A distribuição de verbas da educação no Brasil gerou 
um fenômeno muito interessante, que todos_ n6s, aqui, da 
classe média alta, pagamos alto por escolas maternais, primá
rias, secundárias etc., para: os nossos ffilios; que depois fa.i:"ão 
a universidade pública. Os pobres estudam todos os cursos 
básicos nas escolas públicas e depois vão- Os que ·conseguem 
chegar lá- fazer" as piores universidades pagas ~ noite, tendo 
que trabalhar durante o dia para fazer seu ctiiso- univershádo. 
Acho que há alguma coisa de cabeça para baixo nessa história. 
Embora as comparações internacionais que tiVerriOs oportu
nidade de fazer, lá, no IPEA, recentemente, os gastos totais 
em educação ·no Brasil, como percentagem -do PIB, são um 
pouco abaixo, mas não diferem fundamentalmente do que 
acontece nos outros pafses. As diferenças mais fundamentais 
estão na áreas de saúde, nas áreas de previdência, nas áreas 
de infra-estfi:ituta social, digamos assim, saneamento básico 
etc·.-

Sou um pouco heterodoxo -ao deixar para o final o diag
nóstico da situação atual. Vou pretender apresentar alguns 
números apenas, já que muitOs foram tratadóS aqui. Sempre 
pareço o proprietário-da verdade, já que _diversos e compe
tentes economistas profissionais não concordam com as mi
nhas idéias, poTs- é um equívoco tratar -o mercado de trabalho 
como algo isolado do resto da ecçmomia. Eu chamaria -isso 
de um falso problema. Não que não exista o problema do 
desemprego; não que não exista o problema do arrocho sala
rial, claro que esses problemas existem. Mas são falsos proble
mas, na medida em que são conseqüências e llãO CaUsas em
si mesmo. Não adianta pensar em aumentar salários, em au
mentar empregos como se isso Ocorresse de forma isolada 
do resto da economia, como, aliás, o professor Jatobá frisou 
na sua apre_sentação. 

Eu diria que numa economia estável, obviamente não 
é o caso da brasileira, o nível real de salários, o poder efetivo 
de compra dos trabalhadores, está ligado basicamente à produ· 
tividade da mão-de-obra e à taxa de _inflação, eventualmente 
existente no período considerado. Ao passo que o nív_el de 
emprego varia quase que dirctamente, o que não for direta
mente é espúrio, com um nível de atividade económica _d_a 
sociedade. A rigor não conheço nenhum exemplo de país 
que, em período de crescimento económico e com um regime 
democrático de governo, tenha acusado queda de salários 
reais da massa trabalhadora. 

No caso brasileiro, onde a nossa economia é está~l, 
pelo menos uma década, com instabilidade crescente, que 
chegou até ao ponto que costumo chamar de_ o reinado das 
expectativas, onde a racionalidade económica pouco interessa 
nas decisões dos agentes, penso que todas essas Yariáveis de· 
pendem basicamente da inflação corrente e das -expectativas 
inflacionária"s que a soc.:iedade faça para o futuro próximo. 

Nessas condições, a estabilidade económica da econúmia 
é o passo inicial, quando se pensa em crescimento económico 

e, em decorrência, em crescimento de níveis de emprego e 
de salário real. Penso que essa deve ser a nossa colocação. 

Em outras palavras, identific(J no processo inflacionário 
brasileiro crónico e potencialmente explosivo, a razão prin

---Cipal da deterioraÇão crescente quer observa, quer via desem
prego, quer via redução de salário real junto à imensa massa 
dos trabalhadores brasileiros. 

A conseqüéncia-Iógica é a de que se deve buscar, em 
_primeiro lugar, a estabilização económica. Na estabilização 
económica é que se vai encontrar a fonte, parece-me, da recria
ção de um mercado de trabalho dinâmico que possa absorver 
as novas gerações de mão-de·ol:>ra, que chegam a cada ano 
em nosso País, em níveis salariais obviamente compatíveis 
com a nossa renda nacional e renda per capita. 

No meu ponto de vista, existem três pré-requisitos para 
que se atinja isso, que estou chamando_ a fo{lte da recUperaÇão 
económica. Os Pré-requisilãS sã6, nO meU entender, em -j:)ri· 
meiro lugar, um equilíbrio externo das contas nacionais, no 
sentido de que os comproniissOs iritern-acioriãfS do país, e tam
bém os compromissos internacionais, no caso brasileiro, do 
Governo, não ultrapassem as sUas capacidades de pagamento 
do país e do Governo, ou seja, que não exista no horizonte 
previsível nada que se aproxime de uma crise cambial. Acre
dito mesmo que, com o final das negociações que ora se desen
volvem com os banqueiros privados internacionais, teremos 
esse pré-requisito cumprido. 

O segundo pré-requisito é uma certa austeridade mone
tária·. Acho que ela deve ser suficiente para inviabilizar especu
lação com os estoques e antecipações de consumo, obviamente 

· o consumo postergável. Também creio que esses pré-requi
sitos vém sendo cumpridos, até com muitas sobras, mas essas 
sobras só vêm ocorrendo porque um terceiro pré-requisito 
está ainda por ser cumprido. 

Esse terceiro pré-requisito é um equilíbrio fiscal, que 
pode até mesmo ser temporário. Os países que saíram de 
situações de virtual hipeiinflação e conseguiram gerar um ajus
tamento razoável, uma certa estabilidade de preços, a única 
característica comum de todos os casos é que, em pouco tem
po, em questão de um ou dois anos, esses mesmos governos, 
que eram deficitárioS, Voltaram a ser deficitários, voltaram 
a emitir títulos. E a população os aceitou de forma bastante 
boa. Aparentemente, as sociedades gostam de possuir títulos 
públicos, acreditam mais rios títulos públicos do que nos títulos 
privados. Mas, embora esse equilíbrio seja eventualmente 
temporário, ele tem que ser percebido pela sociedade como 
algo sustentável, ou seja, ele tem que, ao mes111o tempo, 
gerar um equilíbrio dos fluxos de receitas e despesas do Go
verno como também prover recursos para o que nós, aqui 
do Brasil, chamamos de "grandes rombos", dentre os quais 
o da Previdência Social e do Sistema Financeiro de Habitação, 
que me parecem ser os dois de maior vulto. 

Tenho conhecimento de que o Congresso Nacional estuda 
atualmente - e esta ComisSão faz parte disso - uma ampla 
reforma do sistema previdenciário-, de modo a que esse "rom
bo" potencial da Previdência venha a ser sanado. 

Enfim, desses três pré-requisitos, encontro apenas a ne
cessidade de uma ampla reforma fiscal como base para que 
se possa pensar em estabilidade e crescimento económico, 
de emprego e de salário. 

Naqualn:tente, como em qualquer sociedade, existem 
aqueles que defendem o Estado mínimo, onde o Governo 
deveria se preocupar apenas e tão-somente com as funções 
tipicamente tradicionais de Governo, promoção de justiça, 
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segurança interna, segurança exter:na etc. Cr;eio que o Estado 
moderno é mais do que isso: além dessa funções t!adicio~ 
nalmente típicas, deve preocupar-se com áreas tão vitais como 
educação básica, saúde, infra-estrutura social- sane_amento 
básico é o exemplo mais característico -Previdência Social 
etc. 

Conhecendo as diferenças regionais e Pessoais de distri
buirão de renda e riqueza neste País, não tenho dúvida de 
que a presença estatal, nas áreas sociais do Brasil, terá não 
apenas que ficar claramente definida, no que seria um novo· 
papel do Estado, como, em muito, ampliada em relação ao 
seu nível atual de intervenção nessas_ ârcas .. Essas questões 
devem receber um tratamento especial quando este País resolw 
ver fazer uma refornfa fiscal efetiva e duradoura. 

Entretanto penso que esses pré-requisitos,São apenas pré
requisitos. Não julgo que, uma vez realizada urna ampla refor
ma fiscal, a estabilização económiCa-estirá garantida. Penso 
que não! Penso que, uma vez realizada uma -reforilla fiscal 
e mantidos os outros pré-requisítos, i.tmã boa renegociação 
da dívida externa, nosso País, nossa sociedade terá de se reeri
contrar com ela mesma. Na verdade, algum tipo de consenso, 
de modo a coordenar as expectativas, terá de ser realizado 
de modo a que possamos vir, de fato, a debelar o processo 
inflacionário. 

É claro que não espero que esse reencontro da sociedade 
com ela mesma venha a ocorrer rapidamente. Todas as frusta
çõcs dessa sociedade farão com que muitos meses__se paSsem 
até que haja um determinado consenso de que a estabilização 
econômica é o primeiro passo pa:ra a solução da falta de _cresci
mento, para a solução do problema de mercado de trabalho, 
tanto de emprego como de sal_ários. Muitos meses ;:tinda se 
passarão mesmo após um eqüacionamento das contas do setor 
público. Se tudo começasse agora, se o pontapé inicial fosse 
dado agora, não voltaríamos a um crescimento sustentado 
antes de, pelo menos, dois anos. Não sei se é próprio para 
o momento, mas o próximo Presidente da República poderá 
transformar-se no grande Líder nacional da décad.a por ter 
promovido a reentrada do País na rota do crescimento econó
mico se isso c-Omeçar a ser pensado desde agora. 

Com isso, retomo um dos tópicos do tema desse painel, 
que é a questão das perspectivas do mercado de trabalho 
nos próximos anos. Por entender que vinte anos é um pouco 
de _exagero, fico nos dois, que, obviamente_, não são nada 
promissores do meu ponto de vista. 

Nesse período dos próximos dois a três anos, é um dever 
do Poder Público gera-r algumas medidas compensatórias. I?SO 
sim, seriam políticas de emprego. Mas política de emprego, 
no sentido de empregos extraordinários, no sentido de um 
caso excepcional e não como uma política de emprego nacional 
e perene. Existe um arsenal de idéias nessa área, mas a que 
me parece mais óbvia - já que s_e concentram nas Periferias 
das grandes cidade_s os maiores focos de_ desemprego, exceto, 
obviamente, em algumas áreas rurais do País -é a que diz 
que o que não falta é demanda, necessidade por obras públicas 
infra-estrutura básica etc., que obviamcrlle custam dinheiro, 
mas que não são nada parecidas com outras grandiosidades 
cometidas. 

A meu ver, o momento de se iniciar esse processo de 
equihbrio económico para o futuro crescimento é este, em 
que condições internas e externas são excepcionais para que 
se busque esse ajustamento e_conómico. 

Do lado interno, as tarifas públicas e -O câmbio estão 
razoavelmente ajustados às condições atuais. Foi razoavel-

mente bem recebida a idéia de privatiZaÇão" de-algumas áreas 
onde realmente o Estado moderno qu-e defini não necessita 
se mostrar presente. - ' · 

Do lado _externo, temos hoje as taxas de juros interna
cionais mais baixas de várias décadas. Vemos a· economia 
internacional começando a sair da recessão provocada pelos 
Estados Unidos, tudo levando a crer que vamos -pa~sar por 
un~ .dojs ou três anos pelo menos de crescimento econômiCb 
a nível intern._acional. Parece-me que este é o momento de 
pensarmos àeriamente no ajustamento económico brasileiro, 
de modo a não passarmos às futuras gerações um· atestado' 
de. incompetência por não termos aproveitado um morne·nto 
tão propício a esse tipo de ajuste. A longo prazo, 'sou mais 
otimista, após esses anos de ajustameil.to. Penso Que nosso 
País vai Sair desse atoleiro em que foi envolvido assentado 
em outras bases mais sólidas, onde aquele - eu chamaria 
taiv_ez impropriamente- paternalismo individualista do Esta
d<? _vai ceder lugar a preocupações socüüS mais amplas, mais 
ge~ais, a uma participação mais intensa em' áreas sociais, a:tin: 
gindo a grande massa de miseráveis que ainda _existe neste 
País. Se a curto e médio prazos, sou pessimista - penso 
até que deve haver uma intervenção do Poder Público em· 
caráter compensatório a longo prazo, sou bastante otiiniSta~ 

Para encerrar, eu apresentaria laguns números como diag
nóstico da situação atual e recente do Brasil. 

Começando pela indústria paulista, existem alguns dados 
bastante interessantes. Se compararmos, por exemplo, o nível 
de emprego na indústria paulista de janeiro de 92 com janeiro 
de 91, a queda foi de entre 8 a 9%. Isso acontece sempre 
que se compara com o mesmo mês do ano anterior; em feve
reiro de ,92 acontece a mesma coisa; em -dezembro- de 91, 
em relação a dezembro de 90, _a mesma coisa. Comparemos· 
o número de janeiro de 92 com o de janeiro de 86. Por que 
jãileiro de 86? Janeiro de 86 é anterior a:o do plano Cruzado. 
De lá para cá, todas as comparações que os economistas fazem 
são sempre um pouco prejudicadas pelas quantidade de cho
ques de toda a ordem que esta economia sofreu. Mas obser
vamos que existem hoje trabalhando na indústda paUlista, 
13% menos trabalhã.dores que em janeiio de 86: Erii seis 
anos, o nível de emprego caiu 13%. -

Fatos curiosos acontecem, por exemplo, no índice de 
salário real médio na indústria paulista. O último dado se 
refere a janeíro de 92, que mostra uma queda de 14% n-o 
efetivo poder de compra médio dos trabalhadores da indústria 
paulista em relação a janeiro de-86. Mas, curiosamente, mostra 
uma elevação de cerca de 12% em relação a janeiro de 91, 
um ano antes. Isso, aliás, é uma coisa comum. Quando o 
emprego começa a cair de um forma rápida, os primeiros 
a perderem os empregos são os peões. Isso faz com que o 
salário médio se eleve, ao reter alguns da base <Jo mercado 
de trabalho. 

Outros -dados que eu gostaria de citar aqui são muito 
interessantes. Entre novembro e dezembro do ano passado, 
segundo o IBGE, a população econcornicamente ativa do Pafs 
caiu em 300 mil pessoas. b curioso, porque a taxa de desem
prego aberto cai de 4,65 para 4,15%, nesse mesmo período 
entre novembro e dezembro. Alguém acredita .que a popu
lação economicamente ativa tenha caído - se estou enxer
gando bem; não estou decrépito, mas estou ficândo cego -
num total de-300 mil pessoas? É claro que não! Tudo é uma 
questão de metodologia de pesquisas. Não quero aqui criticar 
o IBGE, porque essa é unia metodologia internacionalmente 
aceita, como o Professor José Márcio citou- o caso da Espa-
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nha -, em que ele, indaga ao entrevistado se ele, naquela 
semana, procuro-u e-n·rp·regoc::ro·estava aguardando alguma res~ 
posta de emprego. 

O que aco"ritCce múito qufmdo a ec6ií0ffiiá-Se iôrÍiâ-forte
mente expulsadora de mão-de-obra do mercado de trabalho 
é o chamado efeito desalento aqui questionado. Este efeito 
é inuito- cOnhecido em economia de trabalho. Simplesmente 
porque as pessoas fizeram cinco, seis, dez telltafívas de erriPre- · 
go e não con-seguiram e como a sua· tentativ~ custou ·pelo 
menos duas passagens de ônibus, de ida e volta, há um desa
lento. Essa pessoa deixa de procurar _o merc~d9 d~ t!abalho. 
Quando o entrevistador pergunta se a pessoa teve contato 
com alguma empresa ou esperava resposta de alguma empre
sa, naquela semana, ela responde gue não. Por quê? Porque 
nas seis semanas anteriores áridou Procurando, llão c<mseguiu 
e desistiu, e por uma questão de minfrii.iZáçãO- di--prejuízos 
e de custos. 

Essa pessoa deixa de ser classificada como economica
mente ativa. Ela deixa a peia, como se diz, uma vez que 
é considerada desocupada por interesse próprió e não uiria 
desempregada. Como a taxa de desempiego é por definição 
o número de des_cmpregados sobre a população economica
mente ativa, e o·número de desempregados é muito menor, 
se retirarmos um de cima e um de baixo, a taxa cai. Internacio
nalmente isso é considerado uma boa metodologiã. 

No nosso País, dadas essas flutuações brutais que ocor
rem, essa metodologia é falha para nos indicar o que de fato 
esta acontecendo. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -Lem
bro a V. S• que o seu tempo esta esgotado e pedimos que 
conclua o seu trabalho. 

O SR. JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA
Gostaria de citaf um úftimO dado, que é a qUestão dessa 
queda da pOpulação economicamente ati v a e que se concentra 
muito na indústria de transformação, exatamente aquele setor 
que é um dos mais organiZados da sociedade em termos for
mais. Essa é a raz&:o que tenho para explicar porque o número 
de trabalhadores com carteira assinada vem caindo assustado
ramente no País. 

Qualquer outro comentário farei depois. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Peço 
á Secretaria a lista de inscriçõeS. - -

O SR. JOSÉ MARCIO CAMARGO -Sr. Presidente, 
quero fazer um comentário sobre o último ponto abordado 
pelo Sr. José Cláudio, porque a questão estatística é um pouco 
mais complicada. · 

Esses dados são da PNS 

O SR. JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA
Sim. 

O SR. JOSÉ MAR CIO CAMARGO - Eoderíamos di-
. zer que a PNS é uma amostra. E a amostra de dezerribro 
é menor que a de novembro, principalmente na indústria, 
exatamente porque o número-de empregos criados na índústria 
em dezembro é menor do que em novembro. A PNS tem 
que trabalhar com números relativos e não abs_olutos. A redu
ção de 300 mil pessoas· economicamente ativas não significa
que houve uma redução das 300 mil pessoas no País como 
um todo. Não! A amostra de dezembro, se expandirmos, 
daria menos isso. Não signifícit que e"stãi:ía reduzindo. se ex
pandir ela será menor, exatamente porque é menor mesmo 

em dezembro. Ela é feita para ser assim. A questão é pura
mente estatística. Concordp com .o argumento que V. Ex" 

,_usou riO final, mas esse número -não terri a ver só cõm iSso. 
Teiri a ver também o. fá.to de" que amostfa é OUú--a. É uma 
discussão técnica, complicada. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -Con
cedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Gostaria de dizer, Sr. 
Presidente, antes de formular uma questão de ordem sobre 
os trabalhos, que o acúmulo de tarefas impediu-me de estar 
aqui desde~ começo. 

Observei hoje na Imprensa que a Comissão semelhante 
a esta na Câmara dos Deputados parece ter concluído o reJatô
rio sobre a questão da Previdência. À luz do andamento dos 
trabalhos na Câmara sobre a reforma da Previdência, como 
se está pensando proceder nesta Comissão? Talvez isso já 
tenha sido objeto de esclarecimento. Mas como perdi o início 
dos trabalhos, considero importante saber o que está sendo 
discutido. Sei que estamos estudando as mesmas questões 
abordadas na Câmara, mas lá existem propostas, quase que 
relatórios. Gostaria de saber como estasmos no Senado vis-à
vis o que lá se passa e programação de palestras. 

O SR. PRESIDENTE (CiàSabóia de Carvalho)- A 
Presidência esclarece ao Senador Eduardo Suplicy que as Co
missões não são absolutamente iguais. 

Aqui traçamos um roteiro, graças à experiência do rela
tor, que irá mais a fundo na problemática. Fazemos um estudo 
dos aspectos relativos à população, um trabalho demográfico, 
considerando o aspecto das políticas de_emprego e salário. 
Depois faremos um trabalho sobre Previdência comparada 
e, por fim, iremos verificar na legíslação o que deve ser altt:
rado. 

Nossa Comissão, pelo fato de estar funcionarido quando 
a da Câmara já concluiu o seu trabalho, aproveitará com 
toda a certeza que já houve na Câmara dos Deputados, o 
que dá uma vantagem para nosso trabalho estará um passo 
a frente. 

Não estamos preocupados com uma reforma da Previ
dência mas, notadamente, a história de que a Previdência 
não tem dinheiro e é inviável. Es_tarnos fazendo um trabalho 
identificatório. 

Parã. responder V. Ex\ passo a palavra ao relator, Seõa
-dor AI~ir Gabriel, responsável por todo o plano desta Co
missão. 

O SR. RELATOR (Amir Gabriel) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, na prática adotamos uma metodologia bem 
mais simples do que a da Câmara, que buscou investigar todos 
os ângulos do sistema da Previdência. 

Partimos do pressuposto de que a experiência nacional 
que a Constituição estabelece, já- tem uma conformação bas
tante boa e que bastava buscarmos a identificação dos defeitos 
provaVelmente existentes-, e_spechilmenfe com relação a uma 
perspectiva de vinte anos. Essa foi a metodologia e, por isso 
mesmo, os convidados refletem essa busca de dados e informa
ções que permitam essa identificáÇão a Cufto; médio e lOngo 
p'razo. 

Foi acertado por mim com o Deputado Antón1o Britto 
nos valermos do material que a Câmara certamente póde 
ajuntar, e do seu relatório, no sentido de encaminharmos 
o relatório para responder a determinação do Preside"ilte âo 
Senado. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY-Gostàiia de me insere- ção, o ajuste pode ter efeitos perversos, contrários àquilo 
ver para formular uma pergunta. que a· legislador estava querendo definir. 

Vou dar um exemplo histórico, para mostrar meu ponto 
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Con- . de vista: quando se compara a experiência do Brasil com 

cedo a palavra ao nobre Senador. a dos países hoje desenvolvidos, o que difere o mercado de 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Os oradôres, Sr. José __ · trabalho brasileiro, hoje, do mercado de trabalho dos países 

Márcio e Professor Jatobá, ao falarem cta questão do mercado como_ os Estados Uriidos, por exemplo, o Canadá e_ alguns 
de trabalho, referiram-se ao trabalho informal. Estamos, no países da Europa ocidental na época em que esses países 
Congresso Nacional, examinando medidas rela,tivª's a isenÇão tiveram elevadas taxas de crescimento económico, de forma-
de impostos para microempresas. Há urna legislação a respeito -ção do caPital bruto? A diferença não é que tivemos uma 
e, na Comissão de Assuntos Económicos, tramita projeto nes- migáção inais intensa para as áieas ui"bã.nas. A migraçãO 
se sentido. reside, fundamentalmente, em que aquelas economias tiverain 

Com respeito a Previdência, comO resolver o problema a capacidade históiic"a de, lentamente, absorverem essa infor-
de garantia de Previdência Social e do direito à pensãO de matização. Essa informatização, no Brasil, vai tender a ser 
aposentadoria para aqueles que passam boa parte de suas absorvida, mas só acontecerá quando de fato se retormar 
vidas de. trabalho no mercado informal? Haveria sugestões o processo de desenvolvimento económico, de forma susten-
no caminho de se procurar formalizar a maior parte da força tada; e vai acontecer de _forma diferenciada no País. Por exem-
de trabalho na visão dos economistas. Isso seria positivo? pio, no Sudeste, a elasticidade emprego-produto, na lingua-
Deveria ser considerado como __ ~m objetivo a ser alcançado gem dos economistas, é muito mais rápida e consegue-s_e enxu-
pela legislação? Assim sendo, o que deveria ser proposto? gar esses informais muito mais rapidamente do que se canse-
Essa a minha indagação. - guiría, por exemplo, no Nordeste. -

o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) _ A Então, penso que não seria recomendável impor pela 
quem v. Ex• dirigíu a pcigunta? regulação a legislação, uma formalfzação da força de trabalho. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Eles são especialistas 
no assunto. Parece-me que o Professor José Márcio de Camar
go tocou no assunto, mas eu go~taria de ouvir os três. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Con
cedo a palavra, inicialmente, ao Professor Jorge Jatobá Be
zerra dos Santos. 

O SR. JORGE JATOBÁ BEZERRA DOS SANTOS 
- Meu caro Senador Eduardo Suplicy: no "iriício da exposição 
eu tinha dito, com relação ao mercado de trabalho brasileiro, 
que a informalização é uma característica· importante desse 
mercado, principalmente nos anos 80, quando esse índice de 
informalização aumentou muito. contribUiu para isso a ·reces
são, o baixo salário de base na economia btasileir_a, que torna 
a atividade no setor não organizado mas rentável do que no 
setor organizado. Comentei que, entre as causas da informa-_ 
Iização, está a evasão fiscal, está a fuga da indexação tarp.bém, 
mas, sobretudo, o problema de que os bons empregos no 
setor formal da economia são escassos. Há empregos de má 
qualidade, como o Professor Márcio ressaltou. 

Tenho dados que não mencionei na minha exposição. 
São dados da Pinale, para 1989. No Brasil, excluindo apenas 
a população rural da zona norte do País, havia 60,6 milhões 
de pessoas ocupadas, em 1989; desses, apenas 50,6% contri
buíram para a Previdência, quer dizer, 30,6 milhões apenas, 
incluídos aí todas as pessoas com diferentes posições de ocupa
ções, empregado com carteira, sem carteira, autônomos, que 
podem contribuir para a Previdência. 

Uma das conseqüências da informatização é que o empre
gado no mercad_o_ informal foge ao _imposto. Numa crise da 
Previdência, a fuga do imposto, ou porque desempregou-se, 
ou porque se tornou autonõmo, evidentemente tem impacto 
conjuntural. 

O senhor pergunta se devíamos perseguir uma formali~ 
zação no mercado de trabalho. Creio que não. O mecanismo 
espontâneo, e qualquer perturbação dessa espontaneidade po
de trazer problemas sérios. Se forçarmos uma formalização 
precoce no mercado de trabalho, por regulação, por legisla-

Seria contra mecanismos de ajustes que talvez tivessem papeis 
importantes a c_umprir no processo de ajustamento, ou ajusta
mento a variação de conjuntura, c-omo estamos_ enfrentando 
agora; ou ajustamento a característica de estrutura, com_o a 
tercialização para o que José Márcio chamou a atenção, e 
que -está acontecendo nas empresas brasileiras. Quer dizer, 
simplesmente transforma-se o assalariado e_rn autonômo ou 
em pequeno empresário. Se se formalizar cria-se uma dificul
dade. Poderia haver uma política de apoio a certas atiVidades 
que, sendo informais, geram renda para alguns grupos especí
ficos da população. Enquanto essa população não tivesse uma 
alternativa melhor no mercado formal, em termos de quali
dade de emprego e de remuneração, esse tipo de política 
p-oderia forçar um rendimento real positivo e manter, pelo 
menos, o nível de ocupação em alguns segmentos _que são 
evidentemente escassos. Isso não se aplica ao vendedor de 
rua, mas se aplica a quem tem uma pequena oficina, um 
pequeno negócio, que retira renda disso e essa renda é essen
cial para subsistência da família dele e também para a econo
mia, embora o nível de produtividade seja baixo em relação 
àquele que seria o desejável. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -Con
cedo a palavra ao Professor José Márcio Camargo. 

O SR. JOSÉ MÁRCIO CAMARGO - A questão da 
formalização e a questão de como garantir previdêncía ao 
trabalhador ao mercado informal estão diretamente associadas 
a questão dos incentivos. 

Em parte, concordo com o Sr. Jatobá, no sentido de 
que a idéia não é forçar a formalização atraVés da lei, mas 
é criar leis que incentivem a formalização. Como fazer isso? 
Essa é a pergunta mais importante. Há duas formas de fazer 
isso. A pergunta do Sendor Eduardo Suplicy é boa. Quanto 
à questáo da qualificação, é necessário haver uma política 
de qualificação generalizada da força de trabalho brasileira. 
Essa é a primeira forma de se incentivar a fornlalízação -da 
força de trabalho neste País, pois dado o baixíssimo nível 
de qualificação da força de_ trabalho brasileiro é muito difícil 
gerar-se incentivos à formalização. A segunda foram, que 
está ligada a questão da qualificação de uma forma um pouco 
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indireta, mas fundamental, é a questão da renda mínima. 
O Senador tem um projeto no Senado Federal, dispondo sobre 
garantia de renda mínima. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Já aprovado pe!o"Sena· 
do, em 16 de dezembro último, está na Câmara dos Deputados 
agora. 

O SR. JOSÉ MÁRCIO CAMARGO ~Está na Câmara. 
Aliás, eScrevi um artigo na Folha de S. Paulo comentadno 
a respeito. - ---

O SR. EDUARDO SUPLICY -E o Sr. José Márcio 
fez sugestões a respeito. 

O SR. JOSFN!ÁRCIO CAMARGO -Vou comentar 
exatamente sobre isso. A idéia de renda mínima é muito boa. 
Ela segue exatamente no sentido de cortar o ciclo de pobreza 
gerado da economia brasileira. Quer dizer, o indívíduo é pobre 
hoje, não consegue se qualificar, vai ser pobre amanhã; os 
filhos desse indivíduo entram precocemente no mercado e 
acabam sendo os pobres de amanhã. Então há um ciclo que 
advém do fato de que o menino tem que complementar a 
renda familiar por se extramamente baixa~-

Nesse sentido, a idéia de renda mínima me parece extre~ 
mamente interessante. E foi exatamente a partir do projeto 
do Senador Eduardo Suplicy que comecei a pensar um pouco 
sobre esse processo. Da forma como o projeto está estrutu
rado, ele tem alguns problemas importantes, um deles é exata
mente que, ao contrário do que eu gostaria, além de ele gerar 
incentivos à formalização, ele gera incentívos também à des
formalização. Porquê? Porque o indivíduo que mente dizendo 
que não tem renda nenhuma, quando na realidade tem pode, 
empregar-se no mercado de trabalho informalmente receben
do dos dois mercados, obtendo uma renda maior do _que a 
que teria se tivesse-a carteira assinada. 

Há um projeto de renda mínima muito importante 'neste 
País. CoffioJazê-lo? Eu usaria um artifício, porque o problema 
aí é comO vigiar, fiscalizar o mercado informal. A forma de 
fazer 'Seria simplesmente a seguinte: todos os pais de família 
teriam direito a uma renda mínima, pai e mãe, a ser determi
nada, talvez cem mil cruzeiros por mês, ou dois salários mini~ 
mos? Não sei, não importa quanto, isso é prObleriia de orça
mento. Todos os pais de faml1ia teriam direito a uma determi
nada renda mínima, desde que tivessem filhos_ entre cinco 
e vinte anos de idade e colocassem seus filhos nas _escolas 
públicas. Então todos os pais de família que estivessem dispos~ 
tos a colocar seus filhos nas escolas públicas teríam direito, 
todos os meses, a ganhar cem mil cruzeiros, pai e m-ãe;- não 
quero vigiar se é o pai ou a mãe, quero miniffiizãr"-toda a 
necessidade de fiscalização. Não quero criar nenhuma buro
cracia para fiscalizar esse negócio, pelo contrário. PodemOs 
imaginar uma coiSa do segui11te tipo: o meninO, quando se 
matricula na escola pública, tem um cartãozinho magnético 
igual ao de banco e, sempre que ele entra na escola, passa 
o cartãozinho magnético na catraca. No final do mês, a mãe 
leva o cartãozinho dele ao banco, pega o dinheiro, põe no 
bolso; vai outro e faz a mesma coisa, e· assim todos eles. 
Nessa sugestão há incentivo dos dois lados. Primeiro, isso 
faz com que as pessoas tenham renda, independente de colo~ 
car o filho na rua para trabalhar. A família é um aspecto 
a ser considerado, ou seja, diminui a necessidade de quem 
é pobre colocar o seu filho para trabalhar. Segundo, isso ·au
menta e incentiva a formalização. Por quê? Porque um índiví~ 
duo que ganha um salário mínimo por mês, sem trabalhar, 
só para colocar o seu filho na escola, tem mai_s poder de 

barganha diante do patrão do que o indivíduo que não ganha 
nada. Então o patrão chega a ele e diz assim: Eu lhe_ dou 
um emprego _s~_m saláriq mínimo, sem carte_ira as~inada ... " 
Ele tem mais poder de barganha para exigir a cartei"ra assinada 
do que o i~divíduo que não ganha nada. Isso significa que 
existirá um incentivo a que ele demande mais formalização. 
Isso resolve o problema de dois lados. Melhora o problema 
de dois lados, mas não o resolve. De um lado, está a Previ
dência Social- e sou contra conceder benfídos da Previdência 
Social de _gr?-ç~, exa_taJl?.ente pelo mesmo motivo. O benefício 
é concedido de graça, sem que o trabalhador pague alguma 
coisa, isso sigrl.ífica que esse tr'abalhador pague alguma coisa, 
isso significa que esse trabalh3d0r, que rião está pagando, 
vai simplesmente dizer o seguinte: "Prefiro s€:dnfofmal, para 
não ter que pagar e, depois, tenho de graça o benefício de 
qualquer forma". Nesse caso está se incentivando a informa
lidade_. Se não se concede o benefício mas se dá urna renda 
para ele pagar a Previdência Social, essa renda mínima serviria 
para ele poder pagar a Previdência Social e o benefício ele 
obteria de graça. 

Então, sou contra pagar º benefício de graça,_ porque 
isso incentiVã -a -informalidade. Ao mesmo tempo, a idéia de 
garantia de renda mínima do Senador Suplicy. É extrema
mente eficiente, no sentido de que poderá gerar menos pobre
za, menos informalidade e mais recursos para a Previdência 
Social. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóica de Carvalho)- Com 
a palavra o Dr. José Cláudi_o Ferreira da Silva. 

O SR. JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA
Quero dizer que vejo com simpatia o projeto do Senador 
Suplicy, já aprovado no Senado, de garantia de renda mínima. 
Mas voltando à questão da Previdência, o ideal seria termos 
algo parecido com uma previdência mínima Universal. PessOas 
que atingiram um certo nfvel de 'idade, ou que por questões 
de saúde estão claramente alijadas do mercado de trabalho, 
deveriam ter uma garantia de uma renda mínima de aposentaR 
doria. Renda essa, que, obviamente, para não desestimular 
a formalização, teria que ser menor que a aponsentadoria 
mínima daqueles que contribuíram. 

É claro que essa é uma situação ideal e que deve ser 
perseguida, no meu ponto de vista. Agora, no caso do sistema 
de previdência como um todo, penso que tem que ser um 
sistema onde receita e despesas falem uma com a outra. A 
simples inclusão de novos grupos entre os beneficiários da 
previdência, sem que, para isso, tivessem sido criadas dotações 
específicas, é a origem do problema da prividência. 

Para que se possa garantir uma previdência mínima, o 
orçamento do Tesouro Nacional, via cobrança de impostos 
da população que pode pagar, teria que Tricluir uma verba 
para isso-:Também não é justo que os trabalhadores brasileiros 
de baixa renda, além da sua contribuição para sua aposenta
doria, venham a arcar com a eventual aposentadoria de renda 
mínima a que se me referi de iníCio. 

Não sei ainda se existe essa tendência, mas houve, há 
algum tempo atrás, quando andei aqui por Brasília, a tendênR 
cia de unificação de contas do Tesouro NaciOnal com Previ
dência. Entendo que devem ser coisas bem separadas. A Previ
dência -claro que sempre sob a gestão do Estado, porque 
não vejo outra forma de fazer diferente -, mas a Previdência 
claramente controlada por trabalhadores, empresários, coni 
participação realmente ativa mi gestão desses fundos que, 
a rigor, não são fundos públicos mesmo, selo ·contribuições--
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priv3.das, com a contribuição do orçamento do Tesouro apenas 
para aquelas parcelas onde as contribuições, de fato, não ocorR 
reram, porque isso é uma realidade nacional. É fácil criar 
um sistema de previdência novo, para os que estão entrando 
no mercado de trabalho agora. Mas é muito difícil criar um 
sistema de previdência agora, que englobe as pessoas que 
já estãO em meados do seu período de trabalho ou no final 
do mesmo. 

Então, são duas coisas que cu queria re-SSaltar: que deve 
haver uma renda mínima de aposentadoria, pois a velhice, 
no Brasil, é muito maltratada; em segundo lugar;·a Previdência 
deve ter um certo status que permita um controle de quem 
contribui sobre a gestão dos s_eus gastos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Estou satisfeito, Sr. 
Presidente, apenas para ponderar que o sistema de Imposto 
de Renda Negativo do programa de garantia de renda mínima 
cumpriria a finalidade, a proposta de um mínimo de renda. 
Vamos ver se hoje poderia cumpri-lo perfeitamente, está aí 
o projeto que aceita, gradualmente inicialmente- iriiciaria de 
60 anos ou mais, depois de 55 anos ou mais e assim por 
diante até que, no oítavo aná, os de 25 aOos <Ju-m-ais Venham 
a ter o direito ao Imposto de Renda Negativo, podendo facul
tar ao Executivo·; se quiser, apressar a introdução do projeto 
para todos, se houver recursos e de acordo com a experiênda 
do programa: 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -Com 
a palavra o Relator Almir Gabriel. 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sx. Presidente, 
eu gostaria de passar ao professor Jatobá a pergunta do Dr. 
Pedro Dietrich Júnior, da ANFIP: "A defesa do liniite âe 
idade para requerer a aposentadoria" - como o Sr. faz -
"não vai acabar penalizando somente os mais pobres, que 
começam a trabalhar aos 10 e 12 anos de idade? Há outras 
idéias inãis sociais- que posSam limitar a idade sem penalizar 
os mais pobres? 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de.Carvatbo),-,:Çom 
a palavra, portanto, o Professor Jatobá_._ 

O SR. JORGE JATOBÁ BEZERRA DOS.SANTOS 
- Tihha eu afírmado que a esperança de vida tem aumentado 
com a idade. Tenho demonstrado que, se refizermos esses 
cálculos hoje, provavelmente será mais alto_ esse limite de 
idade para as mulheres, a esperança de vida_ é de 75 anos 
e para os homens, a esperança de vida é de 71 anos. 

Acontece que este fenômeno se verifiC_á iiãO -só entr_e 
países, mas dentro do mesmo. país, para as diferen_tes regiões 
e classe de renda. Em outas palavras, com o aumento da 
idade, os referenciais entre países mais e menós desenvolvidos 
se reduz e, dentro de um mesmo país se verificam também 
diferenças de classe~ renda e regiões. Tenho dados que mos
trou claramente que se tiver as informações_ por classe, por 
renda e por sexo, também, por exemplo, no caso da vida 
média do grupo de renda no Brasil, claro que a esperança 
de vida para o grupo de renda, partir do nascimento, a espe
rança de vida é de 58 anos para os homens e 50 anos para 
as mulheres, para quem ganha até 1 salário mínimo. Essa 
mesma esperança de vida, para homens com _renda _acima 
de lO-salários míniirios -é _de 65,6 anos e, para as mulheres, 
71,5 anos. Esse diferencial, até 1 salário mfniino, vai-se estrei
tando à medida que vai elevando o número de .. anos. Por 
exemplo, aos 40 anos, o diferencial é bem menor. E_ um fenô
meno que se verifiCa a níVel internacional também a nível 
do mesmo país, qUer eiltre classe de renda, quer entre regiões. 

Outra estatística, outro dado é a vida média para as Re
giões Nordeste-Sul, por exemplo, segundo idades seleciona
das. A diferença da esperança de vida entre Nodeste e Sul, 
ao nascer, é de 11 anos, aos 60 anos, reduz-se a 4 anos, 
aos 80 anos é praticamente inexistente. 

Então isso significa o seguinte: se foi estabelecído o limite 
mínimo de aposentadoria aos 60 anos, não vão penalizar-se 
mais os mais pobres nem penalizar-se mais as regiões mais 
pobres, porque aqueles que sobreviverem tendem a ter dife
renciais menores à medida que a idade aumenta. 

. O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Com 
a palavra o Relator. 

O SR. JOSÉ MÁRCIO CAMARGO - Posso comple
mentar? 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Pois 
não. 

O SR. JOSÉ MÁRJO CAMARGO- Há um outro pon
to importante, além dessa redução da diferença da esperança 
de vida, à medida que se mais velho. O Professor Jatobâ 
disse que, em geral somente 50% da população economi
·camente ativa contribuem pãra·a Previdência. Os outros 50% 
são os pobres, de verdade; esses não se aposentam. Então, 
não é claro que haja distribuição de renda a favor, de acordo 
com a colocação. A verdade é que a pessoa que começa a 
trabalhar com 10 anos, e contribui para a Previdência Social 
com 15 tabalha mais do que aquele que começa a trabalhar 
com se 30 coloca um limite de idade. Porém, para os pobres 
de verdade, não há mesmo uma solução, até agora. Não é 
claro que essa distribuição de renda seja progressiva. _ 

Do meu ponto de vista, não se deve incentivar o indiVíâuo 
a começar a trabalhar com quinze anos. Eu gostaria que ele 
começasse a trabalhar çom vinte_ ou vinte c cinco anos e até 
lá estivesse na escola. Esse é o tom da minha palestra. 

-----·---~tualmente, no Brasil, a aposentadoria por tempo de 
se_tvíço é um enorme incentivO para se começar a tdbalhar 
mais- cedo. O inCei)ti_vo não yem do indivíduo, mas da família. 
A famrlia forÇa o gãroto_ a _entrar e- Contribufr para- -ã -Previ
dência Social de alguma forma. para poder aposentar-se quan
do chegar aos quarenta anos e poder fazer qualquer outra 
coisa. Esse é um incentivo negativo. Eu quero que esse garoto 
fique na escola até os vint_e anos para se qualificar e só então 
vá trabalhar. Caso contrári9, vai-se g.;:rar mais desigualdade, 
com o novo padrão de crescímeirto que vamos ter no futuro. 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel)- Gostaria de fazer 
um comentário sobre essa mesma pergunta, A primeira ques
tão ~ conceituarmos Previdência e Seguridade Social. Se real
mente a Previdência objetiva d3r às pessoas a condição de 
compensação no momento da perda da capacidade Iaborativa, 
o tempo de contribuição não é um fator essencial para o 
raciocínio e, sim, a perda da capacidade laborativa. Se uma 
pessoa chega aos quarenta anos com uma contribuição de 
vinte e cinco anos para aposentar-se, ele ainda está em plena 
capacidade laborativa. 

Conceito de aposentadoria por tempo de serviço, no'meu 
entender. não é completamente correto, à .medida que ele 
possa ser visto de maneira isolada. Ele acaba contemplando 
uma condição antagônica ao conceito_ e ao princípio da Previ
dência, que é prover a pessoa no momento da perda da capaci
da~e laborat_iva, que, entre quarenta e quarenta e cinco anos, 
a maioria das pessoas nã_o chegou a ter. Esse é o aspecto 
que me parece, do ponto de vista doutrinário, fundamental. 
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O segundo aspecto é que não se trata de começar aos 
doze, treze ou quatorze anos. A verdade, para a questão 
da esperança de vida, é jogar-se com a!.r pessoas a partir dos 
quarenta, quarenta e cinco anos ou _ _cinqüenta, quando aí, 
sim, ela tem a expectativa da aposentadoria por tempo de 
serviço, ou qualquer uma outra forma, pelo fato de que se 
admite urna diminuição da capacidade laborativa a partir desse 
momento, mas não no momento em que a: pessoa está no 
crescimento da sua capacidade laborativa, que é ao nível de 
quatorze, quinze, vinte anos, e assim por diante. 

No meu entender, há um dado extremamente complexo 
no Brasil, que é a heterogeneidade das diversas regiões, quer 
na questão do trabalho, quer na questão da própria esperança 
de vida. Não devemos remontar a esperança de vida a partir 
do nascer~ sim, estudá-la a partir pel9, menos,_da quarta ou 
quinta década, para pensarmos na questão de aposentadoria. 

A segunda questão é também do Dr. PedroDietrich para 
o Professor José MiírciO: .. Se a contribuição patronal para 
a Previdência for transferida da folha de pagamento para outra 
base, v. s~ admite ou não que o nútnero_ de__:empregados 
sem carteira assinada iria diminuir expressivamente? 

O SR. JOSÉ MÁRCIO CAMARGO -' É difícil uma 
resposta concreta para essa pergunta. O que não tenho claro 
é o que aconteceria na ecoilóihía brasileira se, por exemplo, 
a base de contribuição da folha de salário passasse para fatura
rnento. Eu não sei, poque muito provavelmente isso pode 
até reduzir o incentivo a não assinar a ca'rteirà, mas vai aumen
tar muito o incentivo a -subfaturar -dO outro lado. Significa 
que vai existir um sistema que vai estar gerando um enorme 
incentivo à fraude no lado maior da geração--de renda, que 
é o faturamento, que é no final do processo. Se se aumentar 
o subfaturamcnto, apesar de se aumentar a oferta de emprego, 
não é claro que isso vá ser positivo eln termos de receita. 
Pode ser até que seja positivo em termos de aumentar a quanti
dade de pessoas com carteira assinada, mas não é nada claro 
que o resultado final vá ser mais receita. Esse é o ponto 
fundamental do ponto de vista fiscal. No faturamento, simples
mente se verifica que há uma taxa a mais. a taxa de Previ
dência, todas essas taxas sociais que conhecemos por aí, citadas 
pelo Sr. Jorge Jatobá, o que signifi~a_ 80% a mais na folha 
de salários~ E preciso ter cuidado para mudar a base de contri
buição. Não estou falando que não deve nunca ser mudada, 
mas insisto que o efeito líquido da mudança não é nada daro, 
principalmente quando se passa· a ·mudança para o final do 
processo produtivo, para o final do proc_esso dP ....:-::111~~:io, 
em vez de recuar. Ê preciso ter muito cuidado ·,,.- .• ...aar com 
esse processo, é preciso fazer estudos mais cuidadosos, que 
entendo que_ não existem. Não conheço no Brasil estudos 
mais cuidadosos que olhem para esse detalhe "-.Jt..dnto se espe
raria do aumento do subfaturamento, se as contribuições so
ciais passarem a incidir sobre o faturamento, em lugar de 
ser sobre a folha de salários? 

SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Com a palavra 
o nobre Relator. 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Gostaria menos 
de fazer perguntas e mais de externar a impressão que, como 
Relator, estou tendo das apresentações feitas e da proposta 
de trabalho que esta Comissão tem. 

Em primeiro lugar, tivemos o cuidado de ver qual é o 
perfil demográfico do Brasil atual e dos próximos anos. Ficou 
mais ou menos claro, pelas apresentaçó_es feitas na semana 
passada, que o Brasil tem hoje uma taxa de incremento popu-

lacional menor do que aquilo que era esperado, mas que 
ainda assim está em percentual bastante alto. 

Em segundo lugar, a perspectiva para o ano 2.010 é a 
de que cheguemos lá com 186 a 192 milhões de habitantes, 
dos quais 50 milhões estariam com menos de quatorze anos 
de idade, doze milhões com mais de 65 anos de idade e 130 
milhões aproximadamente entr~_ os quinze e 64 anos, mais 
ou menos dentro da faixa das pessoas economicamente ativas. 
Esse ponto parece indicar que, apesar de o Brasil não ter 
tido nenhuma política pública, com vistas ao seu crescimento 
populacional, o acaso acabou nos colocando numa situação 
excepcional diante do mundo, de termos uma relação de duas 
pessoas economicamente ativa para uma pessoa dependente. 
Se isso se põe do ponto de vista da população como um todo, 
não há uma possibilidade de fazermos, hoje, uma estreita 
correlação entre isso e a questão do emprego ou renda. Se 
eu depreendi razoavelmente bem as três exposições feitas, 
o Brasil tem um mercado de_trabalho não totalmente compa
rável com o das economias industrializadas. Parece que o 
fato bastante importante._ no sentido de_que isso aconteça, 
é de que o salário real nunca foi um dado permanente na 
nossa economi~, talvez até que a cultura da inflação, não 
permitindo que se registre na cabeça uma correção real entre 
o valor que se recebe e o poder de compra que isso representa, 
que acaba impondo a aceitação, por parte dos eFl)pregados, 
de variações bastante significativas nessa renda real que cada 
um possa ter. Isso, de um lado, junto com o enorme peso 
da economia informal brasileira, que alguns dizem que nas 
épocas boas chega a 30% e que hoje estaria em torno de 
40% ou mais do total da economia, esses dois fatos juntos 
se agregariam a um terceiro ponto, que me parece também 
significatfvo: é de que, pelo menos no momento atual, não 
existe nenhuma perspectiva clara de que o Brasil retomará 
o seu crescimento económico e em que taxas esse crescimento 
se dará. 

Esses três pontos, que me parecem básicos. dos raciocí
nios que foram feitos, nos indicam, primeiro, que a Prev= 
dência Social tem problemas, mas os seus problemas internos 
são muito mais ligados à certa complacência com que o Brasil 
concede determinados benefíciOs. Cito, como exemplos, a 
aponsetadoria por tempo de serviço, aposentadoria propor
cional e outras. Eu diria que essa complacência em benefícios, 
que onera na parte da despesa, não tem a contrapartida com 
relação a receita, à medida que a informalização do mercado 
de trabalho não tem uma perspectiva segura de ser reduzida 
e, por isso mesmo, a receita da própria Previdência será resol
vida apenas através da assinatura da carteira, na medida em 
que a estabilização da economia aconteça. 

Em outros termos, mesmo que o Governo penaliZe ...._ 
multiplique todas as suas ações legais para obrigar a formali
zação e, por isso, o desconto, isso pode não resultar, segura
mente, pelo resultado perverso, em aumento real da receita 
do sistema previdenciário. 

Nesse caso, impõe-se, no meu racioc_ínio, que haja neces
sidade de se buscar, fora da fórmula a tua! de contribuição, 
recursos verdadeiros e em soma significaüva para contemplar 
aqUilo que se possa considerar mínimo no sistema previden
ciário brasileiro, para se garantir pensões, assistência aos aci
dentados, e assim por diante. Essa- é a questão central que 
gostaria de colocar. 

Em resumo, se dentro desses próximos anos pudermos 
contemplar uma perspectiva ( , crescimento económico Capaz 
de assegurar uma formalização de emprego razoável, o sistema 
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'terá, de qualquer maneira, que buscar fórmula alternativa 
de receita para cumprir aquilo que poSsa ser um sistema mini~ 
mamente decente para sua população. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de C~~cryalho) -Como 
Presidente, gostaria de fazer urna observ_aç.ão a respeito de 
tudo que ouvi aqui. 

Quero dizer que a Previdência Social, antes de ser uma 
lei que organizou ·o sistema que hoje está vigente no Brasil, 
é um acontecimento de ordem sociológica; a Previdência eXiste 
como um dos ingredientes da vida social. É preciso que todos 
contribuam para que os que necessitam--se possam--prover 
desse monte formado pelo que estão com vida ativa. ESte 
é um princípiO poSilivista: prever para proVer. Então, a PreVT~ 
dência é, acima de ü.iâo, um~l previsão para prover no mo~ 
mento adequado. . 

A idéia da Previdência no Brasil, toda ela é positiViSta. 
Ela vem exatamente daquele período áureo em que a filosofia 
de Augusto Conte influiu em todo o pensamento nacional: 
influiu no ·ensino, notadarnentc no ensino milítar; íilfluiu nas 
universidades. nas escolas superiores e, mesmo tendo negado 
o Direito, influiu no Direito, porque Augusto Conte achava 
que não devia existir o_ Direito e sim o dever; o Direito- seria 
urna conseqüência do dever devidamente cumprido. 

Agora, a idéia que predomina,_ eu a estou sentido na 
nossa Comissão, pót parte dos Senadores e do Relator, é 
exatamente esta: a Previdência, dentro desse sentido socioló~ 
gico, não deve ser necessariámCrite estatal. Ela tanto pode 
ser estatal como pode ser privada, pode ser de vários modos, 
contanto que a Previdênci_a exista. O importante é- qüe ela 
exista com essa capacidade de provisão para as pessoas real
mente necessitadas. A Previdência tem _que exisitr. Como? 
Estamos aqui buscando exatarnente o melhor modo, a melhor 
maneira para a Previdência existir. - --

pergunta me tocou profundamente e me deixou incomodado 
dentro dessa linha de raciocínio que parece estar ganhando 
corpo dentro da Federação brasileira. 

Mas, enfim, quero dizer que considerei excelente o depoi
mento das pessoas convidadas. como também muito impor
tantes foram os depoimentos da primeira reunião quando aqui 
estiveram técnicos em demografia, demógrafos da maior ex
pressão e que também nos revelaram algumas coisas novas. 

Vejo que os Senhores falaram com muita sapiência, com 
muita competência; divergem talvez por uma questão de esco
la, porque entre os té_cnicos brasileiros há aquela filiação a 
linhas de_ pensamento e isso, na verdade, leva a determinadas 
-divergências. Mas vejo que, em síntese, é plenamente aprovei~ 
tável tudo que aqui disseram. 

O SR. RELATOR (Aimir Gabriel) - Sr. Presidente, 
peço a palavra. · 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Passo 
a palavra ao Relator, antres de finalizar. 

O SR. RELATOR (Aimir Gabriel)- Antes o Presidente 
finalizar, gostaria de dizer que realmente tenho problema psi
~lógico quanto à questão da contribuição a partir dos 14 
anos, pelo fato de ter bem clara e diferença da previdência 
individual e da Previdência Social. 

Enquanto previdência individual, existe realmente uma 
relação direta entre o que contribui e aquele montante de 
po_up~nça que a pessoa faz para receheo de volta, em termos 
de benefício. Mas enquanto Previdência Social, o conceito 
que fica em minha cabeça é de que esse é um pacto social, 
em que a sociedade estabelece que aquelas que trabalham, 
aqueles que transformam os bens naturais em riquezas preci
sam ter garnatias para que, no momento da perda da sua 
capacidade laboratíva, continuem tendo uma vida razoavel~ 
mente digna ou proporcionalmente digna àquela que tiveram 

O que tenho medo- é por isso que estou falando assim antes._ _ _ 
- é de que, de repente, dentro das teorias atinentes a um Então, posso- dizer, Sr. Presidente, que desde que o enfo~ 
modismo do Estado, a uma determinada crise, a um determi~ que possa ter essa adjetivação da Previdência Social e da 
nado instante da República, desfiguremos esses conceitos cle_n~ previdência indiVidllil~- isso permhe, sem dúvida nenhuma, 
tíficos da Previdência para um conceito mais pragmático ati- enfrentar os menores de 15 anos ou os menores de 21 anos 
nente à épóca. Hoje está exatamente em moda_d_uvidarmos como pessoas que devem sim, pela sua potencialidade e pela 
da Previdência, criticarmos a Previdência, duvidarmos das sua capacidade de contribuir, àqueles que mais ta-rde perderão 
suas aptidões, das suas possibilidades sociais e Cri::iõ qUe isso a sua capacidade laborativa. 
é absolutamente inquestionável. A Previdência em si é_inques~ 
tionável. Como corrigí-la é o grande objetivo, quer dizer, O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- V. 
o que está errado, para consertar, o que está certo para ser s~ deseja falar? 
mantido, o que pode ser inovado, mas nunca tirando da sacie~ O SR. JORGEJATOBÁ-Se o senhor terminou, gosta~ 
dade essa atividadc básiCa que é ·a de prevenir-se, de tal sorte ria de fazer umas observações. 
que se cumpra o preceito soCiOlógico da Prevídência-:- isso Se-se Olhal- Parã O-futuro- os senhores devem ter obser~ 
é básico! vado isso na reunião anterior -a previsão é de que temos 

Agora, o que eu vejo, e quero chamar a ate_nção para um estreitamento na base demográfica brasileira; a população 
isso é cj_"ue, por mã."iS experiente qtie sefamos, de quando em brasileira está ficando mais velha, em média. Esse envelhe-
quando alguns pensamentos nos incomodam. _Uma pergunta cimento traz problemas para a Previdência. Quando se olha 
feita pela Anfipe criou~me um certo incômodo como inte- p;:!ra_ o futu_ro,vê-se o seguinte: primeiro, a população ficará 
grante e como Presidente desta ComiSsão;pórqúe me pareceu mais velha, o que tfãrá encargos adicionais à Previdência So-
de ampla sabedoria a indagação: Será que esse limite de idade cial; segundo, o ritmo de crescimento e a oferta de trabalho 
não vai apenar ao que trabalha e é mais pobre? vão diminuir pela mesma tazão, ·porque o estreitamento da 

Muito embora a resposta tenha sido exemplarmente dada, base demográfica deve~se fundamentalmente à queda de fc-
confesso que, dentro da minha formação de advogado, de cundidade, que reduz a oferta de trabalho no futuro. Um 
Professor de Direito, essa -pergUnta me criou um-incóinodo problema que os senhores_ têm que levar e_m consideração 
psicológico da maior gravidade, p-orque eU esta vá plenamente- -éequaciOOar 0-iiOVoSTSfem:a-previdenciário. Mas, há um outro. 
convencido de que esse limite da_idade é necessário- como Se o Páis, de fato, conseguir estabilidade de preços e retomar 
é o pensamento também do Relator Almir Gabriel-, e creio 0 processo de desenvolvimento económico, naturalmente a 
que deve existir algo neste sentido. Mas confesso que essa formalização do mercado de trabalho será retornada, pelo 
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fato de aumentar a partiCipaçãO- de trabalhadores com car
teira ... 

O SR. RELATOR (Aimir Gabriel) - Por favor, quer 
repetir esse último argumento, desde o princípio. 

O SR. JORGE JATOBÁ- Se retomarmos o desenvol
vimento económico, será natural que a informalização dimi
nua, porque todos os· estudos mostram que a informalízação 
funciona como urna- espCif:lja-na recessão, e cOmo'-Uma alterna
tiva-viáVd, porque o salário-base é muito baixo na recessão. 
Na hora em que a economia volta a crescer, o setor organizado 
cresce, c parte desse impulso do setor organizado atrai gente 
que estava no setor informal. Mesmo aqueles que ficam nesse 
se to r, porque consideram ter um rendimento superior, podem, 
inclusive, na informalização contribuir para a Previdência. 
Não contribuem hoje por ser oneroso às pequenas e médias 
empresas. 

É natural que na retornada do processo do desenvol~ 
vimento econômlCO_ã_ informali~ação diminua. a formalização 
aumente e mesmo a contribuição à Previdência pelos informais 
aumente. 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel)- Gostarifi de fazer 
uma colocação, Professor. Pelo que lembro, ós dados do IBGE 
indicam que mesmo no BrasiC- n-a -epocaae grande- ti:ixa de 
crescimento ec_onôinico, quando se atin-giu i2~%,-14%, -15%~ 
ainda assim o percentual das pessoas que estavam ligadas 
ao mercado formal de trabalho não era um percentual tão 
díspar do que ocorre quando há informalização. Assim, con
cordo inteiramente que há uma formalização ·ritaior na época 
do crescimento económico acelerado, mas a diferença não 
chega a ser signifiCãtiVã. para um aumento substantivo do fiililn~ 
ciamento do sistema da Previdência. Isto é, passaria de 50% 
para 60%, e esse·s· dez não resóhieriaffi 6 sísielna~- urita veZ 
que ele p~óprio passa a se encarregar dessas novas pessoas 
que se mas não é o sufiCiente. 

O SR. JORGE JATOBÁ - Eu quero dizer sobre a 
suficiência. Só para finalizar o argumento. O siStema tem 
que garantir uma r~nda de aposentadoria mínima para aqueles 
que têm uma determinada faixa de renda. Supomos as pessoas 
que ganham até 5 salários mínimos no Brasil. Temos q~.~:e 
garantir um sistema que de fato assegure uma aPosentadoria 
digna, porque para os restantes há sempre a opção da aposen~ 
tadoria individual. Não necessariamente é preciso pensar em 
termos de privatização da Previdência. Apenas é precisO criar 
o órgão gestor da Previdência de forma muito mais ampla. 
Hoje, a Previdência é fundamentamente administrada pelo 
Governo, sem a participaçãO dos trabalhadores e em]?I-esários_. 
Caso se democratize o acesso à gestão da PreVidência, fazer 
com que a contribuição seja mais progressiva e redisfributiva, 
assegurando que a massa de população economicamente ativa, 
ganhadora de até 5 salários mínimos~ ou outra f~ixa que se 
determine, tenha uma aposentadoria digna, "o restante, os 
5% -esses 10%, mencionadOs antes, que se apropriam mais 
de 50% da renda nacional -podem ir à aposentadoria priva
da. Eu tenho esse tipo de aposentadoria, a· maior parte da 
classe média tem. Agora, o trabalhador de até 3, 4, 5 salários 
não têm. A esses é preciso assegurar a· eficiência do sistema. 
Parte da reforma tem que passar por af, tem~se que pensar 
que não se pode manter um sistema previdenciário quê Uni ver~· 
salizou benefícioS num cOntexto constitucional não favorável 
à captação de recursos, porqu'e a lei de custeios sempre tem 

os seus ptoblerilas, e nUm contexto recessivo. A crise da previ
dência surgiu num bojo de mudanças estruturais c conjunturais 
extremamente adversas. 

Essa perspectativa do futuro nos leva a essa direção. V a~ 
mos tentar. Quer dizer, vamos tentar democratizar e tornar 
mais progressiva a contribuição, tornar a gestão mais demo
crática e mais ampla, mas as tendências estruturais sáo essas 
e temos que preparar a sociedade brasileira para oferecer 
à grande massa de trabalhadores a proteção que eles merecem. 

O SR. RELATOR (Aimir Gabriel)- Gostaria de colo
car duas coisas:_ Em primeiro lugar, acho que a Previdência 
brasileira não está em condições desfavoráveis. Ela está so
frendo a má gestão ... A prova é que, anesar de o Governo 
ter tirado, no ano de 1990, 883 bilhões de cruzeiros, de· uma 
massa de 5 trilhões, da seguridade para as outras áreas, ainda 
sim .ele terminou com o superávit na Previdência. 

No ano passado, numa massa de 9 a 10 trilhões, o Governo 
tirou 1 trilhão e 400 bilhões e a Previdência cumpriu razoavel~ 
mente as suas obrigações com os trabalhadores_ 

Então, dizer que o grande problema não está realmente 
na Previdência, nem naquilo que colocamos dentro da ConSti~ 
tuição brasileira, mas sim de má gestão em que tem sido 
submetida ao longo desses últimos anos. 

Outro pontÕ, gostaria até de ouvir a opinião de ambos 
os_ professores, seria neste· sentido: se não creio que -o cresci
men~o económico possa se fazer muito em função de criação 
de novos empregos formais, se uma alternativa razoável para 
o crescimento económico, que foi colocado como fundamento 
para a manutenção do equihbrio do sistema, se uma das solu~ 
ções não seria a pequena empresa, a microempresa, o trabalho 
autónomo? Como chegou a ser colocado aqui. 

___ Diria que não é uma só solUção, várias soluções estariam 
em ordem. A retomada do crescimento sim, mas com um 
modelo que fosse capaz de incorporar, cada vez mais, esse 
tipo de ... 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) 
Acrescentando à sua pergunta, gostaria que os dois também 
respondessem sobre a chamada economia informal, onde é 
fácil burlar impostos, burlar a Previdência, na qual é o efeito 
dessa economia informal na realidade na Previdência brasi~ 
leira, nesse momento'? 

Tenho observado~ por exemplo, que em meu Estado, 
o cidadão abre um pequeno estabelecimento, uma portinha 
onde ele vende cachorro quente, vende sanduíche, refresco, 
refrigerante, etc. Esse cidadão, sem nenhuma qualificação 
profissional, tem fazendas no interior do Estado, tem casas 
de veraneio em cada praia importante, tem uma frota de 
automóveis, móta em mailsãb dentro da cidade, tudo isso 
à custa de dois, três empregados ganhando salário mínimo, 
pagando a contribuição mínima à Previdência, o que significa 
dizer que a margem de lucro dele é excessiva e que não paga 
os impostos porque não há um controle dessa atividade. 

Então, pergunto: Qual é o reflexo dessa informalidade 
burlativa na realidade da Previdência Social de hoje? 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel)- Gostaria de agre
gar ao argumento do Senador Cid Sáboia de Carvalho uma 
constatação ... 

Quando fui Prefeito de Belém, um dos graves problemas 
que tínhamos era exatamente dos vendedores ambulantes. 
Tratamos de criar, dentro da cidade, determinados espaços, 
ou melhorar os espaços onde eles trabalhavam, de maneira 
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que tornasse razoavelmente digno o trabalho qu_e_eles desen- Imposto de Renda 5, 6 vezes menos do que e~~- Por quê? 
volviam. Porque entraram na Lei de Microempresa, criaram urna em-

Ao contrário do que a maioria das pessoas podiam imagi- presa individual, etc. 
nar, o raciocínio dessas pessoas, como vendedores ambulan- Deve-se ter muito cuidado, principalmente- e concordo 
tes, não era o racio_cínio do trabalhador e sim o raciocínio corri-os SenadOres na questão do microempresário industrial, 
do empregador, do empresário. Se ele pudesse passar para comercial que também pode estar se apropriando de trabalho 
trás aqueles dois ou três que estavam trabalhando G.om_ele._ alheio-, com relação ás microempresas na área de serviços. 
ele passaria com a maior SimpliCidade e com _a m_aior facilidade. Tenho impressão de que uma das grandes fonte sde evasão 

Segundo lugar. uma constatação muito frequente: QLian- · fiscal neste País, hoje em dia, são as chamadas microempresas 
do íamos à periferia da cidade, uma área intermediária da de serviços: são os médicos, dentistas, economistas, advoga-
cidade, exatamente esse pessoal desse mercado informal tinha dos, etc, que criam em uma empresas padrão, gr;:~nrle. e delas 
uma situação bastante razoável: uma casa de alvenaria, um cada um dos funcionáriOS-e uma microeropresa. As jogadas 
carrinho antigo, mas, de __ qualquer maneira, era um carro; tributárias possíveis são inúmeras, e a evasão fiscal, que me 
eles tinham uma situação melhor do que o assalariado formal, parece está ocorrendo nessa linha, é bastante propícia. 
tão pouco profissionalizado quanto eles. Finalmente, eu tinha uns comentários a respeito da ques-

Então, ii1egaveiinente, eSte ponto me pareá:~ de extraor- tão da Previdência. 
dinária importância. Por isso eu diria que não se trata de Acho que devemos deixar muito cfaro o que é a Previ-
buscar a informalização. Mas não sei se a formalização é uma dência compulsória e a_Previdência çomplmen~ar. Que a Previ-
neurose que a gente deva adquirir, e sim; ·o Governo deva dência Complementar seja privada, ótimo! Faz quem quer, 
incluir no seu programa ·de crescimento económico sistema é complementar. Agora, a contribuição compulsória à Previ-
capaz de incentivar essa·-atíVidade económica, pequena e mé- dência, se começarmos pensar em privatizar eu, teoricamente, 
dia. não seria contra, desde que os benefícios finais ro·ssem os 

O SR. PRESJOENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- V a- mesmos. 
mos ouvir, inicialmente, o Dr. José Claúdio Ferreira da Silva, Agora, todos nós aqui já temos ou cabelo branco, ou 
que manifestou desejo de abordar esse assunto. pouco cabelo. Então conhecemos um pouco a realidade nacio

nal. Se começarmos a pensar em privatizar a Previdência com-
O SR. JOSÉ CLAÚOIO F. SILVA - Existem duas pulsória, o resultado previsível compulsória, o resultado pro-

questões colocadas e mais um comentário que·eu tinha pedido viível é que vamos dividir essa Previdência Compulsória em 
a S. Ex•, o Sr. Presidente da Comissão, manifestar. duaS partes: Aquela que permite ao setor privado uma cefti 

As questões colocadas são: da informalidade e a da mi- rentabilidade, serão 0 setor provado não se interessaria; e 
croempresa. a outra, o se to r privado vai ficar com o filé mignon e o Tesouro 

A questão da informalidade deve ser tratada sob vários Nacional vai pagar a conta do que não é rentável, porque, 
ângulos. Sob o ponto· de vista da Previdência, obviamente, ohviamente, em nossa população há uma parcela imensa que 
está havendo uma evasão de recursos das Previdência quando não tem poder de contribuição, ao longo de sua vida, para 
existe infonri::~Jidade do emprego. ter uma aposentadoria razoável no futuro. 

Agora, precisamos ter cuidado porque, muitas vezes, es- Temo muito que venha a ocorrer este fato, que acho 
sas coisas são exploradas de uma forma imprópria. Por exem- será lamentável: a divisão da atual Previdência Compulsória 
pio, tenho ouvido pessoas falarem em palestras com empre- _ a complementar não me preocupo que seja privada -
sários que o ·setoi" informal no Brasil representa 30 a 40%, entre privada, naquilo que a privada se interessar, e pública, 
ou seja, o Produto Interno Bruto é algo em turno de 30 a naquilo que a privada não se interessar, ou seja, mais um 
40% além do que se pensa. rombo que se vai estar criando. 

Não é correto isso. Por quê'? Vou citar um exemplo banal: Era ísso que eu gostaria de deixar registrado. 
os camelôs que vendem cigarros. O qUe é iiiTOrmal nessa 
tividade? O cigarro da Souza Cruz pagou imposto, -entrou O SR. JORGE JATOBÁ - Queria fazer dois comen-
no Produto, tudo isso. O que é informal é a margem de lucro, tários rápidos. 
a margem de ganho desse camelô, que realmente é um pfoble- p . . . -

nmetro, repito, com relação á questão da informali-
ma para a Previdência, que é uma evasão. Mas 0 que foi zação. Historicamente, se a economia cresce em bases susten-
sonegado do Produto Interno Bruto, em priç.cípio, é apenas d d ·ta as a ten ência é a informalização diminuir. Porque com 
o ganho, a renda desse indivíduo, e que 0 IBGE, inclusive, o crescimento económico os salários reais no setor formal 
cortsegue captar, pelo menso em parte. Esse é um ponto que Jll. b' D · · d ' ' vao su Ir. e1xa e existir um estímulo de se ter um rendi-me preocupo porqu·e é sempre é recorrente. . 

Não significa que o País é mais rico e estamos deixando menta. maiOr no setor_ in~~rmal. Mas isso não si.gnifica que 
~la va1 desaparecer, s1gmfica apenas que ela vai se reduzir 

de somar o se to r informal não me parece que seja verdade. lentamente e de forma diferenciada entre as diverssas regiões 
Agora, é um problema para a Previdência. brasileiras. 

A segunda questão é a do microempresa. Confess-o que 
não tenho uma solução para o caso, mas me assusta ver a O setor informal é muito heterogéneo- estamos falando 
que ponto chegamos. em microempresas, empresas quase familiares, mas há a pes-

As grandes empresa de consultaria económica, com quem soa que trabalha em marcenaria, o eletricista, vendedor de 
tenho relacionamento em São Paulo, Rio de Janeiro, elas pente, o que tem uma pequena loja de imóvel no quintal 
são empresas e cada um dos_ consultores são uma_ microem- __ da casa dele, tem uma oficna de_ automóveis, aquele que abre 
presa. Esses indivíduos, provalmente, têm uma renda de 5, · uma pequena soverteria, uma lanchonete ... Então, a tendên-
6 vezes maior do que a minha -e asseguro" que eles pagam cia com o processo de desenvolvimento económico será para 
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esta proporção, dentro da ocupação brasileira, diminuir; a 
tendência para as pessoas olharem para o setor formal como 
uma forma de obter um nível de renda mais alto. Porque, 
hoje, a escolha não é por falta de alternativa não, é que 
no informal eles ganham muito mais do que trab'alhando no 
setor formal em atividades semelhantes. 

Essa tendência será historicamente inequívoca. Agora, 
há um evasão fiscal por conta dísso. Acho que o grau de 
evasão fiscal tolerável vai depender muito do grau de organi~ 
zação dessas empreas. Se essas empresas têm CGC, se essas 
empreas têm algum tipo de característica rápida ... ela funcií!_l!-3 
como empresa capitalista, como essa sorveteria que o Senador 
mencionou: ela deve assalariar, sem carteira, para evitar exata
mente o pagamento de imposto. Mas, neste caso, ele deveria 
assalariar com carteira e pagar o imposto, porque é uma em
presas capitalista com a margem de lucro muito alta. Mas 
outras atividadcs não poderiam suportar esse tipO de indexa
ção, ou disposçáo ao imposto, e essa atividades, em algumas 
circunstâncias, são extremamente frágeis. Elas têm um-ã taxa 
de rotatiVidade muito alta, a taxa de mortalidade é alta, situava 
a empresa num ramo, passa um ano depois fecha, sobre nova
mente, etc. 

AchO que o problema é muito mais complexo do que 
esse que estamos imaginando, porque o setor é muito hetero
gêneo. 

Agora, tem- Uma lei que acho é inequívoca. Se retomar
mos o processo de crescimento económico, a informalização 
vai diminuir. NãO tenho dúvida que mesmo ãqueles que consi
deramos estejam não informais, estes vão aumentar a sua 
contribuição, porque a prestação vai aumentar por parte dos 
próprios trabalhadores, pois as alternativas económicas vão 
ser muito mais amplas, muito mais interessantes do que quan
do se está numa época de recessão. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) -Que
remos agradecer aos três convidados, dizendo a todos que 
foram brilhantes e compreensivos com a ·nossa curiosidade 
e com o ·nosso espírito de perguntar, de inquerir. porque 
esse é o objetiVo exato deSta Comissão. 

Queremos agradecer ao Professor Sebastião Jorge Jatobá 
Bezerra dos Santos, ao Professor José Márcio C<imafgo, ao 
Dr. José Cláudio Ferreira da Silva pela contribuição que de
ram ao Senado da República na averigüação que dram ao 
Senado da República na averigüação desse importante tema. 

Está encerrada a reunião. 
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1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 --Mensagem do Senhor Presidente da República 
- N'' 209/92 (no 181192, na origem), restintuindo autó

grafos de projeto de lei sancionado: 
1.2.2- Ofício do Sr. )<.>Secretário da Câmara d~s De

putados 
- N'1 121/92, comunicando a aprovação, sem emen

das, do Projeto de Lei do Senado n" 287, de 1983, que 
dispõe sobre a divulgação dos dados cadastrais relativos 
a latifúndios. 

1.2.3 - Pareceres 
Referentes às seguintes maté-rias: 
-Projeto de Lei do Senado n\' 33/Yl, que altera a 

Lei n" 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre 
a protcção à fauna, revoga a Lei n"7.653~ de 12 de fevereiro 
de 1988 e dá outras providências. 

- Projero de Lei do Senado n~ 189/91, que torna obri
gatória a publicidade de transferência de recursos, a fundo 
perdido, da administração pública federal para Estados 
e Municípios, inclusive a seus órgãos e entidades, e dá 
outras providências. 

1.2.4- Comunicação 
Do Senador Nelson Carneiro, que se ausentará de 

Bras11ia a partir do dia 24 do corrente més. 
1.2.5- Ofícios 
-~- N'! 16/92, do Presidente da Comissão -de Consti

tuição, Justiça e Cidadania, comunican9o a apr_ovação, na 
forma de substitutivo do Projeto de Lei do Senado 1,1<.> 11191, 
que altera a Lei n' 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que 
dispõe sobre a proteção à fauna, revoga a Lei n"' 7.653, 
de 12 de fevereiro de 1988 e dá outras providências. 

- N·' 17/92, do Presidente da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidania, comunicando a rejeição do Pro
jeto de Lei do Senado n" 189/91, de autoria do Senador 
João Rocha, que torna obrigatória a publicação da transfe
tê~cia de recursos, a fundo perdido. da administração pú
bltca federal para Estados e Municípios, inclusive a seus · 
órg<i.o e ·entidades, e dá outras providências. 

1.2.6- Comunicação da Presidência _ 
-Abertura de prazo de cinco dias úteis para interpo

sição de recurso,/ por um décimo da çomposição da Casa, 
para que os Projetas de Lei do Senado n'" 11 e 189/Yl, 
sejam apreciados pelo Plenário. 

-Deferimento, na Presente daüt, -do Requerimento 
no 291192, do Senador Lourival Bapti<>ta. 

-Recebimento do Aviso n" 331, do Presidente da 
Tribunal de Contas da União, de 19 do mês em curso, 
encaminhando, para conhecimento. cópia da decisão n" 
92/92, adotada por aquela Corte, ao realizar inspeções ex
tr~~r~inárias visando apurar possíveis irregularidades na 
aplicação de recursos federais que teriam sido bloqueados 
em contas bancárias pessoais de administradores públicos. 

-Aprovação, pela Comissão Diretora, em sua reu
nião do dia 21 de maio corrente, dos Requerimentos de 
Informações n•' 138, 146,244,260,261, 263, 284, de 1992, 
dos Senadores Ronaldo Aragão, Esperidião Amin e Pedro 
Simon, aos Ministérios da Economia, Fazenda e Plancja
mento, Justiça e Minas e Energia· 

- Sustação da tramitação do Projeto dC ResoluçãO 
n» 17/92. em decorrência da aprovação, pela Mesa Diretora, 
dos Requerimentos n"'~ 13tr e· 146, de 1992, de autoria, 
respectivamente, dos Senadores Ronaldo Aragão e Couti-

- nho Jorge, de solicitação ao Ministério da Economia, Fa
zenda e Planejamento, documentos destinados a instruir 
a Mensagem n' 163, de 1992. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL MANOEL VILELA DE MACiALHÃf.S 
Diretor-Ger:r.l do Senado Federa.! 
A(JACIEL J)A Sli.VA MAIA 

lmpresao sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

Diretoi Executivo 
CAH.I.OS IIOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adminíatrativo 
llll:t.CARLOS BMrros 
O~retor Industrial 

1 

ROJUAN AUGUSTO COlYriNilO MA.DRUO.A 
Diretor Adjunto ' -

Scmestr111 

-Término do prazo para a apresenta_ção de emendas 
ao Projeto de Lei da Câmara n" 1, de. 1992 (n" 902/91. 
na Casa dt.! origem), que altera dispositivos da Lei n" 5_.869. 
de 11 de janeiro de IS172 ....-.Código de Processo__ Civil, 
referentes à prova pericial. Ao projeto nãO foram afere- _ 
cidas emendas. ' ' · .- -

1.2. 7- Comunicação . . 
-Do Senador Lourival Baptista, de ausência dos 

trabalhos da Casa, a partir de 25 ·de maio do corrente 
ano. 

1.2.8- Discursos do Expediente 
SENADOR HUGO NAPOLE.ÃO- Esclaiecímen-' 

tos prestados pelo Presicnte da Caixa Económica Federal. 
sobre a partiCipãçãO. daquele ôrgão. ~0.~9 agente operador 
dos recursos do FGTS. ila CõnStruçãó ão~C,mal da Matetni- · 
dadc, em Rio Branco- AC. 

SENADOR MAURÍCIO CORRÊA. como Líder
Necessidade de apuração das denúncias formuladas pelo 
empresário Pedro Mello, publicadas na revista Veja desta 
semana. 

SENADOR MARCO MACIEL. como Líder- Lei
tura de carta do Senhor Presidente .da República, enviada 
à S. Ex-•, _esclarecendo a sua posição diante das denúncias 
feita pelo Sr. Pedro Collor. 

SENADOR COUTINHO JORGE - Propostas· da 
Relatoria visando a racionalidade no funcionamento e na 
metodologia da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização. 

1.2.9- Leitura de Projeto 
-Projeto de Lei do Senado n" 72/92, de autoria do Senador 
César Dias, que estabelece limite de idade pãra navios 
petroleiros operando cm é.Íguas territoriais brasileiras. 

1.2.10- Requerimentos 
- N' 297/92, de autoria do Senhor Mãurício Corr'éa 

c outros Senadores, solicitando a realização de sessão espe
cial no dia 5 de outubro do corrente ano, em homenagem 
à memória do jornalista Assis Chateaubriand, por ocasião 
do centenário do seu nascimento. 

- W 298/92. de autoria do Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, solicitando _a tramitação conjunta do Projeto 
de Lei do Senado n" 47/92. com o Projeto de Lei do .Senado 
n" 61/92. 

ASSINATURAS 

...................... ~~·~- ···-·-·--·---···-··-···-···--·---Cr$ 70.000.00 

Tiragem 1.200 exemplares 

~-N" 299/Y2,_ de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, solicitanQg a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
Je Lei do Senado n" 27191, de sua autoria, que regulamenta 
u ~ 3" do art. 192 da Constituição Federal ~ dá outras 
pn)vidências. 

- N" 300192, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei n" 58/91, de sua autoria, que estabelece .critérios 
c mecanismos para a concessão de incentivos ao desenvol
vimento das regiões Norte e Nordeste e _do Estado Jo 

_Espírito Santo e dá outras providências. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n'' 19/92 (n·· 2.154/92. na 

. Casa de origem)·, de iniciativa do Presidente da República, 
qu_e dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra 
atôs do -poder público, e dá outras providências. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n\' 125/91-Complementar 
(n·• 60/89, na Casa de origem), que disciplina os limites 
das despesas com o funcionalismo público, na forma do 
art. 169 da Constituição Federal. Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n'' 173/91, de autoria do 
Senador Josaphat Marinho, que dispõe s_ohre a liberdade 
de imprensa. de opinião e de informação, disciplina a res
ponsabilidade dos meios de comunicação e dá outras provi
dências. (Tramitando cm conjunto com os Projetes de Lei 
do Senado n"' 56 c 145, de 1991). Discussão encerrada, 
após usar da palavra o Sr. Josaphat Marinho, ficando a 
votação adiada, nos termos do art. 168 do Regimento In
terno. 

Projeto de Lei do Senado n'' 145/91, de autoria do 
Senador Márcio Lacerda, que regula o direito de resposta 
para os efeitos do inciso V do a~!-. 5" _d~ Ço!"lstituição Fede~ 
ral. (Tramitando em conjunto com os Projetas de 
Lei do Senado n\'~ 56 e 173, de 1991). Discussão encerrada, 
após usar da palavra o Sr. Josaphat Marinho, ficando a 
votação adiada, nos termos do art. 168 do Regimento Inter-

Projeto de Lei do Senado n9 56/91, de autoria do Sena
dor J uiahy Magalhães, que revoga o § 39 do art. 20 da 
Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. que regula a liber
dade de manift.:staçãO do pensamento e de informações, 
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e o inciso 11 do § 3" _do art. 138 do Decreto-Lei n" 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, que institui o Código Penal. 
Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado 
n·" 145 e 173, de 1991). Discussão encerrada, após usar 
da palavra o Sr. Josaphat Marinho, ficando a votação adia
da, nos termos do art. 16R do Regimento lnterno. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n•.> 
I2N2 (n" 134/9!, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do _Brasil e o 
Governo da República da Polónia, em 29 de julho de 1991. 
Aprovado. À promulgação. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nr> 
I3/92 (n" 379/90, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o texto tio Protocolo_ Adicional ao Convênio de Assistência 
Recíproca para a Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas 
que produzem Dependência, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da Bolívia, em La Paz, 2 de agosto de 1988.-Api'Ovada. 
À promulgação. 

Redação final do Projeto de Resolução n" 15/92, de 
iniciativa da Comissão Diretora, que dispõe sobre a, repre
sentação do Congresso Nacional na Comissão Parlamentar 
conjunta do Mcrcosul. Aprovada. À Câmara dos Depu
tados. 

Projeto de Lei da Câmara n· 92 (n" 1.714/89, na Casa 
de origem), que regulamenta o art. 185, inciso I, da Consti-

tuição Federal, e define pequeno e médio produtores ru
rais. Discussão encerrada, ficando a votação adiada, nos 
termos do art. 168 do Regimento Interno. 

1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
-Requerimento n'! 297/92,lido no Expediente da pre

sente sessão, Votação adiada por falta de _quorum. 
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADRO JUTAHY MAGALHÃES- Apelo em 
favor da liberação de recursos para o início da construção 
da variante ferroviâria do Rio Paraguaçu, na Bahia. 

SENADOR MAGNO BACELAR - Defesa do Sr. 
Álvaro Mendonça, Presidente da CEF, na imputação de 
crime de responsabilidade administrativa no ca:so de possí· 
vel irregularidade na aplicação dos recursos do FGTS- no 
Acre. 

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

1.4 -ENCERRAMENTO 

2- ATAS DE COMISSÃO 

3- MFSA DIRETORA 

4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTFS 

Ata da gga Sessão, em 25 de maio de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Alexandre Costa, Rachid Saldanha Derzí e Magno Bacelar 

ÀÇ 14 HORAS fi 30 MlN!Tf()S, ACIIAM-.Çfi PRF.
SF.N'n!S O.'i SRS. S/!NA/)ORFS: 

Alexandre C",osta -Chagas Rodrigues- C".outinho Jor
ge - Elcio Álvares - Humberto Lucena - João França -
Joâo Rocha -Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Sar
ney - Mansueto de Lavor - Meira Filho - Nabor Júnior -
Ncy Maranhão - Rachid Saldanha Derzi - Valmir C'ampeio 
--Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa).~ A lista de 
presença acusa -o comparecimento -de 17 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberto a sessão. 

Sob a proteção de Deus, irliciárii.-Os riõS"sos t"rãbalhos. 
O Si'. 19 Secrefário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: - - __ 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

W 209, de 1992 (n' 181/92, na origem), de 22 do corrente 
mês, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
n• 126, de 1991 (n' 2.165/91, na Casa de origem), que dispõe 

sobre a coordenação do programa nacional destinado às come
morações do centenário de nascimento do escritor Graciliano 
Ramos, transformado na Lei n" 8.425, de 22 de maio de 1992. 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÃMARA DOS DEPUTADOS 

N\' 121/92, de 12 do corrente, comunicando a aprovação, 
sem emendas, do projeto de Lei do Senado n9 287, de 1983 
(n' 8.509/86, naquela Casa), de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que dispõe sobre a divulgação dos dados cadastrais 
relativos a latifúndios. 

(Projeto enviado à sanção em 21,5-92) 

PARECERES 

PARECER N• 145, DE 1992. 

Da Conússão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre Projeto de Lei do Senado n~ 11, de 1991, que 
altera a Lei n~ 5.197, de 03 de janeiro de 1967, que 
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dispõe sObre a proteção à fauna, revoga a Lei n~ 7 .653, 
de 12 de fevereiro de 1988; e dá outras providências. 

Relator: Senador Elcio Alvares 

Ao alterar os arts. 27, 33, e. 34 da.Lei o" 5.197, de 03 
de janeiro de 1967, o_ Projeto d~ Lei_ do_Senado 1 que ora 
examinamos, criminaliza de forma maiS_scvera os danos causa
dos à fauna, em ·particular, t.! ao meio ambiente, em geral, 
expondo os autores dos danos a pena que vão de multa até 
a interdição de estahelc.cimento, ou a expulsão do país se 
o autor da infraçâõ ·ror eStrãngeiro. 

Algumas violações mais gravcs_sã,o.cc;ms!~eraclas crimes 
inafiançávcis, e as perias prevêem reclusão e pesadas multas. 

Acerca do material não-perecível apreendido, o Projeto 
de Lei inova, em relação ao art. 33 da mcncionada_~!;!i _n\' 

5.197/67, ao determinar a soltura dos animais em seu habitat, 
_e ao destinar as peles; couros c outros produtos e subprodutos 
para leilão internacional, proibindo a sua incineração, como 
vem agora ocorrendo por força de resolução do Instituto do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renov<ívcis. 

O art. 34 tornamais.explíCita a· resPonSabiiidãdC das àuto
ridades diantt..: das infrações .. Ao revogar a Lei n'-' 7.653, de 
12 de fevereiro de 1988, já parcialmente_ revogada pela Lei 
n" 7.679, de 24 de novembro de 1988, o Projeto de Lei em 
exame põe fint a Uma série de -irilprópriedades c equívocos 
jurídicos que tanto prejudicaram a ação de preservação e 
defesa do meio amhicnte. 

O Projeto de Lei em tela recebeu, na forma regimental, 
emenda do Senador Alfredo Campos, que dilata o prazo para 
a vigência da Lei. -. ·· · -

Em reunião anterior o nobre Senador Amir Lando solici
tou vistas da matéria c, através de seu voto em separado, 
concluiu pela apresentação de substitutivo. -

Analisando a redação oferecida pelo Senador Amir Lan
do, entendemos que pot regular com maior abrangênda o 
assunto, incorporamos ~nnesma ao nosso parecer, com a inclu
são da emenda oferecida pelo Senador Alfredo Campos, con
substanciando assim, o seguinte substitutivo: 

EMENDA N" 1 - CCJ 
(Substitutivo) 

Dê-se ao Projeto a seguinte redaçã:O: -

PROJETO DE LEI DO SENADO.N" 11, DE 1991 

Introduz alterações nos arts. 27, 28, 33 e 34 da 
Lei n" 5.197, de 3 de janeiro de 1967, ''que dispõe sobre 
a proteção à faunda e dá outras providências", com 
a redação dada pela Lei n~ 7.653, de 12 de fevereiro 
de 1988 e pela Lei n~ 7.679, de 23 de novembro de 
1988, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Os arts. 27, 28, 33 e 34.daLei n' 5.197, de-

3 de janeiro de 1967, "'que dispõe sobre a proteção à fauna 
e dá outras providências", com a redação dada pela Lei 
n' 7.653, de 12 de fevereiro de 1988 e pela Lei n' 7.679, 
de 23 de novembro de 1988, passam a vigorar com a seguintes 
alterações: 

. . '' ......... ~.-~~- ···--··-·-·-····~-----~----~ ~----··· .. ··--"""''•···· .. 
Art. 27. Àquele que, por ação ou omissão, des

cumprir o disposto nesta lei, serão aplicadas, isoladas 
ou cumulativamente, as seguintes penalidades: 

I- apreensão do produto; 

II- apreensão dos instrumentos; 
III- suspensão de atividade~ 
IV- cancelamento de registro; 
V- cassação de licença; 
VI- interdição do estabelecimento; 
VII- expulsão do país. se estrangeiro o autor da 

infração; 
VIII- multa; 
IX- reclusão c multa. 
§ 1~' A apreensão dos produtos caçados. apanha

dos ou perseguidos com infringência ao disposto nesta 
Lei. e dos instrumentos utilizados. direta ou indireta
mente, na prática da infração. será realizada pelo órgão 
incumbido da fiscalização, competindo à autoridade 
administrativa a decretação da perda dos instrumentos
e dos produtos, assegurada ao infrator ampla defesa. 

§ 2\' A suspensão de atiVidade cujo exercício 
acarrete o descumprimento de quaisquer dos dispo
sitivos desta Lei será decretada pela autoridade_ admi
nistrativa, assegurando-se, igualmente, ao infrator, am
pla defesa. 

§ 3'·' O cancelament~ de registro, a cassação de 
licença ou a interdição de estabelecimento serão decre
tadas, pelo juiz, sem prejuízo das demais sanções pre
vistas em lei, sempre que o registro ou a licença estive
rem sendo utilizados e o estabelecimento estiver funcio
nando com infi"ação a dispositivo desta Lei. 
__ § 4'·' Se o autor da infração considerada crime 

por esta Lei for estrangeiro, será expulso do País, após 
o cumprimento da pena que lhe foi impo!>ta, devendo 
a autoridade judiciária remeter ao Ministério da Justiça 
cópia da decisão que _c~min_ou 'ª- pena, no prazo de 
30 (trinta) dias do trânsito em julgado de sua decisão. 

§ s~ A multa prevista no inciso VIII deste artigo 
será aplicada pela autoridade administrativa, segundo 
critérios e valores fixa_dos e at_ualizados periodicamente 

· põr ato do Poder Executivo. - -
§ 6" Constitui crime punível com a pena de reclu

são de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa, a violação 
do disposto nos arts. 2". 3'!, 17 e 18 desta Lei. 

§ 7~ Constitui crime, punível com as mesmas pe
nas previstas no par~ grafo anterior, provocar, pelo uso 
direto ou indireto de agrotóxicos ou de qualquer outra 
substância, química ou não, o parecimelnto~e eSpéci
mes da fauna ictiológica existentes em rios. lagos, açu
des, lagoas, baías ou mar territorial brasileiro. 

§ s~ Constitui crime-: punível com a penas de 1 
(um) a 3 (três) anos de reclusão, e multa, a violação 
do disposto no art. 1" e seus parágrafos, 4'' e 10, e 
suas alíneas a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, I, e m, e 14 
e seus § 3~ desta Lei_ 

"§ 9'' Para os fins dos-§§ 6" a 8'' destes artigo, 
a pena de -multa consiste no pagãmento, ao- Tesouro 
Nacional, de soma em dinheiro fixada pelo juiz em 
dia-multa, com montante de. no mínimo 1 (um) dias

multa e, no máximo, de 500 (quinhentos) dia-multa. 
§ 10. O valor do dia-multa é fixado pelo juiz, 

tendo em conta as condições pessoais e econômicas 
do condenado . 

§ 11. Quem, de qualquer modo, concorrer para 
os crimes previstos nos §§ s~ a 7"' deste artigo, incídirá 

-nas penas a eles cominadas. 
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Art. 28. Além do::; crime::; previstos no artigo an
tcccdcnt~:, subsistcrn_os dispositivos previstos no Códi
go Penal e nas J~mais leis, com a~ penalidades neles 
contidas. 

Art. 33. _ A autoridade apreenderá O!> produtos 
da caça. da pesca. da 
apanha ou perseguição ht.!m como os instrumentos utili
zados na infração, c se estes, por sua naturezá ou volu
me, não puderem acompanhar o inquérito, serão entre
gues ao depostário púhlico local. s_e houver, e. na sua 
falta, ao 
que foi nomeado pelo juiz. 

§ 1" Em se tratando de produtos ou matcna1s 
perecíveis, poderão estes ser doados a instituições cien
tíficas,_ penais, hospitais, e similares, instituições de 
assistência social ou casas de caridade mais próximas. 

§ 2:' _ üs_ produtos c_ materíais não-perecíveis, 
após a liberação pela autoridade competente, terão 
a seguinte destinação: 

I - Animais - serão libertados em seu habitat 
ou entregues a jardins zoológicos ou entidades asseme
lhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de 
técnicos habilitados; 

II - Peles, couros, outros produtos e materiais 
-serão oferecidos em leilões internacional, cuja recei
ta será destinada ao órgão executor da política e dos 
programas nacionais de meio ambiente, em rubrica pró
pria, para aplicaç-ão nas atividades de fiscalização, pro
teção à fauna e controle ambient~l. 

§ 3" É pr01bida a incineraÇão de peles, couros 
e outros produtos e materiais de que trata esta Lei, 
exceto por razões sanitárias ou ambientais, mediante 
prévia ordem judicial. 

Art. 34. A autoridade ambiental que tiver ciên
cia ou notícia de ocorrência de infração às disposições 
desta Lei é obrigada processo administrativo próprio, 
sob pena de se tornar co-responsável." 

Art. 2" Esta lei entra em vigor cinco_dias após a data 
de sua publicação. _ 

Art. 39 Revogam-se as disposições cm contráriO e, em 
especial, a Lei n"' 7 .584, de 6 de janeiro de 1987 e a Lei 
n" 7 .653, de 12 de_ fevereiro de 1988. 

Sala das Comis_sões, 13 de maio de 1992. - Maurício 
Corrêa, Presidente em exercício - Élcio Álvares, Relator 
- Beni V eras - Josaphat Marinho - Odacir Soares - Amir 
Lando- -Alfredo Campos- Ronaldo Aragão- Pedro Simon 
- Wilson Martins- Francisco Rollemberg- Antônio Mariz. 

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR AMIR LANDO 

Voto 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 11, DE 1991 

"Altera a Lei n• 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que 
dispõe sobre a proteção à fauna; revoga a Lei n~ 7 .653, 
de 12 de fevereiro de 1988 e dá out_r:-as providências." 

O nobre Senador Wilson Martins submeteu à apreciação 
desta Casa o Projeto de Lei do Senado n~ 11, de 1991, que 
"altera a Lei n~ 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe 
sobre a proteção à faun_a; revoga a Lei n1> 7.653, de 12 de 
fevereiro de 1988 e dá outras providencias." 

Distribuído a esta CQmissão __ de Constituição, _ _Justiça e 
Cidadania, o Projeto recebeu parecer do eminente Senador 
Elcio Álvares. O ilusue relator sustentou que a proposição 
é ·consitucional e de boa _técnica legislativa e opinou, assim, 
por sua aprovação; acolheu o relator emenda oferecida pelo 
Senador Alfredo Campos. que propôs a postergação, por cinco 
dias após a data a publicação, do início da vigênci~ da lei, 
caso o Projeto seja transformado em norma jurídica. 

Entendemos indispensável oferecer voto que analise, mi
nudentemente, as questões técnico-jurídicas que a proposição 
suscita. 

O art. 1 o do projeto o_fÚece nova rf!dação pai-a o art. 
'1:7 da Lei n~ 5.197/67, definindo como crime as ações ou omis
sões que importem ínobervância do que dispõe aquela lei. 

Prevê a proposição, ainda, que a apenação será aplicada 
ao üifrator da Lei n' 5.197167, independentemente da obriga
ção de reparar os danos causados à fau.na, em particular, 
e ao meio ambiente, em geral. 

A redação proposta pelo autor para o art. 27 define, 
cdírto penas aplicáveis aos que infringirem a Lei no 5.197/67, 
a multa a apreensãO do produto, a apreensão de instrumentos, 
a suspensão de atividade, o cancelamento de registro, a cassa
ção de lic~nça! a_pena de reclusão de -1 a 3- a:nos, a pena 
de reclusão de 2 a 5 anos, !:!_interdição do estabelecimento 
e a expulsão do País, no caso de infrator estrangeiro. O 61enco 
compreende, portanto, pena pecuniária, sanções eminente
mente administrativas e pena de privação de liberdade. 

É digna de encômios a previsão feita- pelo autor de que 
as penalidades _que definiu na nova redação do art. 27 do 
Projeto serão aplicadas "independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados à fauna, em particular, e ao meio 
ambiente em geral". A obrigação de reparar os danos é posta 
na Parte Geral do Código Penal Brasileiro como circunstância 
atenuante da pena. Prevê o_ art. 65, inciso III, letra b:, do 
CP que é circunstâricia que sempre atenua a pena ter o agente 
"procurado, por sua espotânea vontade e com eficiência, logo 
após o crime, evitar-lhe ou minorar-lh~ as conseqüências, ou 
ter, antes do julgamento, reparado o dano". Trata-se·, como 
se frisou, de circunstância atenuante e não de causa de extinção 
da punibilidade. Portanto, coloca-se o Projeto em perfeita 
consonância_ com o que dispõe a legislação penal brasileira. 

No que tange às penalidades definidas nos_ incisos do 
art. 27 constantes do Projeto, observe-se, em primeiro lugar, 
que há espaço perfeito para a introdução de sanções pecuniá
rias ao infrator da Lei n~ 5.197/67, tanto na esfera adminis
tr_ativa, quanto na eSfera peilãl. A natUreza dos crimes prati
cados contra a fauna aconselha ênfase nesse tipo de punição. 
É que, em inúmeros casos, as agressões à fauna não são prati
cadas por aquele que busca meios de so_brevivência, como 
quem caça um animal para sua alimentação, É freqüente a 
constatação de infrações voltadas _exclusiv<;~.mente para o fim 
do ganho, do lucro, da obtenção de vil pecúnia, em detrimento 
da fauna. Nesse caso, a aplicação de penalidade pecuniária, 
na via administrativa e a aplicação conjunta, de pena privativa 
de liberdade e de multa, na via judicial, mostram-se precisos 
para desestimular os comportamentos anti-sociais daqueles 
que nenhum compromisso querem ter com a sobrevivência 
da espécie animal. · 

Outro aspecto a notar no que tange às penalidades pre
vistas pelo autor da redação que deu ao art. 27 é a a_usência 
de definição da competência para aplicação das penalidades. 
Eptendemos que multas administrativas, apreensão de produ
tos e de instrumentos assim com a suspensão da atívidade 
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que infrige a lei de protcção à fauna são_ a_tQ_s qu~ podem 
ser praticados, sem ofensa ao nosso ordenamento jurídico, 
pela autoridade administrativa. Já com respeito ao cancela
mento de registro, -à-cassação--de licença e à interdição de 
estabelecimento, é de todo aconselhável que tais aros sejam 
remetidos à esfera de decisão do juiz, unia-vez que envolvem 
a atuação coativa do Estado, impedido o prosseguimento de 
atividade que ofendem um dos valores da soci~dade, constitu
cio_nalmentc protegido, qual seja, a preservação do meio am
biente e da fauna. 

O exame do Projeto e a: persistência do fenómeno inflacio
nário em nosso país também demonstram a necessidade de 
se deixar ao arbítrio da autoridade adminiStrativa, em um 
caso, e da autoridade judicial, em outro, a fixação e atualização 
dos valores da multa. No caso da pena de multa judicialmente 
fiXada, o próprio Código Penal, em seu artigo 50, autoriza 
o juiz- a permitir que o pagamento da multa se realize em 
parcelas mensais". "Conforme aS circunstâncias" e "a requeri
mento do condenado". Permite tambéin que a cobrança da 
multa seja efetuada mediante desconto do vencimento ou salá
riO do condenado, não podendo o desconto incidir "sobre 
os recursos indispensáveis ao sustendo do condenado e de 
sua família". Portanto, já existe prõteÇâ6 pa-ra os desvalidos, 
contra a imposição- de pena de muita que possa retirar-lhes 
as condições míiiirilaS: de sobrevivência. 

A redação do art. 33, dada pelo Projeto, é significati
vamente distinta daquela que havia sido dada pela Lei n'? 
7584/87 e pela Lei n• 7.653/88, no que tange aos produtos 
não-perecíveis apreendidos pelas autoridades. A mudança di
rige-se, em especial, para as peles, couros e outros produtos. 
Segundo o ProjetO-, este-s serão oferecidos em leilão interna
cional, com receita destinada à fiscalização, conir_ole ambiental 
e proteção à fauna. 

Entendemos que o objetiVo visado pelo Projeto com a 
alteração do art. 33 ê-riiCritófio:- o--meio "encontrado para 
arrecadar recurso_s (le_il_ã_o internacional), não nos parece poder 
causar os males à fauna que as vozes contráriáS:à-venda assegu
ram que ocorrerão. Entretanto, como válvula de escape, sufi
ciente para impedir que peles c outros produtos sejam armaze
nados com riscos à saúde da população ou ao meio ambiente, 
entendemos necessários prever que, mediante prévia ordem 
judidal, possam tais produtos e materhi.is-;-eXC:epcionalmente, 
ser incinerado~. 

As sugestões que elencamos acima encontram-se reunidas 
no anexo substitutivo,-que tem o singelo objetivo de aperfei
çoar a redação proposta pelo ilustre autor, preservando os 
propósitos de que este estava imbuído, ao oferecer a propo
sição examinada. 

Resta observar que a proposição é, em noSso entenôer, 
constitucional, portanto foram respeitados os princfpios alber
gados na Constituição, a par de ter sido atendido o pressuposto 
da inicTatíva parlamentar para a apresentação de projeto de 
lei ordinária, da competência do Congresso Nacional para 
apreciar todas as matérias de competência da União e de_ 
a matéria objeto do Projeto não incidir nas vedações constitu
cionais, que reservam ao Presidente da República a iniciativa 
das leis em assuntos específicos previstos na Lei Maior. 

Por outro lado, a juridicidade do Projelo e a técnica 
legislativa podem ser aperfeiçoadas, colocando-à.s em perfeita 
consonância com o ordenamento vigente cm nosc.o País. Com 
esse objetivo em mente~ Oferecemos o substitutivO 3.nexo. - -

Diante de todo o exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n" 11, de 1991, na forma do substi
tutivo anexo. 

Sala da Comissão 13 de maio de 1992. -Senador Amir 
Lando. 

ANEXO I 

SUBSTITUTIVO 

Dê-se ao Projeto a seguinte redação: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 11, DE 1991 

Introduz alterações nos arts. 27, 28, 33 e 34 da 
Lei nD 5.197, de 3 de janeiro de 1967, ''que dispõe sobre 
a proteção à fauna e dá outras providências", com a 
redação dada pela Lei na 7 .653, de 12 de fe,.·ereiro de 
1988 e pela Lei nn 7 .679, de 23 de novembro de 1988, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:. 
Art. I" Os arts. 27, 28, 33 e 34, da Lei n' 5.197. de 

3 de janeiro de 1967, "que dispõe sobre a proteção à fauna 
e dá_ outras providêncías", com a redação dada pela Lei n~ 
7.653, de 12 de fevereiroi de 1988 e pela Lei n'' 7.679, de 
23 de novembro de 1988, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

. '. ~· ...................................... ' .................. . 
Art. 27. Àquele que, por ação ou omissão, des

cumprir o disposto nesta lei, serão aplicadas, isolada 
ou cumulativamente, as seguintes penalidades: 

I- apreensão do produto; 
II --apreensão dos instrumentos; 
III- suspensão de atividadc; 
IV- cancelamento de registro; 
V- cassação de licença; 
VI- interdição do estabelecimento; 
VII -expulsão do país, se estrangeiro o autor da 

infração; 
VIII -multa; 
IX- reclusão e multa. 
§ 1•: A apreesão dos produtos caçados, apanha

dos ou perseguidos com infringéncia ao disposto nesta 
Lei, e dos instrumentos utilizados, direta ou indircta
inente, nã Prática da infração, será realizada pelo órgão 
incumbido da fiscalização, competindo à autoriçiade 
administrativa a decretação da perda dos instrumentos 
e dos produtos. assegurada ao infrator ampla defesa. 

§ 2~' A suspensão de atividade cujo exercfcio 
acarrete o descumprimento de quaisquer dos dispo
sitivos desta Lei será decretada pela autoridade admi
nistrativa, assegurando-se, igualmente, ao infrator, am
pla defesa. 

§ 3\' O cancelamento de _registro, a cassação de 
licença ou a interdição de estabelecimento serão decre
tadas pelo juiz. sem prejuízo das demais sanções pre
vistas em lei. sempre que o registro ou a licença estive
ram Séndo utifizados e o estabelecimento estiver funcio
nando com infração a dispositivos desta Lei. 

§ 4v Se o autor da infração considerada crime 
por esta Lei for estrangeíro, será eXpulso do País, após 
o cumprimentO da pena que lhe foi imposta, devendo 
a autoridade judiciária remeter ao Ministério da Justiça 
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cópia da decisão_4ue cominou a pena, no prazo de 
30 (trinta) dias do trânsito em julgado de sua decisão. 

§ 5o A multa prevista no inciso VIII deste artigo 
será aplicada pela autoridade a_c,hninistratiya, segundo 
critérios e valores fixados p atuali~ado$ periodicamente_ 
por ato do Poder Execu.tivo. . . ___ _ 

§ 6'' Constitui crime, punível com a pena de re
clusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. e mJJlta, a violação 
do disposto nos arts. 2", 3\ 17 c 18 desta Lçi. 

§ 7\' Constitui crime, punível com as mesmas pc
nas previstas no parágrafo anterior, provocar, pelo uso 
direto ou indi_r_cto de agrotóxicos ou de qualquer outra 
substância, química ou não, o percciment0 U_c espéci
mes da fauna ictiológica existcntt::s em_ri0_4la_gos, açu
des. lagoas, baías ou mar tl!'rritoriaJ brasileiro. 

§ 8'.' Constitui crime, punível cOm a pt.!na de 1 
(um) a 3 (três) anos de r~dusão, ('multa, a viqlação 
do disposto no art. 1' e seus§§, 4", 10 e_suas_ alíneas 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, I e m, e 14 c seu_§ 3"' desta 
Lei. 

§ 9'' Para os fins dos §§ 6'' e S·.> deste artigo, a 
pena de multa consiste no pagamento, ao Tesouro Na
cional, de. soma cm dinheiro fixada pelo juiz em dia
multa, com o montantl!'.dc, no mínimo. I (um) dia-multa 
e. no máximo, de 500 (quinhentos) dias-multa, 

§ 10. O ·valor do dia-multa é fixado pelo juiz, 
tendo em conta as condições pessoais e ·económicas 
do condenado.. __ 

§ 11. Quem, de qualquer modo, concorrer para 
os crimes previstOs nos §§ so c 7"' deste artigo, incidirá 
nas penas a eles comin_adas. 

Art. 28. Além dos crimes previstos no artigo an
tecedente, subsistem os dispositivos previstos no Códi
go Penal e nas demais leis, com as penalidades neles 
contidas. --

Art. 33. A autoridade apreenderá os produtos 
da caça, da pesca, da apanha ou perseguição, bem 
como os instrumentos utilizados na infração, e se estes, 
por sua natureza ou volume, não puderem acompanhar 
o inquéritO,'sei"ão entregues ao-depositário público lo
cal, se houver, c, na sua falta, no que for nomeado 
pelo juiz. 

§ 1" Em se tratando de produtos ou materiais 
perecíveis, poderão estes ser doados a instituições cien
tíficaS, pellãis, hospitais e similares, instituições de as
sistência social ou casas de caridade mais próximas. 

§ 29 Os pro-dutos e materiais- nã-o-perecíveis, 
após a libl!'ração pela autoridade_ competente, terão 
a seguinte destinação: 

I -Animais - serão libertados em seU habitat-
ou entregues a jã.rdins zoológicos ou cntida_~es asseme
lhadas, desde_ que fiquem sob a respOnsã.bilidade de 
técnicos habilitados; _ _ __ 

II- Peles, couros, outros produtos e materiais 
-serão oferecidos cm leilão internaciorial, cuj~ receita 
será destinada ao órgão executor da política e doS pro
gramas nacionais de meio ambiente, em rubríca pró
pria, para ·aplicação nas a'tividades de fiSCã.li;z:a_ção, pro
teção à fauna e controle ambiental. _ __ .... 

§ 3~ Ê proibida a incineração de peles, couros 
e outros produtos e materiais- de que trata esta Lei, 

exceto por razões sanitárias ou ambientais, mediante, 
prévia ürdem judiciaL 

Art. 34. -A au-toridade-ambiental que tiver ciên
cia ou notícia de ocorrência de infr_ação às disposições 
desta Lei é obrigada a promover a sua apuração ifficdia
ta:_mediante processo a~ministrativo próprio, sob pena 
de se tornar co-resp"oilsável. ,., · 

Art. 2'' _Esta Lei entra cm vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário e, em 
.especial, a Lei no 7 .584, de 6 __ de janeiro de 1987 e a Lei 
o" 7.653, de 12 de(eve<eiro de 1~88. . _ 

Sala da comissão, 13 de maio de 1992. -Senador Amir 
Lando. 

TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÁO 
• DE CONSTITUIÇÁO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA, 

EM SUA REUNIÁO DE 13 DE MAIO DE 1992 

·PROJETO DELE! 00 SENADO N•' 11, DE 1~91 

Altera a Lei n~ 5.197, de 3_ de janeiro de 1967, 
que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I" Os arts. 27, 28, 33 e 34 da Lei n'' 5.197, de 3 

de ·janeiro -de 1967, "que dispõe sobre a proteção à fauna 
e dá outras providências", coril reda_ção dada pela Lei n"' 7 .653, 
de 12 de fevereiro de 1988 e pela Lei n' 7.679, de 23 de 
novembro de 1988, passam a vigorar com as seguintes altera
~~cs: 

Art. 27. -Àquele que, por açá.o ou omissão, des
cumprir o disposto nesta lei, serão aplicadas. isolada 
ou cumulativamentç;_.__a~ seg\,lil}te_~ genalidadC:~: 

I -apreensão do produto; -
II -apreensão dos instrumentos; 
III- suspensão de ativiJade; 
IV- cancelamento de registro; 
V - cassação de licença; 
VI- interdição do estabelecimento; 
VII -expulsão do pãls: se estrangeiro o autor da 

infração; · 
Vl!l -multa; 
IX -_redlisão e_t.:n.ult-a. _ ··----· -·---
§ 1'' A apreensão dos produtos caçados, apanha

dos ou perseguidos com infringênç:ia ao disposto nesta 
Lei, e dos instrumentos utilizados, direta ou indireta
mente, na prática 4a infração, s~rá realizàda pelo órgão 
incumbido da fiscalização, competindo à _autoridade 
administrativa a decretação da perda dos instrumentos 
e dOs produtos, assegurada ao infrator ampla defesa. 

§ 29 A suspensão de atividade cujo exercício 
acarrete_ o__ descuinprimento de quaisquer dos dispo

-_ sitivos dest~ Lei ser~ decretada pela autoridade admi
nistrativa, aSsegurando-se, igualmente, ao infrator, am
pfa defesa. 

§ 3" O cancelamento de registro, a cassação de 
licença ou a interdição de estaPelecLn:tento serão decre
tadas, pelo juiz, sem prejuízÕ das deinais s·anções Pre
vistas em lei. sempre que o registro ou a licença, estive-
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rem sendo utilizados e o estabelecimento estiver funcio· 
nando com infração a dispositivo -dCsta -Leí.-

§ 4'' Se o autor da infração considerada crime 
por esta Lei for· e-strangeiro, sCrá expulso-do País. após 
o curnpritru!nto da pena que lhe foi imposta, devendo 
a autoridade judiciária remeter ao Ministério da Justiça 
cópia da decisão que cominou a pena, no prazo de 
30 (trintã)"dias do trãriSito em jUlgadO de sua decisão. 

§ 5" A multa prevista no inciso VIII deste artigo 
será aplicada pela autoridade administrativa, segundo 
critérios e ·vãlores fixados c atualizados periodicamente 
por ato do Poder Executivo. _ 

§ 6'' Constitui crinie, punível com a pena de re
clusão de 2 (dois) a·s (cinco) anos, e multa, a violação 
do disposto nos arts. 2", 3'.0. 17 e 18 desta Lei. 

§ 7'·' Constitui crime, punível com as mesmas pe
nas previstas no parágrafo anterior, provocar ._·pelo uso 
direto ou indireto de agrotóxicos ou de qualquer outra 
substância, qUímiCa ou não, o parecimento_ de espéci
mes da fauna ictiológica existentes em rios, lagos. açu
des, lagoas, baías ou mar territorial brasileiro. 

§ 8\' Constitui crime, punível com a pena de 1 
(um) a 3 (três) anos de reclusão, e multa, a violação 
do disposto no art. 1" e seus §§, 4'·', __ 10, e suas alíneas 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, I e m, e 14 e seu § 3\' desta 
Lei. 

§ 9~ Para os fins dos §§ 6\' e s~ deste artigo, a 
pena de multa consiste no pagamerito, ao TesoU-ro Na
cional, de soma em dinheiro fixada pelo juiz em dia
multa, com montante de, no mínimo 1 (um) dia-multa 
e, no máximo, de 500 (quinhentos) dias-multa. 

§ 10. O valor do -dia-multa é fixado pelo juiz, 
tendo em conta as condições pessoais e econômicas 
do condenado. 

§ 11. Quem, de qualquer modo, concorrer para 
os crimés previstos 'nos§§ 5"' a 7<> dCste- artigo, Incidirá 
nas penas a eles coniinadas. 

... "·-· ~~·- ......... -.. -.--.......................... ~~····· .... ,-~ .. 
Art. 28. Além dos crimes prCvistos no artigo an

tecedente, subsistem os dispositivos previstos no Códi
go Penal e nas demaiS leis, com as penalidades neles 
contidas. 

Art. 33. A autoridade apreenderá os produtos 
da caça, da pesca, daapanha ou perseguição bem como 
os instrumentos utilizados na infração, e se estes, por 
sua natureza ou volume, não pu_der~m __ acompanhar 
o inquérito, serãó-ei1tregUes ao depositário público lo
cal, se houve, e, na sua falta, ao que foi nomeado 
pelo juiz. 

§ 1 (> E se tratando de produtos ou materiais pere~ 
cíveis, poderão estes ser doados_ a instituiç9es cientí
ficas, penais, hospitais e- SíiiiilaieS, iilstituições de assis
tência sõCí3T OU Casas de caridade mais próximas. _ 

§ 29 OS produtos c materiais não perecíveis, após 
a liberação pela autoridade competente, terão a seguin
te destinação: 

I-Animais - serão libertados em se_u habitat 
ou entregues a jardins zoológicos ou entidades asseme
lhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de 
técniCos habilitados; 

II- Peles, couros, outros produtos e materiais 
-serão_oferecidos em leilão internacional, cuja receita 

será destinada ao órgão executor da política e _do_s pro
grameis nacionais ·de inelo imbienfc. em rubrica pró
pria, para aplicação nas atividades de fiscalização, pro
teção à fauna e controle ambiental. 

§ J• É proibida a incineração de peles. couros 
e outros produtos e materiais de que trata esta lei, 
cxceto por razões sanitá!ias ou ambientai~. mediante 
prévia ordem judicial. 

Art. 34. A autoridade ambie~tal que tiver ciên
cia ou notícia de ocorrência de infiãção às disposições 
desta Lei é obrigada a promover a sua apuração imedia
ta, mediante processo administrativ-O próprio, sob pena 
de se tornar co~responsável." 

Art. 2" Esta Lei entra em vigor cinco dias após a data 
de sua publicação. 

Art. 3'·' Revogam-se as disposições em contrário e, em 
especial, a Lei n'-' 7.384, de 6 de janeiro de 1987 e a Lei 
n'' 7.653, de 12 de fevereiro de 1988. 

Sala da Comissão, 13 de maio de 1992. -Nelson Car
neiro. 

PARECER N• 146, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n9 189, de 1991, que 
"torna obrigatória a publicidade da transferência de 
recursos, a fundo perdido, da administração federal 
para Estados e Municípios, inclusive a seus órgãos e 
entidades, e dá outras providências''. 

Relator: Senador J utahy Magalhães 

I --Relatório 

Vem a exame da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania o Projeto de Lei do Senado n' 189, de 1991, que 
·~torna obrigatória a publicidadeda trar1sferência de rec!-!rsos, 
a fundo_ perdido, da administração púbfica-federal para Esta
dos e Municípios, inclusívt::: _ascus órgãos e entidades, e dá 
outras providências". 

2. À referida Proposição não foram oferecidas emendas 
no prazo regimental, conforme consta, expressamente, de as
sentamento realizado na respectiva folha de tramitação. 

3. Em termos de conteúdo, trata-se de iniciativa que 
tem por objetivo dar maior publicidade_ aos atos adminis
trativos que visem a trarisferir, paia "Estados, Municípios, 
inclusive a seus órgãos e entidades", recursos não reembol
sáveis. Como' se vê, é sem dúvidas, meritória a intenção do 
Autor dessa Proposição, haja vista que se coadutla, plena
mente, com os princípios relatiVos à Administração Pública 
insculpidos na Constituição Federal_~ partiCularmente em seu 
artigq 37. 

4. Todavia, cumpre também analisar a Proposição em 
foco sob o ângulo de sua conveniência. No que tange a esse 
aspecto, emergem alguns pontos que merecem reflexão. Res
salte-se, em primeiro lugar, que a obrigatoriedade de publi
cação dessa espécie de ato acaf!etará ónus adicional à própria 
AdminiStração, ma medida em que consome uma fatia dos 
recurso-s públicos que, sabídamente, são escassos. De acordo 
com o critério da relação custo/benefício, é, a nosso ver, pouco 
produtivo tal investimento~ mormente em virtude do fato de 
que a sociedade _dificilmente exercerá qualquer espécie de 
cOiltrole, relativamente à execução das aplicações convenia
das. 
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5. De outra parte, cumpre lembrar que o Governo Fede
ral já dispõe de mecanismos para exercer o controle de tais 
transferências. Com efeito, mencione-se a existên-cia da Instru
ção Normativa n"' 3, de 27 de dezembro de_ 1990, baixada 
pela Secretaria da Fazenda Nacional- SAF, que "disciplina 
a ·celebração de convênios, acordos, ajustc_s ou similares, de 
natureza financeira, c dá outras providências". Nessa Instru
ção existe dispositivo expresso obrigando detalhada publica
ção das características desses atos no Diário Oficial da União, 
o que, aliás, lhes c_ondicíona até mesmo a eficácia, üto é, 
se não forem publicados não terão qualquer validade. 

6. Alérri dissO, existem mecaniSmos de controle no àm
bito dos próprios órgãos, nos Ministérios e, ainda, no Tribunal 
de Contas da União, o qUal recebe, embora em forma de 
demonstrativo, informações ·sobre a execução dos convênios 
celebrados. Prevê tal Instrução, até mesmo, -o acompanha
mento in loco das aplicações, com vistas a verificar o correto 
emprego de recursos_ e_ o atingimcnto dos objetivos estabe
lecidos. 

7. Como s-e depreende dos mecanismos ora apresen
tados. não faltam instrumentos para executar tão importante 
tarefa de controle. A nosso ver. o problema está na ausência 
de uma mentalidade voltada para a realização do indispensável 
acompanhamento dos a tos administrativos de um modo geral 
e, ainda, de uma certa vontade política para fazê-lo. 

II- Conclusão 

Em que pese o meritório- propósito da Tiiiclativa ora sób · 
exame, e, ainda, não existir vício de ordem jurídica, desacon
selhamos, salvo melhor juízo, o prosseguimento da trãmitação 
do Projeto de Lei do Senado n'' 189, de 1991, haja vista os 
fatos e argumentos consignã.dos neste Parecer.-

Sala das Comiss-Qes. en:r 13 de maio de 199_2.- M~urício 
Corrêa, Presidente em exercício- Jutahy Magalhães, Relator 
-Antônio Mariz- Francisco Rollemberg - Wilson Martins 
- Élcio Alvarés - Cid Sabóia de Carvalho- Jo~~phat Mari-
nho - Odacir Soares - Garibaldi Alves Filho - Amir Lando 
- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19 
Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasília, 22 de maio de 1992. 

Comunico a V. Ex\ que, a partir do dia 24 de maio, 
devo ausentar-me de Brasília para participar" do Primeiro Se
minário Internacional sobre Problemas Ambientais dos Gran
des Centros Urbanos e do Segundo Simpósio ~nternacional 
de Estudos Ambientais em Florestas Tropicais Umidas, a se
rem realizadas no Rio de Janeiro. 

Aproveito o ensejo para renovar-lhe os protestos de con
sideração e respeito. 

Atenciosamente,- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Alexandre CgstaJ-' A comurii· 
cação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios que Vão ser lidos pelo Sr. V Secre
tário. 

São lidos os seguintes. 

COMISSÁO DE CONSTITUIÇÃO, 
· JUSTIÇA E CIDADANIA 

Of. n' 16192 CCJ 
Brasília,_ 14 de maio çle 19~2. 

Senhor Presjdente, 
-Nos termos reg.lmeôtã.lS;~-comunico a V. E.x" que _esta 

Comissão aprovou, na forma do Substitutivo que oférece o 
PLS 11191, de autoria do Sr. _Senador Wilson Ma.:rtins,_ que 
"Altera a Lei n'' 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe 
sobre a proteção à fauna; revoga a Lei n\' 7.653, de 12 de 
fevereiro de 1988 e dá outras providências." 

na reunião 13-5-92 
Na oportunidade renovo a V. Ex·· meus protestos de eleva

da estima e consideração. -Senador Nelson Carneiro, Presi
dente. 

Of. n' 17192 CCJ 
Brasílii., 15 de maio de 1992. 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, comunico a V. _Ex• que esta 

-Comissão, Rejeitou o PLS 189, de 1991, de autoria do Sr. 
Senador João Rocha, que "torna obrigatória ·a publicação 
da transferência de recursos, _a fundo perdido, da adminis
tração pública federal para Estados e Municípios, inclusive 
a seus órgãos e entidades, e dá outras providênetas." 

na reunião 13-5-92. 
Cordialmente,-:-- Senador Nelson C-arneiiÕ, President~. 

· O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Com refe
rência aos ofícios lidos a Presidência comunica ao Plenário 
q_ue, nos termos do art. 91, II,§ 3o abrir-se-á prazo de cinco 
dias para interposição de recursos, pot um décimo da compo
sição da Casa, para que os projetes de Lei do Senado Federai 
n\"' 11 e 189/91 sejam apreciados pelo Plenário. Esgotado este 
prazo, sem interposição de recurso, o Projeto de Lei n') 11/91, 
aprovado pela referida.c_omissã_Q, __ :s_er;í rem..~tid9_ A C~m .. ara 
dos Deputados; e o de n~ 189, rejeitado, vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa).--cA !'residência 
comunica ao 'Plenário que, nos termos regimentais, defere. 
na presente Jata, o Requerimento n\'291, de 1992, do Senador 
Lourival Baptista, lido em 21 de maio último, por não ter 
sidO Votado em duas sessõg$_Qn;lin.árjas ~ons.eç!lti~a.s,_d~~ido 
à falta de quórum. 

O SR. PRESIDENTE(Alexandre Costa)- A Presidência 
recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União o 
AVisO n~ 332, de 19 do mês em curso, encaminhando, para 
cOrihecimento, cópia da Decisão n9 92/92, adotada por aquela 
Corte, ao realizar inspeções extraordinárias visando apurar 
'possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais que 
teriam sido bloqueados em contas bancárias pessoais de admi
nistradores públicos. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Alexandre Costa) -c A Presidência. 
comunica ao Plenário que a Comissão Diretora aprovou, em 
sua reunião do dia 21 de _majo ·corrente, os Requerimentos 
de Informações n•' 138, 146, 244, 260, 261, 263 e 284, de 
1992, dos Senadores Ronaldo Aragão, Coutinho Jorge, Mau
rício Corrêa~ Esperidião Arnin e P"edro Simon, aos Ministérios 
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da Economia, Fazenda c Plancjamento, Justiça l;! Min4s e 
Energia. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em decor
rência da -aprovação, pela Mesa Diretora, âos Requerimentos 
n"" 138 e 146, de 1992, de autoria, respectivamente, dos Sena
dores Ronaldo Aragão e Coutinho Jorge, solicitando ao Minis
tério da Economia,_Fazenda e PlanejaJD,ento, documentos.de::.
tinados a instruir a Mensagem n·• 163, dc_1992, fica, nos tt;::rmos 
do art. 216, inciso IV do Regimento 'fi! terno, -interrompida 
a tramitação do Projeto de Resolução n~ 17, de 1992. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Na sessão 
ordinária do dia 22_ de maio último, terminou o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei da_ Câmara n" 
I, de !992 (n" 902/9I, na Casa de origem), que altera dispo
sitivos da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de 1972.- Código 
de Processo Civil, referentes à prova pericial. 

Ao projeto nãO fOram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída cm Ordem do Dia, oportuna

mente. 
O SR. PRESlOENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa, 

comunicação que será lida pelo Sr. 1'1 Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasília, 21 de maio d_e 1992 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, 

de acordo com o disposto no art. 55, III, da Constituição, 
combinado_ com o art. 39, alínea a, do Regimento Interno, 
que me ausentarei dos trabalhos da Casa, a partir de 25 de 
maio do corrente ano, a fim de, no desempenho de missão 
com que me distinguiu o Senado, participar de uma visít3 
à Estação Antártica "Comandante Ferraz". 

Atenciosas Saudações. - Senador Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A comuni
cação lida vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Por cessão -do Senador Mauro Benevides, concedo a pala~ 

vr-a--ao-nobre- Senador--Hugo- Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -PI. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a par de 
nossas atividadcs em plenário, nas comissões, noS gabinetes, 
ou até em missões externas junto aos Minisférí6s e repartições 
públicas, devemos nós, Parlamentares, também, desenvolver 
a ação para colocar os fatos nos seus devidos pontos, sempre 
que a honra de alguém for maculada. 

O que me traz à tribuna, na tarde de hoje, é a carta 
que recebi do Sr. Presidente da Caixa Ec~nóqt_íca Federal, 
Alvaro Mendonça. Trata-se, Sr. Presidente, de um adminis
trador correto, capaz, competente, sério e que vem desenvol
vendo todos os esforços no sentido de_ dotar aquela instituição 
dos melhores mecanismos com vistas ao bem-estar da comuni-
dade a que tão bem serve. ___ -__ _ 

Tudo isso ocorreu porque, na Câmara dosbc"j:mtados, 
o Deputado MaurOio Ferreira Lima solicitou o en_quadrarn_en
to do Presidente da Caixa Económica Federal -à Comissão 
Parlamentar Mista que investiga irregularidades na aplicação 
dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Especificamente, o documento expressa: 
Com base no depoimento do Sr. Walther Anichino, corro

borado pela ex-ministra da Ação Social, que afirma ser de 
responsabilidade exclusiva da Caixa Econôntica :FCderal cava-

liação do custo e o acompanhamento de obras púhJicas finan
ciadas pelo FGTS. ambos tomados na sessão do dia 19 de 
março de 1992 no plenário desta CPI. e com base nas declara
ções nas páginas 35 e 36 das notas taquigráficas do dia 22 
de maio, onde o Sr. Carlos Chani:bres Pinheiro Ramos. dirctor 
de Saneamento da Caixa Económica Federal, afirma ter sua 
instituição um controle completo sobre as obras financiadas 
com recurso~ t..lo FGTS, solicito seu enquadramento, e o do 
presidente da Caixa. Alvaro Mendonça, no crime de impro
bidade administrativa, uma vez que o relatório aprcse;:.ntado 
pelos engenht.!iros do Conselho Regional de Engenharia _Ar·_ 
quitetura e Agronomia do Distrito federal (CREA-DF) apre
senta sobe.jas provas de que houve superfaturamento nas obras 
do Canal da Mate.rnidadc, na cidade do Rio Branco, Estado 
do Acre. 

A carta que ieccbi do Presidefne Àlvar~ Mendonça está 
vazada nos seguintes termos: 

··oFICIO N' 297/92-P. 
BniSília. T8 de maio de -1992. 

Senhor Parlamentar.-
Causou-me estranheza requerimento apresentado 

pelo Deputado Maurílio Ferreira Lima, solicitando 
nosso indiciamento por crime de improbidade adminis
trativa. 

A propósito, pcrmito·me tecer as considerações 
adiante alinhadas que mostram a lisura, probidade e 
eficiência com que a Caixa se tem havido no trato 
da coisa pública. 

Para uma melhor visua:tl"Zação. anexo documento 
que apresenta, de forma sobeja, as nossas razões, res
saltando que: 

1. Nunca me omiti a prestar qualquer tipo de escla
. recimento à CP! do FGTS, tendo-me colocado à dispo
sição- informalmente, através do Deputado Antônio 
Britto e, oficialmente, por mensagem telex n" 
22~1~.?-~P_., <h~ J8·3_.~92,_para depor sobre .o caso das obras 
do Acre, conforme documento anexo. E se isso não 
veio a efetivar-se, é, certamenie, porque os membros 
daquela Comissão entenderam desnecessária (!_minha 
convocação. - . __ 

2._ Em seu requerimento, o DePutado Mâunlio 
Ferrdra Lima pede indiciamento do Diretor de Sanea· 
mcnto da Caixa, Carlos Pinheiro Chambers Ramos, 
com base nas afirmações constantes às fls. 35 e 36 de 
seu depoimento, pelas quais declarara aquele Diretor 
ter a Instituição completo controle sobre as obras finan
ciadas com recursos do FGTS. 

Nenhum reparo à declaração do Diretor. dentro 
do que estabelece a Lei n~ 8.036/90. em anexo, que 
não atribui à Caixa responsabilidade por contratos cele
brados pelos Estados com empreiteiras, nem por licita
ção de obras e_ sua contratação com entidades privadas, 
assim como pela fixação de preços e custos constantes 
de Edital, tendo isso ficado muito claro no relatório 
dos auditores do Tribuna! de Contas da União. 

3. Solicita, também, o Parlamentar o meu indicia
menta por crime de improbidade administrativa, basea
do em relatório apresentado pelos engenheiros do 
CREA/DF que_ apresentam, segundo o Deputado, pro
vas de que houve superfaturamento das obras. 
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Como se vê no relatório em anexo, não existe 
uma citação sequer à Caixa, ã minha pessoa~ ou a qual
quer membro da Instituição que possa fUndamentar 
o requerimento do Deputado. 

Mais uma vez enfatizo que o relatório de auditores 
do TCU .,. como não poderia deixar de ser, isenta de 
qualquer responsabilidade a CEF c_, por conseqüência, 
seus administradores. 

4. A contemplar posições e relatórios isolados, 
válido será anexar também, para apreciação dos Srs. 
Parlamentares, ofício d_o Sinçiicato da lÓdústria da 
Construção Civil do Estado do Acre- S!NDUSCON/ 
AC, no qual se afirma não ter havido superfaturamento 
das obras (vide documento anexo). 

Finalizando, quero agradecer a atenção que será 
dispensada a esse nosso documento cuja forrriulação 
decorre de nosso entendimento de _que são deveres 
do homem público a transparêrtciã: e lisura de compor
tamento. 

De uma vez por todas, gostaria de que se restabe
lecesse a verdade para que instituições e homens públi
cos não sofram conseqüência de ações a_çod~das e desti
tuídas de qualquer fundamento ético, técnico e legal. 

Sempre ao seu inteiro dispor.- Álvaro Mendonça 
Júnior, Presidente." 

Quero signifkar·. sr. "Presidente, que é bem verdade que 
o Sr. Carlos Pinheiro Chandes Ramos, como mostrarei a se
guir, declarou que a instituíção _-:-a Caixa Econõmica Federal 
-tem um completo controle sobre as obri:l.s financiadas com 
recursos do FGTS. e nem poderia ser de outra maneira, Estra
nho seria, isto sim, se, porventura, a CEF não tivesse como 
acompanhar, como fiscalizar o andamento das obras cujos 
recursos decorreram de suas fontes. Estranho, sim, seria o 
inverso. 

Creio que declaração do diretor de Saneamento da Caixa 
foi apropriada, verdadeira, balizada. E nada há que se estra
nhar com relação a ela. 

Por outro lado, é claro, como diz o Presídente Álvaro 
Mendonça, a Caixa não pode ser responsabilizada por contra
tos celebrados por Estados da Federação. Ou seja, se uma 
Unidade da Federação promove a. licitação, faz a contratação 
da empresa vencedora, nos termos do respectivo edital, a 
CaiX:a não € parte, a Caixa não tem· a responsabilidade sobre 
essa licitação, que é da Unidade Federada. Concordo, plena
mente, com o que diz o Presidente da Caixa Econõroica F_c
deral. 

O Sr. Carlos Pinheiro Chambl!rs Ramos declarou - e 
diss_e _b_em - que~ · 

''Atuamos no sentido de os Estados e_ Municípios, 
responsáveis diretos pela promoção dos empreendi
mentos, desempenharem corretamentc suas funções. 
Cabe a eles a elaboração e a aprovação dos projetas, 
a condução e homologação das licitações, a contratação 
das empresas construtoras, além da fiscalização e acei
tação das obras. A_ f_unção da Caixa_é __ z~lar para que 
os recursos _aplicados cumpram as finalidades sociais 
do FGTS e retornem adequada e pontualmente. 

Esse é o papel e o compromissO da Caixa Econô
mica Federal. Para cumprí-los com eficiêncía, adota
mos procedimentos de análise da operação de crédito 
e avaliação da consistência e coerência da prOpOsta 
de financiamcnt'o, incluindo, nessa fase, o projeto téc
nico. Buscamos averiguar a viabilidade global do pro-

jeto e se terá condições reais de beneficiar a cómun-i
dade na dimensão prevista. Verificamos, ainda, a capa
cidade gerencial do agente promotor para conduzir, 
operar e manter o empreendimento, cumprindo, assim, 
os objetivos da operação." 

Deixa bem claro o Sr. Diretor_ de Saneamento como se 
espelha a operação: - --

""Cada centavo que sai do Fundo _tem um destino 
e uma finalidade que devem ser rigorosamente atendi
dos. Por essa razão, a Diretoria de Saneamento da 
Caixa implementou um Sistema de Acompanhamento 
que avalia, passo a passo, a execução das operações 
e o correto desenvolvimento de cada empreendimento. 
Não podemos permitir atrasos e descontroles. Através 
desse Sistema, é possível verificar o desempenho insti
tucional do agente promotor, de modo que exerça per
manente avaliação gerencial do emprendimento. 

Mais do que nunca, é preciso reduzir gastos· e racio
nalizar os procedimentos, evitando duplicidade de 
ações e diluição das responsabilidades. Por esse motivo 
adotamos esse inovador Sistema de ~ç_Qmpanhamento, 
permitindo que as Gerências de Saneamento nos Esta
dos. devidamente reestrutura<:las façam o acompanha
mento das obras, voltando-se, também, para a atuação 
do agente promotor. Estamos exigindo o cumprimento 
de sua atribuição legal de fiScalizar, com todo o rigor, 
a execução dos empreendimentos. É dessa maneira 
que -garantimos o pleno cumprimento dos objetivos 
contratuais, c_om obras de boa qualidade, e gastos ade
quados nos prazos previstos. 

Portanto, o Diretor de Saneamento deixa bastante claro, 
de uma maneira límpida. transparente, como a Caixa procede 
ao acompanhamento da operação, embora não seja respon
sável pela contratação da empresa, como disse, é o Estado 
da Federação. E para mostrar a sua plena disposição de cola
borar com o Poder Legislativo, tenho em mãos o telegrama 
a que fiz referência, que o Presidente Álvaro- Mendonça en
viou ao Deputado Maun1io Ferreira Lima, que estava como 
Presidente interino da Comissão Parlamentar Mista Je Inqué
rito, destinada a examinar as irregularidades na administração 
do FGTS, que diz: · -

Exm~ Sr. 
Deputado Maurílio Ferreira Lima 
DO. Presidente Interino da Comissão Parlamentar 

MiSta de Inquérito, destinada a e:xaminC~r irregulari
dades na administração do FGTS:CPMT-

Congresso Nacional 
Pelo presente, venho ratificar o contato telefónico 

mantido com o Deputado Antônio Britto, quando mi! 
coloquei a disposição dessa CPI objt:!tivando prestar 
esclarecimentos e tirar quaisquer dúvidas relativamente 
a atuação da CEF. na qualidade de agente operador 
do FGTS. 

De igual modo, ponho-me a disposição de V. Ex• 
com a mesma finalidade independentemente de _ser 
convocado. _ 

Sem mais para o momento, reitero os protestos 
-do mais elevado apreço. 

Atenciosamente. - ÁJva,ro_Mendonça Júnior, Pre
sidente da Caixa Económica Federal. 
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Resta-me, Sr. Presidente, dar conhecimento à Casa, que 
é extremamente importante, das conclusões do relatório do 
Tribunal de Contas da União que, instado, fez o exame com
rleto das operações e mais cspcdfiCãtrterlte dessa operação, 
e isentam completamente a Caixa Econômica Federal de qual
quer tipo de irrcgularidade_ou má aplicação dos recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço: 

"IX- Conclusões 

154. Em resumo, os trabalhos de auditoria efe
tuados permite-m extrair as seguintes conclusões: 

1 -quanto à regularidade e _legalidade da libera
ção dos recursos do FGTS pata a:s-obras de saneamento 
básico no Acre: 

a) o processo de liberação pdo Ministério da Ação 
Social obedeceu às formalidades legais, e foi portanto 
regular; -

b) os recursos foram transferidos ao Governo do 
Acre med~ante contrato de financiamento entre aquele 
Governo e a Caixa EcOnómica Federal, não se tratando 
portanto de repasse de recursos federais mediante con
vênio. A diferença está enl que, nesse tj.ltiffio caso, 
os recurso-s mantêm-suá caractertS.TiCa de ·verbas _fede
rais, o que-obriga o órgão rCpaSsador a exerce; fiscali
zação sobre sua aplicação c cOmpele a en~i_dade benefi
ciária a prestar contas. Já na hipótese de contrato de 
financiamento, como foi o caso. os recursos -contratados 
passam a ser recursos estaduais logo que liberados. 
A responsabil_idade do órg_ão federal __ rgJ~ssador se _re
sume em verificai se a capacidadC de endividamento 
do tomador comporta o compromisso, se são oferecidas 
garantias adequadas e em somente liberar as sucessivas 
parcelas de financiamento se for cU~pr~do o crOno~ 
grama físico-finariceiro, ou seja, liberar os recursos de 
acordo com o avanço das obras, c, finalmente, verificar 
se, na aplicação dos recursos, são cumpridas as formali
dade.s legais, em especial o Decreto Lei n" 2.300/86. 
Tarribém neste particular os procedimentos adotados 
pela CEF foram regulares e adequados às normas vi
gentes, pois: (i) o valor contratado era compatível com 
a capacidade de_ endividamento do_ Acre; (ii) foram 
oferecidas garantias exigidas; (iii) aS -fíherações foram 
feitas em estrita correlação com--ãs etapas àas obras 
e (iv) a !icitação foi considerada regUlai- pelo Tribunal 
de Contas do Estado." 

Por último, Sr. Presidente, docurne.nto dÕ Sindicato da 
Indústria da Construção CiVll- SINDUSCDN-Acre, mostra 
que as avaliações procedidas indicam que os valores dos servi
ços das obras em questão guardam compatibilid3de com os 
valores dos serviços de obras similares já executadas no Estado 
do Acre. 

A carta é assinada pelo presidente João Oliveira de Albu
querque, pelo vice-presidente, pelo 1" e 2~ secretários. pelo 
1 ~ e 2~ tesoureiros e pelo diretor· social. De modo que toda 
a direção se-responsabiliza em dizer que a operãção foi correta. 

Era justamente isso que Cu queria-tratcr ao conhecimento 
dos Srs. Parlamentares m. tarde de hoje, para deixar bem 
claro a lisura de comportamento, a correção, a probidade 
e, a seriedade administrativas com que se houve o Presidente 
Alvaro Mendonça. E mais: colocou-se à disposição, volunta
riamente, da CPI, embora, em nenhum momento, seu nome 
tenha sido, direta ou indiretamente, mencionad0 ou conside
rado a qualquer tempo e a qualquer título. 

Para o esclarecimento da verdade ê que assomo a tribuna 
na tarde de hoje, com o objetivo de deixar bem claro que 
o Presidente da Caixa Económica Federal transmite aos Parla
mentares as suas razões, fundamentado na inspeção feita pelo 
Tribunal de Contas da União, que é uma instituição idônea, 
composta de Ministros que procuram realmente o bem da 
coisa pública, respaldado até pelo sindicato a que élcabo de 
fazer referência. 

Era o que tinha a diZer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
·palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa, como Lídef. --

0 SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Como Líder. 
pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o Brasil atravessa, neste instante, uma fase de questiona
mentos. Até o pre_sentc momento, havia os boatos, os indícios 
dç acusações envolvendo o Sr. Paulo César Farias, _o irmão 
do Presidente da Repúhlica. Pedro Collor, como acusador, 
e o próprio Presidente da República. Hoje, temos os fatos 
colocados de uma maneira muito clara, sobretudo nesse depoi
mento prestado pelo Sr. Pedro Collor à revista Veja. 

Tenho, Sr. Presidente, Sr::;. Senadores, até o momento. 
iri3ntido urna postura de absoluta serenidade com relação a 
ésses fatos. colocando-m~ até mesmo na trincheir_a daqueles 
que defendiam a inconveniência da instaur-aÇ8o de uma Comis
são Parlamentar de Inquérito que, no presente, não contri
buiria para ultrapassarmos Os dramáticos, os difíceis, os peri
gosos instantes que estamos vivendo. 

No entanto,_ está em jogo a instituição Poder Legislativo, 
estão em jogo as prerrogativas que o contornam, as suas ativi
dades, enfim, as suas funções. 

As pessoas passam e as instituições permanecem. Dir-se-á 
que o teor das acusações que comprometem o Presidente 
da República tem uma origem duvidosa, na medida cm que 
se diz_ qt!e _9 acusador fez essas_ afirmações sob o .impacto 
de violenta emoção e, até mais, que estaria com as suas facul
dades mentais comprometidas, o que gerou, inclusive, por 
parte dele, a iniciativa de se valer de uma junta médica para 
a avaliação da serenidade das saus faculdades mentais ou do 
seu comprometimento. cujo laudo deverá ser_ liberado, segun
do se anuncia, amanhã. 

Mas, Sr. Presi4ente, Srs. Senadores. Q questionamento 
que faço, neste instante, aqui no Senado, ultrapassa exata
mente o resultado dessa perícia, porque temos uma matéria 
altamente comprometedora e que, inclusive, produz reflexos 
perante a opinião pública mundial. Hoje, temos noticiário 
já rroduzido por grandes jornais da Europa c dos_ Estados 
Unidos comentando esse lamentável incidente, que tem a sua 
gravidade ainda mais acentuada no instante em que se apro· 
xima a realização da Conferência Mundial das Nações Unidas, 
a acontecer no Rio de Janeiro no início do mês de junho. 

É exatamente nesse dia em que se inicia a Eco-92 que 
oS r. Pedro Collorse adianta em dizer que vai levar ao Procura
dor-Geral da República o conteúdo dessas afirmações. 

O Presidente da República anuncia que espontaneamente 
poderá comparecer à Polícia Federal para prestar esclare-
cimentos. _ 

ora, "Sr. Presidente, o art. 52 da Const.itulção Federal 
que define as competências do Senado determina expressa
mente: 

''Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 
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I- processar e julgar o Presidente c o Vice_-Pre
sidcnte da República nos crimes de responsabilidade 
c os Ministros de E~tado nos crimes da mesma natureza 
conexos com aqueles;" 

E o art. 51, que trata das competências da Câmara do_s 
Deputados, traz no seu inciso I que compete a ela: 

''I -autorizar, por dois terços de_ seus membros, 
a instauração de proceSsO contra" O Presidente e o Vice
Presidcnte da República e os Ministros de Estado." 

Verifica-se por--aí que, em se tratando de crimes deres
ponsabilidade, a competencia específica, para· a -a:ccüação da 
denúncia- que nós; cm Direito-Criminal, preferimos chamar 
pronúncia - tem· que ser' re-alizada pela Câmara dos Depu
tados. 

Inicia-se, portantQ, na Cã-ffiara dos DcputadÓs, a Pronún
cia. E após esse aio- prõc-essual ser autor_i_~açlo por aquela 
Casa. evidt.:ntemente o julgamento, o proce~so de julgamento 
fica a cargo do Senado Federal. 

A ConstituiÇão Federal em nenhum momento fala em 
impedimento ou em impcachment, 4ue é o in~tituto conct:hido 
pelo tradicional direito costumeiro inglCs, e que foi levado 
ao direito americano, inc_orporado à Constituição dos Estados 
Unidos da América. 

QUando Rui Barbosa defendia a construç3.o d3.-Repiíhlica 
dos Estados Unidos do Bras_il, trouxe as instituições ameri
canas para o texto da primeira Constituição brasilei!a. E quan
do se fala em crime de r~sponsahilidade, _isso quer dizer a 
apuração do cometimento de faltas ou ~rregularidades prati~ 
cadas por determinados agentes da hierarquia da adminis
tração pública e crises que devem ser apuradas pelo Poder 
Legislativo. 

E qual é a conseqüência do crime de responsabilidade? 
Aí sim, poderá ser o impeachment. Ora, o que vai fazer o 
Senhor Presidente da República perante a Polícia Federal 
se é o Poder Legislativo a entidade juridicamente adequada 
para receber depoimentos dessa natureza? 

Sr. Presidente, diante da gravidade- e como disse-· 
das circunstâncias que se completam com a reportagem. há 
necessidade de_ uma apuração dos fatos - c onão ê só- ela 
que traz a necessidade._ 9-cssa apuração, mas o conjunto dos 
fatos, as circunstãóciãs--qoe contornam essa reportagem, os 
indícios existentes, as acusações de que já ternos conht.!ci~ 
mento, e agora a acusação peremptória, taxativa feita por 
um membro da família. 

Preferia- qUe- esse fato não a~on_tccesse. Quem màiS do 
que nós, patriotas, homens que fazemos parte do Poder_ Legis
lativo, nãO deseja a tranqüilidade institu_eional do nosso Pais? 
Ninguém desejaria, neste -instante, que se iniciaSse um pro
cesso de ruptura desse caminho que, embora cheiO de percal
ços e difiCuldades, poderia permitir que fizessemos a travessia 
de um mar tão encapelado. 

Mas chegamos à conclusão que não temos mais como 
trair a nossa- rc·spons:abilidde; não- temos-maiscondição de 
deixar de cumprir a nossa missão, agrade a "B" ou desagrade 
a "'A"; não podemos deixar de cumprir a responsabilidade 
da apuração desses fatos. . _ . 

Ora, o próprio Presidente da República está consc1ente, 
firme e convicto Qc_ que não deve à Nação brasileira e de 
que essas acusações são manifestaçOes T~ntasios~s. A Comis_~ 
são Parlamentar_de ~nquérito é, assim, sem dúvida nenhutl)a, 

o instrumento adequado para a aferição de casos c hipóteses 
semelhantes a estes_. 

Em face dessas Circ:unst.ância.<;, Sr.. Presidente -não fiz 
nt:nhuma avaliaçã.o c.om p~_meus-companheiros de Bancada; 
V. Ex•, Senador Magno B~ce_lar-. que com grandC honra inte-_
g.-ra·a:_ no_ssa Bancada. sabe- não posso fugir à minha ohriga
ção patriótica de tri\Z~J ao conhecimento da Casa a preocu
pação que me invade o espírito neste instante. Penso que 
devemos avaliar a sitUação- ninguém quer apear o Presidente 
da República do poder- pois as institu-ições estão aí e pred
sam ser garantidas e vão ser garantidas custe o que custar. 
Para-isso existe um Vice-Prcsidente da Repúhlica, e o atual 
tem ilibada reputação, é homem íntegro, completo, que tem 
um passado que ningUém pode reprovar, pela sua conduta 
de honestidade, e está em condições, se houver atropelamen
to, ·de assumir a suprerrta magistratura do País. 

Por conseguinte, entendo que nós devemos examinar com 
prudência essa situação, mas sem abdicarmos da nossa altiva. 
serena e altruística função de fiscalizar os ates do Poder ExC-R 
CUtiVo. 

O _Sr: Humb~~to ~uc~na ·-:-V, Ex·-' me permite um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Em seguida concederei 
o ~p-arte a V. Ex·· 

Estou sabendo que o Senador_Humhcrto Lucena já apra
zou uma reunião das lideranças e presumo que tenha a finali
dade específica de examinar esse quadro criado em decor
rência desses últimos acontecimentos. 

- Se chegarmos à conclusão de que não há com_o _deixar 
de inStalar unia COmissão Parlamentar de Inquérito, manífestO 
o des_ejo de que não houvesse aqui omissão do Poder Legisla
tivo, em fa.:e da_ gravidade das acusações. 

- Espero que essa Comissão seja composta de Senadores, 
inclusive da situação. para que a integrem como até há exigênR 
cia regímental, mas que venham com o espírito de colaboração 
para que levantemos esse quadro com ahsoluta precisão e 
apr:st:ntemo.s à ~p_inião pública um resultadn conclusivo, que 
reflita o equllíbno _c a p9deraçãC? _c.~e todos o~ Senadores que 
vão participar dessa CPI, caso ela seja instaurada. ---

Ouço o nobre S.enador Humb~rto Lucena_com mu.ita ho11-
ra. 

O Sr. Humberto Lucena- Ouço com atenção as palavras 
de V_ Ex". como Lider do PDT no Senado, abordando o 
pri~cipal assunto que, hoje, está na ordem do dia da política -
naciOnal, qual seja, a reiterada denúncia do Sr. Pedro Collor 
de Mello, através da revista Veja e de outros órgãos de impren
sa, ao seu próprio irmão, o Senhor Presidente da República, 
e • sob:etudo, ao Sr. Paulo César Farias, que teria sido o 
tesoureuo-gerat da campanha do Sr. Fernando Collor de MeR 
llo na sucessão presidencial de 1989. A exemplo de V. Ex", 
nobre Senador Maur(cio Corrêa, deploro, por igual. em meu 
nome pessoal e de meu Partido, essas lamentáveis e gravís
simas denúncias que, queiramos ou não, estão aí a desafiar 
~_nosso- talento políti~o. mas, também, a nossa responsabi
lidade. Ontem, recebi um telefonema do Presidente Mauro 
B.e.nevide.s, que se encontra em Fortaleza, para participar. 
hoje à nOite, de uma solenidade, na qual receberá uma meda
lha da Federação de Indústrias do Ceará •. di_zendo-me que, 
logo depois chegaria à Brast1ia. Pediu-me S._ Ex~ que, em 
seu nome, procurasse logo adiantar aos demais Líderes uma 
idéia q~e. tivera, de realizar-uma re.união em seu gabinete, 
amanha, as 12 horas, com todas as lideranças partidárias do 
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Senado Federal, justamente para uma avaliação de toda esta Diante dos fato:s que atropelaram os nossos desejos, creio 
situação que se criou a partir das novas denúncias do Sr. que, com maturidade, sem emocionalismos, temos que, real-
Pedro CoUor de MeHo. publicadas pela revista Veja. Aliâs, mente em defesa das instituiç6é~ legislativas, assumir a respon-
antes de qualquer outro comentário meu, comunico tamht!m sahilidade da apuração desses fatos trazidos à larga pela im-
quc o Senhor Presidente da Repúhlica incumbiu o Sr. Ministro prensa c hoje esparramados pelo mundo. 
da Justiça, Célio Borja, de transmitir ao Presidente do Senado 
e ao Congr~so, por seu intermédio, que havia não só detcrmi- Não se trata de aproveitar de uma situação para criar 
nado que fosse feita uma interpelação judiciar ao Sr. Pedro qualquer tipo de mídia pessoal, mas sim de exercermos, na 
Collor de Mcllo para que ele confirmasSe ou não as suas sua essência, no seu âmago. a finalidade precípua da existência 
acusações, para -outras posteriores providências. mas. tam- de um parlamento num regime democrático. 

bém, que também havia determinado a abertura de iili}uérito Senador Humberto Lucena e Srs. Senadores, com urna 
pela Polícia Federal para apurar as acusações. Pessoalmente. rápida passagem pela História-hra~ileira, até pela história de 
estranhei que a Polícia Federal fosse acionada para essa apura- alguns países. não vejo nenhum similar que se aproxime do 
ção, porque, na verdade, não me parece ser de sua compe- fato que está acontecendo no BrasiL 
tência um inquérito em que o próprio Presidente da República 
está envolvido. Penso, no que tange às denúncias relacionadas Examinem comigo a situação da Argentina, em que o 
com o Sr. Paulo César Farias. que está correta a presença Sr. Carlos Mcnem, por um problema familiar. também passou 
da Polícia Federal, mas nada que diga respeito à pessoa do por momentos difíceis, mas n"i.o houve urna situação seme-
Senhor Presidente da Repúhlica, que é a suprema autoridade lhante à LJUe vivemos. Até o Sr. Jimmy Carter. nos EstadoS 
na hierarquia administrativa do País, pode sujeitá-lo a um Unidos, que teve problemas com o seu irmão, que teve enten-
inquérito por ela realizado já que é apenas um-hraço do Poder dimentos até com o Sr. Kadafi, o Presidente da Lfhia, que 
Executivo. Dito· iSSO~- quero colocar-me na mesma posição causou ao Presidente Carter uma série de complicações, não 
de V. Ex" Penso 4ue atr.! hojt!, justamente pelo nosso senso chegou exatamente ao teor, ao patamar da gravidade do que 
de responsabilidade, pelo nosso ardente desejo de manter acontece aqui. 
a tranqüilidade política do Pais. forrios rilal-compreed-ídos por 
certos setores da imprensa pelo fato de termos agido com E se examinarmos o que acorúece_u com Getúlio Vargas, 
cautela nesse assunto, desde que veio à baila a denúncia do com Fortunato, com o seu irmão Beja. Enfim, se examinarmos 
Sr. Pedro Collor. Nobre Senador Maurício Cofiêa, agora as todo aquele conjunto que envolveu Carlos Lacerda vamos 
denúncias ganharam uma gravidade maior, conforme se pode chegar à conclusão, Srs. Senadores, de que esta situação é 
apreender não apenas do próprio teor que elas contêm na bem mais grave de que aquela que envolveu Getúlio Vargas. 

sua nova publicação, como também de editoriais da grande Sr. Presidente, Sr. Líder do Governo, estimado amigo, 
iinprensa e da opiriiâo de comentaristas p-OlítiCOs. A repcr- Senador Marco Maciel, quero crer que a nossa preocupação 
cussão, independentemente de partido político; no próprio não deve estar ligada a aspectos familiares. Há questões até 
Congresso Nacional é muito grande. Troquei idéias com vários de um certo comportamento não condizente com a realidade 
Senadores e Deputados que, mesmo sem serem da oposição, a tua!, mas que foi parte ou fez parte de uma juventude; equívo-
estão preocupados e acreditam que o Congresso n3o pode oos que possam ter passado na vida de um determinado cida-
deixar de cumprir o dever de investigar essas denúncias,_com dão, mas que poderão ser superados. Mas há circunstânci"as, 
prudência e reponsabilidade. Não podemos deixar de cumprir e nesse aspecto acredito até que não deveria, como deverá 
o nosso dever cunstitucional. Temos que Constituir, a m~u merecer a nossa preocupação. o Senador Humberto Lucena 
ver, uma Comissão- Parlamentar de Inquérito- que deveria falou objetivamente sobre a questão nuclear, 0 problema do 
ser mista: composta de Deputados e Senadores- para tomar- tráfico de influência. 
mos conhecimento em profundidade de todas essas denúncias 
e separar o joio do trigo. Acho que o mais grave dessasdenún- Dizia, ainda há pouco, que tínhamos conhecimento das 
cias é a que diz respeito ao tráfico de influência que o Sr~-- --~firmações, das acusaç~es, das generalidades produzidas pela 
Paulo César Farias exerceria no Governo Collor. São apreséi1- tmprensa, a troca de mformações de "a" ou de "b", mas 
tados fatos que envolvem o Sr. Paulo César Farias, atingem, ainda não_ tínhamos um componente grave como o de hoje. 
também, o seu próprio ir'mão, o Senhor Presidente Fernando E o que me admira, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é por 
Collor de MeHo. Mas, o importante é estarmos _acima __ d~ q_ue esse Paulo César Farias não se apresentou até agora, 
tudo isso e procurarmos, com isenção, através dessa-Comissão pelo menos para se defender? Por que ele não se apresentou 
Parlamentar de Inquérito, investigar esses fatos e ver onde_ di~~te_ dos_ poderes constituídos? Da polícia, da Procurado-
chegaremos, porque nós absolutamente não temos nenhuma ria--Geral da Repú~lica, para isentar o Presidente da República 
prevenção pessoal. Estamos apenas empenhados em exercer desse ônus, dessa gravidade que ele está ocasionando e que 
as nossas prerrogativas e atribuições. Essa CPI deve ser de está provocando, inclusive, um clima de tensão pelo Brasil 
ordem instítuciõnal, deve apurar todas essas denúncias e che- afora. Sendo ou não responsável, suas ações têm que ser 
gar à sua comprovação ou não. Tenho certeza absoluta de apuradas, porque se hoje o Presidente da República atravessa 
que todos nós aqui, sem nenhuma paixão, acima dos partidos essa fase crítica, isso se deve especificamente à inexistência 
e das ideologias, só temos_ um interesse, o de preservar as de uma explicação desse homem até agora. Pelo meno_s o 
instituições democráticas e engrandecer o Congresso Nadonal Sr. Pedro Collor de Mello falou,_acusou, _e o Sr._ Paulo César 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Fico satisfeito em saber Farias não se defendeu, eis a gravidade. 
que V. Ex• manifesta um pensamento similar ao meu, porque Mas estava dizendo ainda há pouco que a minha preocu-
dizia antes que fiz o maior esforço para que não houvesse pação não se s~nta nesses aspectos subjetiVos, familiares, do-
a instalação dessa CPI. Mas, como diz o ditado latino tempos mésticos, mas em questõeS que transcendem- a esse refacio-
regis actus, o tempo administra, rege o ato. - namento. 
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Afirmações como essas da revista Veja, quando pergunta: 

"Veja - O Senhor acha mesmo que o PC é um 
tetas-de-ferro do Presidente nos negócios?_ 

Pedro COilor - Eu não acho, eu afirmO categori
camente que sim. O 'Paulo César é 3 pessoa que fez 
os negócios de comum acordo com_ 9 Fe~~and_o~_Nã~ 
sei exatamente a ffnalidadc dos negócios_, __ mas- deve 
ser para sustentar campanhas ou manter o status quo." 

Imaginem a gravidade disso. E o nosso silêncio seria in
compatível, por exemplo, comigo. E aí não há partido, não 
há manifestação de conselhos, não há absolutamente contem
porizações. O que existe ai__é o dever intrínseco, é o dever 
imanente, é o dever puro que temos que ter na defesa da$ 
atividades, na defesa das funções ,dr; prerrogativa do Poder 
Legislativo. 

Continua a Veja 
H Veja - De quem é o apartamento de Paris ond_e 

funciona a S:C.I de Guydes Longchamps e Ironildes 
Teixeira? 

Pedro Collor- É dele. 
Veja- Dele, quem? 
Pedro Collor- Dele. Do Fernando, claro. 
Veja-- O senhor não tem dúVidas? -
Pedro Collor- Não tenho a menor dúvida. 
Veja- De quem é o jatinho Morceg6}J:egr6? 
Pedro Collor- Acho que é do Paulo_ César. Mas 

não posso afirmar." 

Não vou ler o resto porque acho que todos os S..rs._Sena~ 
dores já tomaram conhccimemo._ QJ,J.~rq _ _fal.""r~.~i!l), da.gr_avi: 
dade_dessas afirmações sem neJ:mma tensão, m~s_que i~põe 
a apuração dess.§. _ __fatos com absoluta lisura. iSso riã~ quer 
dizer que o Presidente da República será coloc;:tdo no banco 
dos réus; não quc_r di~_er que será degolado. )Vl.,3:s é- preciso 
que esses fatos s.ejam apurados em nmne _das prer~ogativas 
do Poder Legislativo. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me conced~.u_m ;~.parte?. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Com muito prazer, no· 
bre Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho - Compreendo a sua preocu
pação, que é de todos nós. O_ Congresso não pode e nem 
deve ser omissp, mas acredito que devemos atentar muito 
para o momento em que devamos interferir noS aConteci
mentos. Em verdade, até agora, há notícias· de jornal numa 
entrevista do irmão ·do Presidente da República. E- segundo 
se noticia - nó ·aia 9 o Sr. Pedro Collor deverá entregar 
ao Procurador~Ge-ral da República um tão falado doSsiê, que 
envolve, também o Sr. Paulo César Faríiis:_A_ó_ mesrilo Xéiilp<>; 
de acordo com notícias hoje correntes, o Procur_ador-Geral 
da Republica estaria disposto a notificar o Sr. Ped-ro--C01lor 
para -que apresente, de pronto, o dossiê em que di;z_ ter sistema
tizadas as acusações publicadas. Simultaneamente, sabe-se, 
que o Presidente da República ordenou a apuração dos fatos._ 
Indago-me, e levo a reflexão a V. Ex•,"se não seria tp._e,l~9! 
aguardarmos o conhecimento desse dossiê, e depoimento do 
Sr. Pedro Collor assumindo a responsabilidade- das declara
ções- até aqui notidãdas. Louvo- a- notícia trazida pelo nobre 
Líder Humberto Lucena de uma reunião de Líder~s para que 

possam. cm conjunto. deliberar sobre uma posição do Con
gresso. Já estamos com tantas comisSões Qc in4uérito funcio_
riando cjue temo multo que mais uma se instaure, para não 
chegar a conclusões efctivas. _E se o Congresso deve concorrer 
para a apuração dos fatos, ou se ao Congresso cabe a parte 
principal na apuração dos fatos, cumpre também não prccipi
'tar-se para não agravar a crise em desdobramento. Era só 
a ponderação que dCscjava, por hoje, trazer ao Plenário da 
Casa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Senador Josaphat Mari· 
nho, V. Ex·• é um homem ponderado. experiente, Senador 
em outros mandatos, e é meu mestre. V. Ex-• me orienta 
com o seu equihbrio c so.u discípulo da sua ponderação. Me
ditei -muito sobre is5;o. E di_go~lhe com ab~oluta tranc:jUTiída-dC: 
.o que me parece é que somOs um Poder. 

Ora, toda vez que acontece. um fato.dessa grand~za vamo~ 
esperar que o Procurador-Geral da Rt.:púhlica instaure um 
expediente para apurar se aquilo procede ou não, para depois 
tomarmos providências diante da gravidade, Senado!' Josaphat 
Mainho? Diante de todos esses fatos que atropelaram a nossa 
vida? Acho que aí seria, sem dúvida nenhuma, uma maneira 
q.e praticarmos um_a omissão irreparável. 

Tomara que amanhã. por ocasião dessa nossa reunião-
~ com as Lideranças, encontremo~ uma alternativa para esperar. 

Acho _difícil que tenhamos condições de fazê-lo, tendo em 
vista exatamente a obrigação que se nos impõem esse instante. 
Inclusive, eu disse. aqui, até mesmo pelo oferecimento do 

E.residente da República em se apresentar para depor à Polícia 
Federal. E essa é uma questão específica do-Poder Legislativo, 
dada a natureza da autoridade envolvida, em que é o LegiS
lativo_ o Poder competente para pronunciar o Presidente, que 
é o caso da Càrria(a, c de_processar o seu julgamento, se 
chegar ao mérito. 

Falo isso com equihbrio. Desejo que o Presidente da 
República se saia bem .de. tudo _isso. N;io desejo, que haja 
uma ruptura da ordem. institucional. N~o quero absolutamcntt: 
que isso aconteça. Mas tenho que ficar com a minha con_sciên
cia_tranqüila para cumprir o meu mandato com lisura e com 
independência. Mas louvo V. Exa: se encontrarmos e_sse ca~,ni
nho talvez seja o melhor. Mas digo a V. Ex• que meditei 
muito e cheg1,1.ei à-ç;onc:lus_ã_O _de que, embora sinta a inconve
niência da abertura de Comissões de Inquérito- e V. Ex" 

_t_e_nu_o.da a __ rª_Z4Q._ o _ _s~n(!dor M_Ilgrt_o_ª:-,tcclar, há pouco falava 
sobr_e isso; nJs questionamos essas ·inStalaçQe_s de CPI aqui 
-mas exatamente, nesses circunstàncias, não devemos abrir 
mão da nossa prerrogativa. Mesmo porque a CPI tem a finali
dad_e apenas de esclarecer. 

Ex•. 

O Sr. Jutah)· Mai~aiii3es- Piii-mite-ffie V :EXR um aparte_? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA ~Com prazer, ouço V. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Maurício Corrêa, 
não escutei O pronurldameritO de V. Ex; desde o início, mas 
tenho a idéia ao--seu- cQnleúdo,_ as preocupaçõe~ que estão 
sendo levantadas. Escutei o apâ.rte dos -senàdOi"es Humberto 
Lucena e Josaphat Marinho e tenho muita preocupação a 
respeito da instalação de uma CPI dess.e tipo porque acredito 

.. q~C:·i~i~ialJ?ente, _9everíamos acompanhar os fatos com pes~ 
soas nossas, do Legíslã.fivo,- naS áfeaS cOmpetentes~ E nos 
aprofundarmos, até profissionalmente, para sabermos o que 
iremos fazer no momento certo. É grande a minha preocu
pação, não para esquecermos o que está se passando, mas 
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para sabermos o que devemos fazer. Não estamos aqui, no 
Senado, com toda uma infra~estrutura, embora h~ja eficiência, 
haja competência da Assessoria que temos, mas não dispomos 
de uma infra~esüutura de tal natureza para acompanharmos 
e executarmos um trabalho cfícientc. V. Ex• sabe das nossas 
limitações. Até os próprios asss~ssore_s_~ão podem acampa~ 
nhar ou participar das nossas comiss9e~ de inquérito, como 
participam oS aSsessores das autoridades. Deveríamos nos ca
pacitar, inicialmente, com pessoas especializadas na área crj
minal e, dentro dessa linha, seguirmos e chamarmos para 
nós, no momento certo, aquilo que podemos fazer com eficên
cia, para enviarmos as questões que forem aquilo levantadas 
para o Ministério Púhlico V. EX", como eu, fez parte daquela 
CPI da Corrupção do Governo passado e sabe das nossas 
difíc-uldades e limitações. Ao contrário do que muita gente 
ncarninhamos para o Ministério Público c os assuntos ficaram 
parados na Justiça, porque não" ternos poder de polícia nem 
somos juízes para julgar e decidir as questões. Lev~mtamos 
muitas questões, mas cometemos erros quando nos apres
samos a atender _às pautas da imprensa, convocando pessoas 
que não deveríamos convocar porque não tinham o que dizer 
aqui. É essencial que, pelo menos, saihamos o que vamos 
perguntar, o que vamos apurar, o que vamos levantar. Deve
mos fazer esse trabalho acompanhando com gente nossa, o 
que ocorre na área da Justiça Federal, ou da Polícia Federal 
e da Procuradoria-Geral da República, e até coritratar pessoas 
para nos acompanharem e nos dizerem que trabalho devemos 
executar. 

Se for instalãda essa CPJ - a meu ver, no momento ade
quado deverá sé-lo, pois deveremos ir ao fundo, ao âmago 
da questão e decidir a respeito do assunto nós temos que 
conduzi-la com competéncia e não preocupados com ato políti
co. Essa _a_ minha preocupação, ou seja, sabermos adequar 
as nossas posições ao momento propício, com capacitaçao 
para exercemos a nossa missão. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Respeíto ~a opinião de 
V. Ex~. Não sou partidário de ahertura de CPI a todo o instan
te. Como já. disse não-seria: o caso de repetir as características 
que envolvem essa reportagem, as outras circunstâncias, pro
duzidas pela imprensa, de- um modo geral,_ exigem que torne
mos uma posição. Imagine que para tudo vamos aguardar 
o Sr. Procurador-Geral da República para decidir a r~speito 
desse assunto? S. Ex•.' é quem vai dizer se~ devemos ou não 
instaurar uma CPI. já que os indícios são evidentes? -

Quem não suhc, até agora, que o Sr. Paulo César Farias 
era um quebrado? Quem não sabe que esse homem não pode
ria ter o património que tem? Isso é mais do que evidente, 
salta aos olhos. Trata-se de um cidadão que tínha a sua vida 
económico-financeiro combalida, com pedidos de concorda
tas. Não é porque o Sr. Pedro Collor falou; issoé do conheci
mento geral da Nação. De urna hora para outra, ele aparece 
não sei com quantos jatinhos. Isso é evidente! Conhecemos 
os jatos de S. S" Vemo-los por aí. Basta ir ao aeroporto para 
se ter conhecimento disso. Vamos permancer de braços_ cruza
dos? Quero que o Presidente Collor ~e saia bem desse_ escân
dalo. Mas há, no caso, um conjunto diferente que exige uma 
apuração. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite~rne V. Ex•! um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Concedo o aparte a 
V. Ex• 

O Sr. josaphat Marinho_: Nobre Senador tnão se sus.ten
tou aqui que o Senado deva subordinar-se à ação do Procura-

dor-Geai. Não :se .t.rata ~e condicionamento, trata-se de uma 
medida de prudência. E que antes de estarmos discutindo 
o assunto já havia sido disignado o dia para -que o Sr. Pedro 
Collor entregasse ao Procurador-Geral o dossiê das acusações. 
Agora se sabe, pelo menos se comenta notoriamente, que 
o Procurador vai a ele se dirigir pedindo que entreguejmedia
tamente a documentação. Como ponderou o nobre Senador 
Jutahy Magalhães, o de que se trata é primeiro nos instrumen
tarmos devidamente e não nos envolvermos numa questão 
altamente delicada sem uma orientação segura do que se vai 
fazer e como proceder. É apenas uma medida de prudência, 
sobretudo, porque sahemos que o Procurador-Geral tem con
dições de, desde o início, interrogando o Sr. Pedro Collor, 
saber até aonde vai a aonde não vai a veracidade de suas 
alegações. 

OSR. MAURÍCIO CORRÊA- Nohre Senador Josaphat 
Marinho, imagine V. Ex~ se podemos chamar o Sr. Paulo 
César amanhã, depois de amanhã, quinta-feira. para depor, 
apresentar e explicar. Vamos esperar o dia 9, o dia 15 ou 
o dia 20 para que o Sr. Paulo César fale? Acho que não. 
Tendo competência para fazer isto e chamar o Sr. Pedro Collor 
para explicar, para falar e ser registrado, vamos ter que aguar
dar que o Procurador tome o depoimento dessas pessoas, 
para depois então tomarmos uma providência? É aquilo que 
está no Código de Processo Penal, art. 40: "Quando alguém 
toma conhecimento da existência de um crime é obrigado 
a comunicar à autoridade processante ou à polícia". 

O que estamos vendo é que há denúnica de crimes, exis
tência de delitos, e aí entendo que é nossa obrigação apurá-las. 
Como está expresso na Constituição, de que os crimes de 
responsabilidade devem ser apurados pelo Poder Legislativo, 
parece-me que isso se enqUadra cteritr-o da nossa competência 
e das nossas prerrogativas. 

Espero que, amanhJ, desse encontro venha uma luz me
lhor que mude este meu raciocínio. Até agora entendo que 
para não sermos·cometidos de omissão, até mesmo de prevari
cação, devemos tomar, imediatamente, as providências que 
nos competem. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Mauricio Corrêa, o Sr. Ale
xandre Costa,/" Vice-Presidente, deixa a cadeira na Presidência 
que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

Durante o discurso do Sr. Mauricio Corrêa, o Sr. Magno 
Bacelar, _deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Rachid Saldanha Derzi, ]" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, tendo em visra o noticiário constante da revista 
Veja que ontem circulou, que contém, inclusive, uma entre
vista arrihuída ao irmão do Presidente da República, o émprc~ 
sário Pedro Collor de Mello, e levando também em conside
ração o noticiário da imprensa. venho à tribuna na tarde de 
hoje, Sr. Presidente, para ler carta de Sua Execelência •. o 
Senhor Presidente da Repúhlica, Dr. Fernando Collor de Me
li o. de próprio punho, que acaha de dirigir à Nação. 

Venho lê-la desta tribuna, Sr. Presidente, para que esta 
Casa dela tome integral conhecimento passando portanto, a 
constar dos Anais da Instituição. 

Creio que nesta carta o Senhor Presidente da República 
mostra de maneira cristalina, translúcida e límpida a sua posi-
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ção no episódio. oferecendo a todos os seus concidadãos uma 
manifestação que posiciona bem claramente a postura de Che
fe de Estado c da Nação. 

Díz assim a carta do Senhor Prcsidcnte_da República:· 

··À Nação Brasileira: 
Profundamente chocado com a noticiário deste fim 

de semana. alimentado pelas declarações insensatas c 
falsas de meu irmão Pedro. dirijo-me à Nação. --

Com base nas novas publicações. discuti esta ma
nhã com os MinüaroS -Célio Borja e Marcílio Marques 
Moreira a determinação que lhes passei no último dia 
19. no Palácio do Planalto: examinassem os textos. 
as declarações e documentos que vieram à luz ... Ajam 
com desassombro e energia e determinc_111 aOS_ órgãos 
compc·tcntes de suas Pastas 4ue prossigam c aprofun
dem a apuração mais completa de todos os fatos c 
de todas as alegações"_. 

Confio nas apurações -que estão se rido feitas -c é 
preciso que a Nação tamh~m confie. 

Em paralelo. solicitei ao Ministérío Público, por 
intermédio do Ministro da Justiça. a abertura de uma 
ação penal por danos morais e de um inquétito na 
Policia Federal ao qual. se neccsssário, não faltarei 
com meu depoimento. 

Todos sahcrn que não protejo os que traem o voto 
que me trouxe à Presidência da Repúhfica. Um voto 
de renovação c esperança, voltado para a necessidade 
de promover as mudanças de que o Brasil carece c 
lastrcado nas hases morais 4ue o Brasil exige~ 

Minha condição de Presidente da República está, 
e sempre esteve, acima de amizades. dc._intcresse.s_ou 
de parantesco. Esta minha posição tem me rendido 
incompreensõe-s e me custado amizades antigas. mas 
ninguém poderá dizer que levantei uma só palha para 
acobertar. proteger ou minimizar delitos de quem quer 
que sejam. -

Não posso permitir que a· leviandade e a mentira 
sejam utilizadas_ para ferir as instituições e a Consti
tuição de 19R8, definidora dos novos rumos da demo
cracia brasileira 

O voto de 35 milhõt!s dt! brasileiros me fez guardião 
dessas instituições que são mais importantes- qUe a· ini
nha pessoa, que meus parentes. que minha dor. 

A verdade prevalecerá! 
Palácio do Planalto, 25 de maio de 1992. - Fer

nando Collor de Mello." 

Sr. Presidente, corno disse. com a leitura desta Carta 
solicito que V. ExR dctermim· a sua inserção noS Anais. para 
inteiro conhecimento dos colegas c para que fi4ue COiiú:)lctra 
indelével, à disposição da História do nosso País. 

Tenho certeza de que assim fazendo, o P"i-esídente tam
bém está de sua parte prestando inestimável serviço ao esclare
cimento dessas questões que vêm sendo levantadas pela im
prensa c que foram, em sua grande parte. prOduZidas a partir 
de entrevistas dadas pelo empresário Pedro Collor de Mello. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Muito bem&) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- V. Ex• 
será atendido na forma regimental. 

Concedo a ·palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores .. _apesar de a 

grande polêmica nacional ser as denúncias contidas na revista 
Veja, e já discu_tida preliminarmente pela Liderai-iça dos vários 
partidos. gostaria de trazer à consideração do Senado Federal. 
de forma bastante resumida, um problema que é impOrtante 
para o Congresso Nacional e para o País e 4ue tamb~m tem 
suscitado _uma série de polémicas que dizem respeito ao Orça
mento da União e. particularmante. ã Comissão Mista de 
Planos. Orçamento c FisCalização. - - --

Inegavelmente. os planos e orçamentos são os instru
mentos operacionais por excelência capazes de viabilizar ohje
tivo~ c metas de qualquer administração pública, Por isso 
mesmo. a Constituição brasileira defjniu em seu art. 165 que 
o Plano Plurianual. a Lei de Diretrizcs orçamentárias e os 
Orçamentos anunais seriam os três instrumentos básicos a 
serem utilizados - e o estão sendo - pela administração 
púhlica brasileira. além dos planos regionais c setoriaís que, 
lamentavelmente. não foram implementados até hoje pelo 

- ã.tual Governo Fctlcral. 
Também a Constituição define cm seu art. 166 que caberá 

a uma ComissãO Mistá Permanente do Congresso Nacionãl 
a apreciação. avaliação e aprovação desses projetos. · 

Através da Re::;olução n" l/91, do COngresso Nacional. 
foi aprovada a constituição da COmiSsão. suas competências. 
seus membros e a sua própria metodologia de trahalho. Essa 
Comissão Mista foi implantada. e todos sabemos dos proble
mas. das dificuldades. das polémicas surgidas em decorrência 
Jc seu funcionamento. primeiramente Qu-anto ã indicaçcio do 
Deputado João Alves. Surgiram diScusSõeS que -levaram à 
sua substituição corno Relator-Geral do Orçamento de 1{)91. 
Além disso. questões relativas ao parecer preliminar do Rela
tor-Geral surgiram. criando dúvidas durante o funcionamento 
da Comissão. Temos de lembrar também que no ano passado 
tivemos um númcr_o exagerado de emendas - mais de 70 
mil-o que tumultuou o andamento da CoriliSsão juntamen-te 
com o número de relatores parciais, superior a 70. Para colimar 
tudo isso. fOi indicado o Deputado Ricardo -Fiúza. hoje Minis
tro da Ação Social, para Relator-Geral, numa fase cm que 
aquela Comissão já estava analisando o pafccer preliminar 
e, posteriormente. foram designados vários relatores parcio1is. 
Acrcscerit.e-.:Se mais: aqui, neste Plenário, o Senador Eduardo 
Suplicy fez várias denúncias. entre as quais que o relatório. 
aprovado e publicado, apresentado pelo Relator-Geral não 
coincidia com aquele que fora aprovado pela Comissão Misra 
de Planos e Orçamentos. 

Portanto. algo está errado nessa Comissão. Algumas mu
danças fundamentais devem ser realizadas para aprimorar a 
sua atividade, a sua função importantlssima. No nosso enten
der, c_ssa é_a mais importante Comissão do Congresso Nacio
nal, corno em qualquer parlamento do mundo, porque_ discute 
planos e orçamentos. instrumentos operacionais de qualquer 
processo de tomada de decisão na sociedade. 

Em função desses equívocos. a Comissão Mbta, através 
de sua Presidênciã atual, propós a criação de uma subcomissão 
que analisasse a Resolução n" 1 do Congresso Nacional. que 
rege, portanto, o funcionamento. a estrutura, a metodologia. 
enfim. tudo aquilo que diz respeito aos planos e orçamentos 
da União. Foi designada a Comissão, tendo como Presidente 
o ilustre Senador Chagas Rodrigues. aqui presente, desig
nados vários Senadores e_ Deputados de todos os partidos. 
com a obrigação de tentar fazer um diagnóstico. avaliar os 
possíveis equívocos do funcionamerito da Comissão e propor 
sugestões capazes de melhorar o seu funcionamento, a sua 
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c~trutura e permitir que a discu~~üo do orçam~n(o, do pl<tno 
pluarianual, da LDO. Jos créditos adicion-ais a fim de que 
houvesse maior claridadl! 1.!'111 sua discussão c fosse mais conse
qüente cm seus resultados. 

Assim, esta Comissão, presidida pelo Senador Chagas 
Rodrigues, indicou-me para Relator dessas propostas e suges
tões de modificação. A partir daí. reunimo-nos -várias vezes 
até a st.:rnana passada, ouvindo todas as lideranças partidárias 
da Câmara e do Senado, ouvimos as ass.cssorias das duas 
Casas e_, tentamos sintetizar o pensamento das pessoas, das 
Lideranças consultadas. 

Na quinta-feira passada, como Rdator, acompanhando 
o Presidente da Subcomissão, Sçnudor Cbagp.s Rodr_igue$, 
encaminhamos à consideração elo_ Presídent~ da Comissão de 
Planos c Orçamento do Congresso Nacional, Depuwdo Mes~ 
sias Góis. o resultado do nosso tralJ"ulho tÇc_nico, adminis
trativo c político, tentando ser, na verdade, um somatório 
de sugestões. E o próprio Presidente Messias Góis nos infor
mou. naquela altura. que iria nesta semana encaminhar às 
Lideranças das duas Casas_ a prop-óst<i final dc sugestões para 
que, após passar pelo crivo das Lideranças, pudesse ser suhme
tido ao Congresso NáciOnal. considerando que estamos nUma 
fase importante, qui:: é exatai11ente a diSCu~-são do plano pluri::~
nual. da LDO c, posteriormente,'do Orçamento. Porranto, 
já estamos relativame-nte atrasados na _aprovação dessas modi
ficações. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex·· _um aparte, 
nohre Senador Coutinho Jorge? 

O SR. COUTINHO JORGE- Ouço V_ Ex• com niuito 
prazer, nohrc Senador Chagas Rodrigues. 

o· Sr. Chagas R.odrigues- R!.!al~cnte. _·nQb_re __ S_c_nador 
C\)utinho Jorge, o Pr<.:sidente da Comissào de P!anos, Orç<i
mentos Púhiicos c fisCalização, mais conh.c"cipa como Comi.s.
são Mista de Orçamento, o nobre DepUtado Messias Góis. 
houve por bem criar um grupo de trabalho que ofcrcccssc 
sugestões para aprimorar a Resolução n" l, que é o documento. 
o at'? .normativo, de certo modo, básico da .nossa CpmiSsão. 
Talvez pelo fato 1.k ter sido eleito Prim<.:iro Vke-?rcs'it!ent~ 
da Comissão, S~ Ex' me honrou ~lcsign<i.n_do-~ne cooot.C"tlJdor 
de'sse grupo de trabalho. E como disse'bem V. Ex-', o grupo 
integrado por Senad•)res e Deputados Je diferenteS· pllrtid'os 
s~ reuniu. V. Ex", de comum acordo. pe;la sua competência. 
pela sua seriedade, pelos seus conhecimentos espccializad0s, 
foi designado Relatnr. E V Ex' foi também rigorosamente 
correto, ao dizer q•;e a comissão, es5_e grupo ·de trabalho. 
levou a efeito várias rCuniõcs. ouviu técnícos. discutiu com 
DepUtados c Senadores c finalm~:nte cumpriu o seu· dever, 
pois concluiu o seu trabalho. e nós. V. Ex• como Relator, 
eu e outros. entregamos ao Sr. Presidente da Comissão,· O 
nobre Deputado Messias Góis, o resultadO do rioSSo trabã.lho. 
Quero, neste momento, louvar o esforço_ de V. Ex", que fOi 
extraordinário. E há que se ressaltar a su·a boa vontade, sua 
perseverança e sua paciê-ncia: - ' 

Tanto quanto possível, foi um trabalho do grUpo, mas 
apen~s du grupo. A matéria, como disse V. Ex•, encerra assun
tos polêmicos. porém o grupo cumpriu a sua tãrefa. Hoje 
o trabalho está com S. Ex-• o Sr. Prcsidentc. 

Certamente serão oüVidos os Líderes dos diferentes parti
dos, os companheiro~ da ComiSsão Mista de Oiçamento e, 
finalmente. o que esperamos se faça com a brt!vidade p,)ssível. 
esse trabalho, talvez sob a forma de projeto de resolução, 
será levado ao Congresso Nacional. 

Portanto, aqui fica o meu reconhecimento ao trabalho 
de V. Ex·.', que merece realmente ser elogiado. Esperamos 
que no menor tempo possível, traduzindo pelo menos o pensa
mento da grande maioria· das duas Casas, seja ofereCido ao 
Congresso. um projeto, que, ao ser aprovado, substituirá a 
Resolução n-' 1, porque, como disse V. Ex" também, o que 
todos desejamos à que a Comissão Mista de Orçamento possa 
trabalhar, dentro dos prazos previstos, com o máximo de trans
parência e eficácia, correSpondendo àquilo que não só o Con
gresso, mas toda a Nação espera desta comissão. Meus para
béns a V. Ex'' 

O SR. COUTINHO _JORGE - Sen~dor Chagas Rodri
gues, agradeço as suas_ palavras c concordo que essa comissão 
precisa realmente assumir o papel relevante c importante que 
o Cqngresso_C a Nação esperam dela. 

Srs. Senadores, tentarei, de_ forma bastante breve, dizer 
quilis as ·mudanças mais rclevantes, propostas pela comissão, 
à alteração da Resolução n_" 1, do COngresso Nacional. 

A primeira diz respeito ao número-de m:einbros que com;,
tituem a COmissão Mista de Planos, OrçamentO PúblicoS e 
Fiscalização, hojc,-em torno_de 120 •. 90 Deputados e 30 Sena-
dores. -

A propostã da nossa relataria refere-se à redução para 
80 membros, 20 Senadores c 60 DePutados Federais. Acredi
tamos que essa diminuiÇãO pei'rilitiiá um: r:1elhor funciona
mento, racionalidade dos trahalhos da Comissão. Esse "item 
está disposto no art. 3" da proposta que encaminhamos ao 
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Púhli-
cos- c Fiscalização. ' · · 

·_ O segundo aspecto importante trata do rigor da presença 
dos Parlamentares às sessões de discussão e votação daquela 
comissão. 

Diminuímos exatamcnte o número de faltas permitidas, 
- t;·ãó aceitando. em nenhum caso. jUstifiCativas para essas falM 
tas. Portanto, foi dilatado o número para evitar as ausências 

. p'cfmanentes verificadas no ano passado. 

O Sr. Jo~o Calmou - Diminuíram- paiã quan_tõ? 

O SR. COUTINHO JORGE - Quatro consccutiv.as ou 
seis altern.ad<ls.. . . . 

Outro aspecto importante diz respeito à organização e 
·à metodologia de trabalho da comissão. 

No nosso entender, um dos prohlcmas graves d.o funcio
_namento da comissão, ano passado, foi a forma como foram 
divididos, discutidos e apreciados os vários setores que com~ 
põem o Orçamento da União. Dis_cuiimos. de certa forma 
aleatoriamente, .setenta e_.tanto.s relatórios. COm maiS de .70 
inil emendas, tiverncis um grande e grave complicador durante 
o processo de- disC:us.são." Se hem que, no ano passado, já 
evoluimos -qUanto à discussão de cà.dá setor, de cada subre
lãtbr:- Já se discutiu de forma mais detalhada, já se alterou, 
na própria Comissão, aquilo que não era conveniente. 
- Vou dar um exemplo: no que diz respeito ao setor da 
Ação SOCial, a própria Comissão exigiu a mudança dos critérios 
do Rel~tor em função dos aspectos regionais: _O relatório 
foi alterado como outros o foram- tarribém, mOStrando que 
essa metodologia poderia ser modificada, melhorada e apri
morada. 

Este ano, propõe-se que a Comissão funcione através 
de subcomissões temáticas, tendo como permanente a Comis
são de Acompanhamento e Fiscalização. O número -de comis~ 
sões seria definído de acordo com o instrumento de análise 
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Assim, um grande sctor. c.omo infra~e.strutura. seria. diga
mos. inserido na suhcomiSsão qUe vai tratai" de infra-estrutura. 
Para isso seria nomeado um coordenador ou um relator se to
ria!. se necessário. responsável por designar um relator parcial. 
fazer a compatibilização, a análise, a integração setorial. Isso 
mio foi fr.:ito o ano passado, complicando a rclatoria geral 
c. com isso, racionalizando o trahal.lw da comissão, pcr~itindo 
que os seus mt!mhros possam aprCciar os relatórios setoriais 
numa visão mais ampla. 

Isso. inegavelmente, irá aprimorar a discussão, a análise. 
a lógica da _apreciação do _Orçamento_ glohal da_ União pela 
Comissão. -

O Sr. João Cahnon- Permite~se V. Ex' um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE- Com prazer, ouço V. 
Ex·' 

O Sr. João Calmon - Nohrc Senador Coutinho Jorge, 
para não acumular muito as observações, gostaria de fazer 
um rápido comentário ~ohre algumas das suas afirmações nes
sa excelente análise. E fundamental que a Comissâo Mista 
de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização não faça aferi
ção da presença dos seu_s membros_ através d_e_ um livro de 
presença nas últimas quatro ou cinco reuniões. Essa Comissão 
é a únic_a que con~"idera a. existêncía --de_ quorum, utilizando 
us assinaturas_das __ últimas sessões. Já_ fiz essa ponderação e 
o eminente Presidente da Comissão. Deputado Messias Góis. 
a acolheu, comprometendo-se a não_ permitir mais que essa 
estranha aferiçãO de presença continue a ser adotada. A segun
da observação refere-se a faltas justificadas ou não. Num caso 
comprovado de doenças, obviamente scria_infusto a elimi
nação de um membro da Comissão por faltar a· duas ou três 
reuniões. Finalmente. o critério 4ue V. Ex• está propondo 
me parece válido e aceitáv_e.l: diminuir as faltas atrav~s de 
um esquema que só permita até quatro ausências consecutivas 
e seis altern:.~d:.~s. Essa é uma hoa solução. Dentro, ainda, 
dessa minha rápida intervenção, gostaria que fosse iilserido 
nesse documento 4ue V. Ex" está elaborando um outro ponto 
que me parece importante~ O Trihunal de Contas da União. 
orgão auxiliar do Congresso Nacional. Infelizmente, até hoje, 
não foi possível se conseguir uma atuação dO lrihunal de 
Contas como órg"ãO auxiliar do Congresso. Ele se desincumbe 
das suas tarefas com alto grau de eficiênCia.·mas não há um 
entrosamento permanente, como obviamente deveria ocorrer. 
Eu estllnaria müito ouvir o-s seus conieritári()S sobre esteS pon
tos: a presença não estimada pelo livro de presença oU falta 
sem jUstificativa, deixando claro que, em caso de doenças 
comprovada, não é possível que um companheiro chegue ao 
ponto de ser eliitiinado dos quadros desse órgão técnico. 

O SR. COUTINHO JORGE~ Senador João Calmon, 
quanto às considerações _do número de faltas ficou ajustado 
que seriam no_caso de votação: quatro consecutivas e seis 
alternadas. São de temas que as Lideranças partidárias vão 
discutir. 

O Sr. João Calmon- Eminente Senador Coutinho Jorge, 
então, continuam as sessões espíritàs- aa Comissão Mista de 
Orçamento. SãO três, quatro parlamentares presentes. 

O SR. COUTINHO JORGE- A metodologia de funcio
namento da Comissão Mista de Orçamento vaf alterar-se. 

Aquele plenário não se vai reUnir mais para discussão 
de todos os relatórios parciais. Teremos as subcomissões te má~ 

tica~; o número Jt: mcmhros Je uma subcomissão variará 
de acordo com a chamada funcional programática. 

Neste ano, a tese é variar entre oito e dez subcomissõo;;:s. 
Todos nóS. memhros da Comissão. particip:.ucmm:e discuti
remos já a nivel de subcomissão, portanto. menor, intt!'resses 
ligados à atividade de cada parlamentar, os temas parciais. 
Posteriormente, d_cpois de aprovados, no àmhito da subco
missão, serão submetidos à consideração da Comissão como 
um todo. Lugo, :.1 metodologia t.! totalmente diferente da4uela 
anterior. 

Os relatórios parciais, em número de setenta, nós não 
vamos apreciá-los individualmente. Por exemplo. a Suhco~ 
missão de Educação terá a_responsahilidade de analisar todos 
os relatórios parciais atinentes à Sua funÇão e encaininhá-los, 
de forma compatibilizada, global. à consideração da Comis
são. nesse caso, para votação. 

O Sr. João Calmon_~ Qual vai st.'r o criú!rio de aferição 
de presença no ãmbito das subcomissões? Isso é importante. 
porque estamos acostumados, nesta Casa, a realizar reunião 
de com_issões técnicas com dois ou três parlamentares. De 
maneíra que é necessário, começando pela área da Comiss_ão 
Mista de Orçamento, se coilsidcrar, também, qual vai se_r 
o quorum mínimo para a realização de reuniões dessas subco
missões. Eu estimaria niuito receber esclarecimentos nesse 
sentido~ 

O SR. COUTINHO JORGE - No relatório, quanto ao 
quorum das subcomissões, não ficou especificado. Numa pri
meira reunião ficou decidido que essas dúvidas de funciona
mento seriam sanadas. Não sugerimos e se achou prudente 
não sugerir nessa prC!iminar da subcomissão, que apresentou 
sugestões apenas. Acho que o funcionamento da suhcorriissão 
muda toda essa estratégia. 

Para concluir, Sr. Presidente, cu queria lembrar que outro 
tema polêmico é o número de emendas. A subcomissão propôs 
que as emendas devãm ser restringidas até o número de 50. 
seguindo as regras ditadas pelo LDO ~pelo parecer prdiminar 
do Relator-Geral. -

Outro aspecto, é que os partidos poderão apresentar até 
15 emendas, propostas de mudança a nivel nacional c regional. 
Ttido de acordo. evjdentemente, çom_a LDO, de tal ordem 
que questões mais ainplas regiOnais possam ... 

O Sr. Mansueto de Lavor-:- V, Ex·' se _ _refere às hancada~ 
estaduais? 

O SR. COUTINHO JORGE - Estaduais, regionais c 
os partidos. Flexibilizou-se muito mais a apresenta-ção de 
emendas, limitando a apresentação de emendas individuais, 
tornando-as seletívas, restringidas as regras, portanto, da 
LDO que neste ano, no meu entender, vai ser muito superior 
à do ano passado. Aqui está o nosso Relator~Geral, Senador 
Mansueto de Lavor, que já está estudando de forma detalhada 
todos esses aspectos importantes. Nós teremos, portanto, con
dições de limitar e tornar mais seletiva a apresentação de 
emendas. 

É um assunto polêmico que vai ser discutido peias lideran-
ças partidárias. - - -

Outro aspecto importante, Sr. Presidente, diz respeito 
ao aspecto ligado ao parecer prelimiri3r. Foi mudado alguma 
coisa nesse sentido, permitido que ele possa definir claramente 
as regras da apresentação dessas emendas. 

Ficou explicitado na resolução a prestação de coritas do 
Presidente da República, que é competência constituciOnal 
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da Comiss:.io LjLIC. iamL·nt:.lvclmentl..'. eoSt:.~va omis~a do bojo 
da resolução. Foi explidtada a fnrma como dt:wd ser en,c::m1i-: 
nhada à Comissüo. Os prazos flJram definidm, c foram explici
tados. també-m. os a:.pcctos n.:lacinnados ao Plano Plurianual 
qut:. lamentavelmente. na -Rr:~olu~·fln do ano passado n:.io csta
va explicitado claramente. Entüo. hc.í um aprimoramento 
quanto ao Plano Plurianual. ü_prcstaçüo de contas do Presi
dente da Rcptíhlica nL'St:.l resolução. houve um dado positivo 
na resoluçáo ou na proposta ou sugcstün apn:st.!ritada por 
essa Comisst1o ú considl!raç<1o d;.1 Pn:sid&ncia da Comissc.io 
Mista de PJ(.\nos._ Orçamento~ e Fis~.:alizaçãn. 

Por. último. _todqs,n,s prazos for;mt reavaliados c dt..'finidns 
de forma crikriosa. No nos....;u entender. U)n dos erros da Co
miss:.'io é :.i falta de <.'umprimcnto dos prazos. s~ nüo houver 
um cumprimento dos prazos. por l!X~mplo. na aprovaç<.1o dos 
relatórios das suhcomissôe_s, teremos novamentt.: probl!.!nws 
graves em rdaçüo :.í n:latoria geral. O relator tem que ter. 
l!m t!.!mpo húhil. os rdat6rios setoriais. para r~alizar sua com
patihilizaçüo. trazer ao exmne c ú -aprovasão da Co~i~são. 
ser publicado c cvitür' ás qul.."'stõl!'s sUrgidas Como a~ qui.: 'houve 
l!Stl! ano. em que o Rdator-G~:ral praticaml!nte concluiu nó · 
último dia do ano c só foi publicado no outro exercício. com 
sê rias dúvidas de que ,o que foi. aproym.tu na COmissilo ri'ão 
foi aquilo que. fói public~ido. 

Portanto. tcntumós, d~n'tro da!-. possibilidades do tempo. 
ouvidas as lideranças p:midárias, as assessOrias das duas Casas. 
uma síntese de idéias. propostas, sugestút!s que rcfktisscm 
as modificações mais relevantes no sentido d!.! aprimorar a 
Resolução n·' 1. que rege tudo aquilo quê a Constituição cm 
seu art. 1(.)6 define como cotnpctênd;:rdo-Congresso Nacional. 
que -é apreciar os Í!Úitrumentos de plünej'ahlento. orÇamento 
do Governo Federal ~ que, _cm _última análise, ddine os Instru
mentos do p'rOcc·sso tle tomada dé deciSão na administração 
púhlica. · ' ,'/ · 

Foi um trabalhO razoável, que teve rúlprcsidénia o nobre 
Senador Chagas Roârigues e tivCmos 'a oportunidade. apesar 
da nossa pequena experiência Ílo assvrito. de dar a nossa 
colahoração para que' neste ano a Conüssão possa de desen-
volver da melho'r forina possível. ,·, · · · 

Sr~ Presidente, Srs. Senadores. Sr. Relator. eram essas 
as considerações._ b_astante sucintas; que· qUeríamos trazer à 
consideração dcste.Semido Federal. (Múiló hem! Palmás!} 

. " 
COMPARECEM /,4AIS OS SRS. sENADORES:. 

Amazonino Mendes - Áureo Mello - Enéas Faria -
Epitácio Cafeteira-~Fla-vúino Melá- Fran_clSCó-ROifembcrg 
- Garibaldi Alves- Gerson Camata -. tJcnrique Almeida 
- Hugo Napoleãb'-'- Hydekel Freitas _;..J... João Calmon -
José Paulo Biso!- Jutahy Magalhães-- Levy Dias- Magno 
Ba~lar- Marco Macicl --Maurício COrrêa- Odacir Soa-
res. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldàri~arDerzi),.... Sobre 
a mesa, projeto de lei que Será lido pelo i)r. y Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO I'V72, DE 1992 

Estabele limites de idade para navios petroleiros 
operando em águas territoriais brasileiras. 

O Congresso "I'Jãci_cifla!_ decreta: _ _ __ 
Art. I·• Nas operações de carregfi.irícnto e descarrega

mento de petróleo e derivados, em portos brasileíro_s _ou pia ta-

formas de exploraçüo de pctról~o hrasih.:iras, não pot.h:rão 
ser utilizados navios com idade superior a 20 (vinte) anos. 

Art. 2" O <kscumprimcnto do disposto no artigo ante
rior sujeita o infrator ü p~na de deten<;üo de 3 (três) meses 
a I (um) ano. sem prejuízo da aplicação de outras formalilialks
cahíveis. 

Art. 3" Esta ki t.!ntra em vigor na data de sua puhli
caçü~l. 

Art. 4" Revogam-sé as Jisposiçdes cm contrário. 

Justificação 

O transpor!!.! de petróleo c derivados tem-se rewlado. 
ao longo dos últimos anos. uma das principais fontes d~ polui
~·üo no litoral brasil!.!iro. Os acidt!ntcs com navios petroleiros 
m~ porto de São Sebastião - SP, com rl!petidos derrama
ntl!'ntos de óko c suas graves conscqüéncías-ccológicas. têm 
evidenciado a faltu de uma política cfctiva de controle amhicn · 
tal no País. 

Um sério acidt.:nte desse tipo ocorreu. cm 11.)1.)1, no Ocea
no Atlàntico, a:! 14Km da costa_Je Macaé. quando o petrO!t;!iro 
Th~oman~t._ de hanl,.lcira grega. recebia_ carregamento dt: óleo 
no _campo de proJu~·ão de Albacora. Formou-.se uma mancha 
de ólcQ com cerca d_c l)00km~. Foram derramadas cem tonela
das dt!- óleo. O mes-mo navio tinha sofrido outro acidente 
no canal dt.: São Sehastião. em 1990. tendo d!.!rramaJo 25 
mil litros de petróleo. 

Outro desa~trc ocorreu. em 1990~ com o navio Mincrill 
Star, de handcira de Chipre e pertencente a armador grego. 
no litOral Jo EStado dó Rio <k Janeiro. 

~O eleVado índice de- acidentes ~c deve .à tc_ndência da 
Pctrohrás em aút.:tar nc.~vios ciãssit'icados como over age~ ou 
seja. com idade superior a 15 anos, nesses navios velhos os 
riscos de acidentes são muito elevados. O!> té_cnicos reconhl!
ccm porém que, havendo manutenção permanente c freqüen
tes vistorias. um petroleiro pode operar. em condições adequa
das, até 20 anos. 

, A política da Petrohrás é ditc.~da por razões_c_sscncialmente 
financeiras -'- os .fretes cobrados por esses navios velhos são 
significativamente_ mais h<).i~os que os r~ferentes a petroleiros 
com idade até 15_anos~ . . . , . , . 

... .Ocorre _qul!, nessas circunstâncias, o benefício__ privado 
auf~r'idO j,éia Pctrohrás tem resultado em alto custo social. 
pelos graves danos ecológicos resultantes. 

Nesses casos a apliCação de multas. como instrumento 
inihi_dor de acidcntes 1 tt:m~se revelado pouco eficaz: primeiro 
pq!o fato de qul! elas são, na maioria das vezes, irrisórias. 
segundo, porque a cohrança envolve sempre um longo pro-
cc_s~o-judicial. -- --

Eótendt:mos, assim. que os riscos de acidenteS coffi derra
mamento de petróleo poderão ser reduzidos, de modo signifi
cativo: p!.!la definição de uma idade limite para os navios 
petroleiros em operação. 

Sala das Comissões, 25 de maio de 1992. - Senador 
César Dias. 

(À Comissão de As~·untos Sociais-: decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O pro· 
jeto lido será publicado e remetido à Comissão C9mpetente. 

Sohre a mesa, requúíinento que será lido pelo _Sr. l" 
SecretáriO.- - · - -
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É lido o _seguinte 

REQUERIMENTO, N" 297, DE 1992 

Requeremos, com fulcro no art. 154, III. combinado com 
o art. 199, amhos do R~gimento Interno do Senado Federal. 
a convocação de sessão especial a realizar-se em 5 de outubro 
do corrente ano. em homangem à memória do jornali::.ta Assis 
Chatcaubriand, por ocasião do centenário do seu nascimento. 

Sala das Sessões_, 25 de maio de 1992.- Maurício Corrêa 
- Hugo Napoleão - Cha_gas Rodrigues - Nabor Júnior -
Gerson Calnata - Élcio Alvares - Coutiriho Jorge - João 
Calmon- Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzif '---O re
querimento lido será _submetido à deliberação do Plenário 
após a Ordem do Dia, nos termos do art. 255~ ítlcisó I. letra 
b, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Sccrctáiiõ. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 298, DE 1992 

Com fundamento no art. 258 do Regimento Interno_, rc-· 
quelro a tramitação conjunta do presente Projeto de Lei do 
Senado n" 47/92, com o Projeto de Lei do Senado n'' 61/92, 
por versarem ambos sobre a mesma matéria c de maneira 
ampla. 

Sala das. Sessões. 25 de maio de 1992. - Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Raclüd Saldanha Dcrzi) - Esse. 
requerimento será pUblicado e incluído na Ordem do Dia, 
nos termos do disposto no·art. 255, 11, c, n··· 8, do Rcgirrie'nt:J 
Interno. - · 

Sobre a mesa, requerimento que serão lidos pelo Sr. I'·' 
Secretário. ~ -- - --

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N" 299, DE 1992 

Requeiro, nos- termos do art. 172. inciso C do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n" 27. de ·1991. 
de minha autoria, "que regulamenta o § 3·• Oo -art. 192 da 
Constituição Federal e dá outras providências•·; 

Sala das Sessões. 25 de maio de 1991.- Senador Man~ 
sueto de Lavor. 

REQUERIMENTO N' 300, DE IW2 

Requeiro. nos termos do art. 172, inciso I. do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do PLS n'·.' 58, de 1991. 
de minha autoria, que "estabelece critérios e mecanismos para 
a concessão de incentivos ao desenvolvimento das regiões 
Norte e Nordeste e do Estado do Espírito Santo, e dá outras 
providências." 

Sala das Se_ss_õcs, 25 de maio de 1992. -Senador Man
sueto de Lavor. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Os 
requerimentos lidos serão puhlicados c posteriormente incluí
dos na Grdem do Dia, nOs termos do art. 255-.- inciso II, 
letra c, n" 3, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está 
esgotado o tempo destinado ao Expediente. · 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

2: 

3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N·· IY. DE I 992 

(Incluído em Ordem do Dia nos t~.:rmos do mt. 
-353, parágrafo único. do Regimento Interno.) 

Votação, cm turno único, do Projeto d~.: Lei da 
Cãmara n" 19, de 1992 (n'·' :'!.154Nl. na Casa de oril!.em), 
de iniciativa do Presidente da República, que d~ispüc 
sohrc a concessão de medidas cautelar~s contra atos 
do poder público. e dá outras providências, tc-rido 

Parecer. proferido cm Plenário. Relator: ScnaJor 
Maurício CorrCa, favorável ao Projeto e às Emendas 
n'"" 2 c 3; nos termos de substitutivo que oft.!reCC; c 
contrário à Emenda n" I 

A votação da matéria fica- adiada por falta dt.! quorum. 

. O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dcr<i) '-- Item 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N·· 125, DE 1991'COMPLEMENTAR 

(Efn regime dt.! urgência. nos termos do art. 336. 
c, do Regimento Interno) 

Votação, cm turno único do Projeto de Lei da 
Câmara n'·' 125, de 1991-Complemcntar (n" ó0/R9. na 
casa de origem).._ que disciplina os limites das despesâs 
com o funcionalismo público, na forma do art. 169 
da Constituição_ Federal. 

-PARECERES. proferidos em Plenário. Rela
tor: Senador Meira Filho. 

- t~· pronunciamento: favorável ao projeto: 
- Z.: pronunciamento: fa-VOrável à emenda de plc-

riáiio. · · 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apre

sentadas perante à Comissão de Assuntos Etonõrni
cos.) 

(Dependendo da votação do Requerimento n\' 245. 
de 1992, de extinçã<;> da urgência.) 

A votação da matéria fica adiada por falta de quorum 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item 

PROJETQ DE LEI DO SENADO 
N'' 173. DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
172. 1, do Regimento Interno.) 

(Tramitando __ em r:onjunto_ com os Proej!osde Lei 
do Senado n'" 56 e 56 e 145, de 1991.) 

ContinuaÇão da discussão, em turno llnico, do Pro
jeto de Lei do Senado n'' 173, de 1991. de autoria 
do Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liber
dade de imprensa, de opinião e de informação, disci
plina a responsabilidade dos meios de comunicação 
e dá "outras providências, teOdo 

Pareceres: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e CidadaM 

nia, sob n\"' 10 e 116, de 1992: 1"' pronunciamento: favo-
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rávcl ao Projeto. nos 1:~!rmos Jõ Substitutivo que oft:TeM 
cc: 2 ·pronunciamento (~ohrt.! as l:I11L'IH.Ias de Plt:-nário): 
f.avonível às emendas de n"' 9, 13 a 15, IH. 19, 20. 
25. 26: parcialmente ú de n" li (quanto aos parágrafos 
4·' e 5-'); favodvcl. nOS t~rnlos -de Sul-icmc-ndas às de 
Ir'' 2. 4 e lfl: contrário às de n"' 3, 5, 6, 7, X. 10. 
12. 17.21 a 24. 27. 

- Proferido em Plenário: 1" pronunciamento: Re
lator Senador José Paulo Bisol. cm virtude da apro
vação do Requerimento n"746, de 1991. que sOlicitou 
foss~: ouvida. tamhóm, a Comissão de Assuiltos Sociais: 
2'' pl'onunciamento (sobre as emendas de ph:n:.irio): Rc
lutur. Senador Wilson Martins. favoráveL nos termos 
do Parecer n" 116/(.)2 - CCJ. 

A discussão da matéria foi iniCiada t.:m sessüo ordinária 
antt:rior. nüo tendo sido concluída cm virtude do tt!mpo regi-
mental da sessão. -

Usaram da palavra para discutir o~ Senadort.:s Cid Sabóia 
de Carvalho. José Paulo Biso] c .Jo~aphat Marinho. 

Continua em discussão a matCria. cm turno único. 
Continua com ::1 palavra o Senador Jos.aphat Marinho. 

intt.:rrompido 4uc foi cm sua fala pdo término da sessão. 

O SR. JOSA.PHATMARINHO (PFL- BA. Para discu· 
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,_ Sr··~ c Srs. 
Senadores. no primeiro -dia de discussão dessa matéria. tentei 
analisar as ohjeç(-)CS fu_ndamcr.tais formuladas pelo nobre Se
nador José Paulo Bisol. 

Busquei. e-ntão_, csclurecer que o projeto ohcdeciã a técni
ca legislativa e era. na sua forma. semelhante a _quantas propo
siç6es anterivrrnentt!' se converteram em lei da mesma natu
reza. 

Realcei, ainda, que não havia por que se fazer _confusão 
entre uma lei de democratização dos meios de comunicaç<.io 
e urna lei de imprensa. Aquela poderia_ser cogitada e forma
lizada sem nenhuma confus_ão com a lei que regula a libt!rdadc 
dos meios de comunicação, de liberdade de pensamento e 
de crítica. - -

Prosseguindo_, observei que não havia por gue fazer-se 
crítica à idéia de adotar a lei de imprensa sanções diversas 
das do Código Penal. Essa diversidade _cm nada afronta, quer 
a doutrina. quer a técnica legislativa. EXatamente por ser 
uma- lei especial, a lei reg-uladora dos rrieíós de comunicação 
pode estabelecer penas diversas. tal como no projeto s_e prevê, 
instituindo a pena de multa, a pena de prestação de serviço_ 
à comunidade. Se tal diversificação não fossc possível. pratica
mente razão não haveria para a elahoraçüo de urna lei de 
caráter especial, bastaria a aplicação do_Código Penal. Mas 
parcela ponderável da opinião jurídica e política do- Paí~ C 
favorável à prática tradicional de elaborar-se uma lei de im
prensa, diversificando-se. portanto. a disciplina da liberdade 
de comunicação c de crítica_da matéria concernente· a uma 
lei tipicamente penal como o Código PenaL 

Vale mesmo assinalar qu_c essa tem sido a orientação 
da Associação Brasileira de Imprensa c, inclusive, sob a orien
tação do eminente Jurista Barbosa Lima Sobrinho. E. ainda. 
não faz muito. ele assim salientou, observando com a doutrina 
em geral, que o Código Penal é, por essência, lei punitiva; 
a lei de imprensa é, por excelência. lei" de garantia. Ali. o 
que se prevê é, preponderandemente. apurar delitos e __ sancio
ná-los. Aqui_, na lei de imp~ensa, trata-se de assegurar a liber
dade de pensamento e de crítica e~ só em carátci secundário, 
se tratará de punir. Não há. portanto, por que estabelecer 

confusüo entre o~ doi:- diplon~u:-;. _sobretudo. não ~á que s~ 
cstahckccr confusão quando se trata de elahorar a ki de 
imprensa soh o ângulo de uma nova Constituição de caniter 
democrático que proclàma. expressamente. a liherdatlt.: _d~ 
pensamento e JC crítica. 

_____ Mas. se outras pomkrações ainda se houvesse de fazer 
- n~ste plenário, cumpriria assinalar que o pensamento prcdo~ 

mmante. o pensamento de caráter democrático é todo no 
sentido da lei especial. por sua natureza protctora da liberdade 
c.- sú ~xccpcionalmente. portadora de regra de caráter puni
tivo. ~ hom que se faça essa saliência, sobretudo para rcsguar
~ar a liberdade de pensamento e de_ crftica _nos dia de amanh<.i, 
tsso J?Orquc .. Sr: Presid~nte, Srs. Seriadores. a Lei da Imprensa 
tem 1rnportancm relattvamentt: comum nos dias normais da 
vida de um País. cresce de importãncia nos momentos de 
crise, nas fases. de suspensão ou de restrição das garantias. 

Não. tenho nenhum preconceito com relação à qualquer 
das mcd1das proposras para modificar o projr-to; numa Casa 
como esta é da controvérsia que resulta o melhor procedi
mento legislativo. 

9uería_, porém, assinalar que a preocupação de alguns 
em agravar as penas deve ser notada, marcada, salientada. 
para ·que· ·cada qual de nós a'-'Suma a sua responsabilidade 
aman.h<i .. nas ~oras. de supressão ou de resLTição das garantias 
constitucwnms. Se1. c aqui neste Plenário foi assinalado, que 
há a.husos no exercício da tiherdadt:: de crítica. Sejam. porém. 
qums forem os ahusos. cumpre prese-rvar a libt!rdade de ex
pressão do pensamento e de crítica corno foi-ma de resguardar, 
também. a ordem democrática. . 

Ot:: minha parte, reconbt::ccndo os excessos. c muitos ex
cessos dos dias de boje, manterei o critério Iiheral da lei. 
Não quero -~xperimcntar arrependimento nos dias de amanhã. 
O tempo c a experiência já me mostraram, durante o período 
Je três regimes de cxceção. de 1930 a 1934. de 1937 a 1945 
c de 1964 até depois de 1980, corno são graves os riscos que 
resultam do e~trangulamcnto da Iiherdadc de imprensa. 

Os erros Cometidos pelOs órgãOs -de opinião. as ofc_nsas 
que nos süo dirigidas. por vezes. não nos devem levar a suhver
ter a natureza da lei, sua qualificação, o alcance de suas dispo
~içôcs. 

Atentando. friso. nos erros e nos excessoS cometidos pela 
imprensa, manterei. o quanto puder. o critério liberai da lei. 
resguardando. em hora, as garantias da cidat:;lªnia e da privaci
dade do homem. 

O Sr. Mansueto de Lavor- V.- Ex·' me permüe um apar-
te? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não. 

O Sr. Mansueto de Lavor- O Projeto n·' 173, do Senado. 
que dispõe sobre a liberdade de imprensa. de opinião e de 
informação e. ainda, disciplina, a responsabilidade dos meios 
de comunicação. de iniciativa de V. Ex·•. tem ensejado impor
tantíssimos dehates nesta Casa. neste ano Legislativo. V. Ex" 
apresentou esse projeto dizendo ser, realmente. uma sug~stão 
de ·uma eiltidade. Mas. ao mesmo tempo, quando V. Ex~ 
apôs a sua assinatura. certamente com os aperfeiçoamentos. 
trouxe ao projeto toda credihiliâadc. todo peso, toda respon
sabilidade do mandato que V. Ex·' tanto dignifica neSiã Casa 
e da trajetória política. da luta pela liberdade democrática, 
que tem sido a marca registrada da atuação. da vida pública 
de V. Ex' Nesse sentido quero parabenizá-lo por nos ter retira-
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do do Uia-a-dia ..: nu:-. ter (ülu(adu _(,:m um pliinn dl.' ddMt(.':-. O SR. JOSAPHAT MARINHO - AgraJcço <~o nobrç 
cm torno dt: assunto~ Ua mainr importúnda para a ~·idadania: Senador Man~ul.'t() dL' Lavor <t int.:rvl...'nçüo t.: o juízo L'mitido 
o direito de cumunic_açü_o_. __ a libL'rtl:tdt: Lk i_nformaçüo ou a solH"L' o pro,it..'to. · 
rcsponsabilid<ttk do:-. meios d~.; !.!l)lllUllÍI..'açüo. Sü n.:el...'ntcml...'nlL' P~.:ço-lhc LjUC att.:nte para o dispositivo a que se rcl'cri_u 
tive oportunidadL· L' tL'mpo para lllL' tk•brm;ar sobre L'~st.: projt.:- pois n lllL'smo .iú foi modificado pdo nobre RL'Iator no suh:-.itu-
to. L'Studandn o projL'to original da autoria d.: V. Ex' L' u tivo. D(' acordo. alié.is. com a orientaçüo 4ue adotei ao apre-
substitutivo. Um. do l...'minente relator da_Combsflo de Consti- sentar o projL'to. Assinalei lJUC o fazia para proporcionar o 
tuiç<io . .I usti~·a l.' Cidadania. SL·nador JosL' Fuga~·a._ e out_n,) debate~.: ttue ~.:u lllL'Slll_<) ~-!,.!geriria cmenda~. t:omo tive a oporru-
feito oralmenk' cm plenürio. pL•lo núo m_L'nos_ilui-tre Sl.'nadnr. nidade tk· fazl:-las. 
também thl Rin Grande do Sul. .los~.! Paulo 13i~ol. O debate Agrada-mi...' sohrdudo ouvir Je V. _E:.;'. jol~l:wli!->ta.j_tj_Lfir-
aí estü e. eSse dt:il:.H~.; ê fL'L'Undo. L'S~e di...' bate tcm dL' prosscguir maç:h1 de qul.' <:L suhstituiç:.io Lias penas<.k privaç:1o dl.' lihcrdade 
~.: aprofundar-SL'. Mas ('k. cert:..Ime.ntL'A_1!ed t:oroado cüm um por outws tipos de sanç<io t.' uma fórmula moderna c ad~qua· 
projctn a Üllltia tb tntiL't(íriaLk' V. Ex .JX'las libcrdadi...':-.Lkrno- da. Eu atL' acrL'S(.'L'ntaria: C fornw de assegurar a puniç•lo 
cdti~IS c a altura dos (.'lllincntes relatorL'S. Entn..:tanto. Sena- ao invés dl.' pt:rmitir a situaçüo ora vigentl.! em lJUL' raramente 
dtlr. gostaria th . .: Ü.tZL:r alguns rcpan)s ao pnljettl tlriginal. cm alguém é recolhido ú pri~ão por ter abusado Ja liberdade 
Jecorr0ncia da minha eXJK'ri0nL'iu. cnmo p!.!ssoa quL' militou til.' pi.'llSalllL'lltO c dt: critka. Adotando-sc o critério de pena 
HS anos. antes de ter um mandato, IW r;ídin difus<io. no que til.' multa ou pena de pn:staçüo tk serviço ú comunidadl.'. 
sc rdt:!_fl.' ao art. ~".a respeito da proprit.:dade das empresas assegura-se a puniçüo sem ofender a lib~.:rdad~.: do cidadüo. 
jornalísticas de ddio difusão sonora 1...' di..' t!.!kvisão. Por força porque n~lo se -o afasta da sodedadl.', permite-se a corr~~çüo 
Uo * 3:' de:-.sc artig(.). sem que houvesse realmente intcno;,·~-Lo dos seus excessos por forma adequada, correspondcntl.' ú ten-
tk _v. Ex·. fala-se lJUl.': "dcvcr;.1n. as empresas rcfL"riJas n~:~sL' dência do moderno Dirl!ito Pl.'nal. --
artigo. possuir 70ri- do capital cm açücs nominativas com Nn primt:iro dia em que discutimos essa mattfria. lcmbnú 
din.:ito a votos ~: pnd!.!r:.in ~mitir 3fV'i de açôes_ preferenciais at~ que. segundo artigo rccenkmcnte publicado pdo Ministro 
cndoçáycis em preto l.' bt.lllL'tl pata ~l.'rcm negoctadas E por Evandro Lins c Silva. um Congresso de Direito Int~rnacional 
.IÍ vai. E uma ohserv.1ç:.io Com es~a tkterm 1 naç~io. nfto tendo que_ h<í hem .fiüLfCD_ ~l.' re_':llizo~. condenou a id~ia de privati~ 
outra possibilidadt.' de emprl.'sa cons_tituíUa_ por pequenos capi· zaçao da~ r.n~des e. ao mesm? te_mpo. rc~~lçou a conveniência 
tais serem concessionárias de seniçu dl.' rádio e difusüo. S!.:.tn ___ __9,a _ _::;~hstttUJçao das p!.!nas pnvattvas dl.' liberdade por nutros 
quera, possivelmL·nte, V. Ex' exclui as Socil.'daJes LtUa:-. e ttpos d~ s~nç<.io. c~Jmo a pe~a de multa ou a de prestação 
outras formas mais adequadas às pequena!> empresas. Nesst.: _ú_~_ s~~v_tço a comun~da_~e_. Saiien_tou o emine_nte penalbta que 
sentido, creio que o rrojeto t.le V. Ex' trata Ja propriedade- t.!ssa é_a __ tendência contl.'mporúnea, visto que a experiência 
só pela fmma dL· sociedades anônimas. E. nem tlldas as cmpre- d~m_onstrou. ~~ lon~o ~os anos, lJUC a pri?ão nüo leva~ corri-
sas de rádio difusüo adot;:tm essa forma jurídil..'a. tanto pL'I:.l gt~. 1sola o suJetto c 1rnta-u .. pune-o exclumdo-o da soctL'dadc 
Jific.:ulUaJe. pelo pnrtc pequeno &::ssus empresas. como pelos c lazc-mlo. com que ele. mats revoltado, a_cla retorne depois 
custos que representa a própria puhlil:idadL' exigida para os do cumpnmento da pl...'na.. . _ . _ 
a tos d~ uma S.A. Então. peço que V. Ex ,-~.:xahliile e~~a qu-estão ·- . Enfi~n, _a .rena d~e pnvattzaçao d~ lthe~dadc _na o resso-
e veja. se se determina que as empresas de ddio difu~:lo. ctahza o .md1v1duo; nao o reeduca. Da1 a oncntaçao _adotada 
todas as empresas proprietürias. tenham sempre a forma d~ pelo P10Jeto. 
sociedades anónima~. 4uase como se excluem as pequenas Com essas ohs:rvaçüc.~. Sr. Pr~sidenk. considero cxami-
c médias emissoras de rádio c empresas de jornal.. No 4 ue nad~s as po~úeraçoes aqut f<:>~m_ul.ad~~s pelo n~hrc ~en~~or 
se refere à quest:.io do art . .5' c st.:gi.linteS, que s~iü ·os: de-litos Jose Pau~o B1sol. ~- Ex• tem d1v~rgencms de carater.fliosoflco 
de responsabiliti<H.k. concordo inteiramente çom a proposta e_m rt.O'Iaçao ao proJeto, e cu a~ comp:eenJo. Ne~ sen~ ~.-ompa~ 
di..! v. Ex··, porque--é adequada. ~ uma proposta. como v. tlvtd com a natur~la d~~sa lc1, qu~ ~de garantta d~ hherdad~ 
Ex·• Jiz, de abertura. Rcahncntl.'. concentrar ou aumentar d~ de pen!'>ame_~lto_l!.d!.!-__ cntH.:a, c?ndena-lu por tt::r assim. se mam-
abcrtura. Realmente, conc_cntrar ou aumentar t:ssas penas fcstado. ~ctxo, porem. constgn'-lda a defesa do prOJeto. sem 
estahdecida:::.. principalml...'nk transformar penas pecunüírias preconceito. s~m cxal_taçüo. n~as tamb0m, se~1 mudança d~ 
em penas de prisãü scr:.i lament~ivcl. será ut'na amc_uça cons- I?e_~:'.a,~~nto no. 9uc e cssenctal a ~Je. A Lei Jc l~prensa 
tantc. s~rá_uma espada de Dúmoctes na cabeça Jos profis- prects<t ser. tradJctonaln~~nte, u~a lct qu_e garanta a l!berdad~ 
sionais e daqueles que exercem a nobre tarda, o vadadeiro ~e __ p~nsamcnto e de c:ttJca. SeJa~ quats fGr~m os erros. os 
sacerdócio da comunicaç:lo. Peço desculpas por ter-me esten- ~_cessos_. os abusos da imprensa. n~? podemos converter essa 
dido. Espero e estou estudando o projeto original de V. Ex· let cm lei prepo~dcrantemcnte pumuva. para não nos arrepl.'n-
e os dois substitutivo~ para. tamb~111, pronunciar-me em p!en~í- dermos amanha. 
rio. Mas, gostaria de sugerir a V. Ex·', com todo o rL'spcito, 
que_ verificasse essa questão da rvrmu jurídica das empresas 
proprietárias dos serviços de radiodifusão e das empresas jor~ 
nalísticas de radiodifusão. No que se refere aos dditos e ti:':$
posnabilidades o projeto está pl.!rfeito para mim. O jornalista 
deve ser advertido. punido mas mio preso. Essa pena pec_u
niária é adequada 1..! modL'rna. Ali<is. se fossem prCndl!r todos 
os marginais e ddituosos, as _cl.!.dcias estariam cheias.. mas 
não com jornalista~. No meu t:!ntcnJcr, V. Ex·' preenchi! todo~ 

-. ÜSR. PRESIDENTE (Rachid SaldanhaDerzi)- Conti
nua em discussão. 

Não havendo quem peça a palavra. encerro a- discussão. 

Em obediência ao disposto no an. 168, do Regimento 
Intt.:rno, a matéria sairá da Ordem do Dia. retornando na 
sessão de terça~ feira. cm fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (R~chid Saldanha Dcrzi) - Item 
os requisitos com cssl! projeto no que ~;c refere à questão 6: 
da responsabilidade do homem dt:! comunicação. Parah~ns Discussão. em turno único. da Redução Final (ofe

recida pela Comissão Dirctora em seu PareCer n" 130. a V. Ex" 
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de 1 Sl92) do Projeto de Decreto Legislativo n" 12. d~.: 

1992 (n" 134Nl. na Câmara dos Deputados). que apro
va o texto do Acordo sohrc Cooperação Cultura(. cele
brado entre o Gowrno da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Polónia. em 29 
de julho de 19Yl. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a Jiscussão. 
Encerrada a discussão. sem apresenúição de Emendas. 

a Redução final é considerada ddinitiv·amcntc adotada. nos 
termos do disposto nu art. 324, do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. -- -

É a seguinte a Redaçào final aprovada: , 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 12, de 1992 (n" 134, de 1991, na Câmara dOS DePU
tados.) 

Faço ~aher que o Congresso Nacional aprovou, nos ter
mos do art. 49. inciso I. da Constituição, c eu, Presidente 
do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' . DE 1992 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultu
ral, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Polónia, em 
29 de julho de 1991. 

Art. l" É aprovado o texto do Acordo sobre Coope
ração Cultural celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil c o Governo da República da Polônia. em 
2~ de julho de 19~1. 

Parágrafo único. São sUjeitoS à·apróVaÇâo do Congresso 
Nacional quaisquer atos 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 
património nacionaL 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data 
de sua publicação. · --

7: 
0 SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Item 

Discussão, cm turno único. da Redação Fin::tl (ofe
recida peh Comissão Dirctora ·;m seu Parecer n" 131, 
de 19~2) do Projeto de Decreto Legislativo n" 13, de 
1992 (n" 379/90, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Protocolo Adicional ao Convênio de 
Assistência Recíproca para a Repressão do Tráfico Ilí
cito de Drogas quf' produzem Dependência, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Bolívia. em La Paz. 
em 2 de agosto de 1988. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Ence;-rada a discussão, sem apresentação de emendas. 

a Redação final é considerada definitivamente adotada. nos 
termos dos disposto no art. 324, do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a Redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 13, de 1992 (n• 379, de 1990, na Câmara dos Depu
tados.) 

Faço saher que o Congresso Nacional, aprovou. nos ter
mos do art. 49. inciso I, da Constituição, c eu. Presidente 
do Senado Federal. promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" . DE 1~92 

Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Convênio 
de Assistência Recíproca para a Repressão do Tcáfico 
Uicito de Drogas que produzem Dependência, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Bolívia, em La Paz, em 
2 de agosto de 1988. 

Art. 1·· É aprovado o texto do Protocolo Adicional ao 
Convênio de Assistência Recíproca para a Repres..~ão do Trá
fico Ilícito ele Drogas que produzem Dependência. celebrado 
entre· o Governo da República Federativa do Brasil c o Go
verno da República da Bolivia, em La Paz. em 2 de agosto 
de 1988. 

Art. 2" ste Decreto Legislativo entra em vigor na dma 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) Item 8: 

Discussão. em turno único, da Rcdaçào final (ofe
recida pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 129. 
de 1992), do Projeto de Resolução n•' 15, de 1992, 
de iniciativa da Comissão Dirctora. que dispõe sobre 
a representação do Congresso Nadonal na Comissão 
Parlamentar Çonjunta do MercosuL 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sell} apresentação de Emendas, 

a Redução final é considerada definitivamente adotada. nos 
termos do disposto no art. 324. do Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a Redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução n" 15, de 
1992 

Faço saher que o Senado Federal aprovou, e eu. Presi
dente. nos termos do art. 48. item 2_8, do Regimento Interno. 
prorilulg"o a segUínte 

RESOLUÇÁO N· , DE 1992 

Dispõe sobre a representação d~ Congresso Nacio
nal na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. 

Art. 1" Nos termos do Regulamento da Comissão Par· 
lamentar conjunta do Mercosul. constante do Anexo desta 
Resolução, é fixado em dczesseis o número de representantes 
do Congresso Nacional na Comissão. sendo oito Deputados 
e oito Senadores, designadus na forma prevista nos regimentos 
de cada Casa, ao início da primeira e da terceira sessão legisla
tiva ordinária de cada Legislatura. 

Parágarfo único. É de dois anos o mandato dos repre· 
sentantes brasileiros na Comissão. 

Art 2'.' A Estrutura administrativa da Comissão será de
finida em Resolução própria. 

Art. 3'' O mandato da prinieífa- representação do Con
gresso Nacional, junto à Comissão findar-se-á com a presente 
Legislatura. 

Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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COMISSAO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DO MERCOSUL 

ATA DE APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DA 
COMISSÁO PARLAMENTAR CONJUNTA 

DO MERCOSUL 
Em Monkvid0u, capital da Rcpühlica Oriental du Uru

guai. no_dia 6 Jc dczcmhro Uc Jl)lJl. na_Sala __ das Sessôe!-i 
da Assemhl~ia Gcraf as Lk:lcgaçôes de parlamcntare~ da Rt.::pú
hlica Argentina. da ReplÍblica Fedl!rativa do Brasil, Ua Repú
blica do Paraguai e da R~püblica Oriental do Uruguai. inrc
gnmtes dos Estados Partes :-;ignatários do Tratado_(,fl." Assun
ção, declaram forriüilnü::ntc.:: aptovaüo o Regulamento da Co
missüo Parlamentar Conjunta do Mcrcosul c proclamam a 
sua vontade_ inequívoca de dar ao processo de integraç-ão. 
iniciado por seus respectivos paí:-~cs. o apoio que surge da 
representação emanada du sobçrania popular. 

REGULAMENTO 

Os representante~ dos Parlamentos dos Estudos signatá
rios do Tratado tlc Assunção que cria o Mercado Comum 
do Sul,_com o propósito d_c: 

cstahdecer a união cada vez mais t;streiti~ crilre os povos 
do sul da AméríCa, a partir da nossa regl:lo; 

garantir mediante uma ação comum o progresso econó
mico e socíãl, elíminando as harreiras que dividem _nossos 
países c nosso povos; 

favorecer as condições de vida e emprego, criando condi
ções p<tra um desenvolvimento auto-suste.ntávcl que preserve 
nosso enturno e que se construa cm harmonia com a natureza; 

salvaguardar a paz, a liberdade. a democr<J.da e. a vigência 
dos direitos humanos; 

fortalecer o espaço parlamentar no processo de integra
ção. com vistas a futura in~talação do Parlamento dp Mercosul; 

apoiar a adesão_ dos demais países latino-americanos ao 
processo de integração c suas instituições. --------

Re_solvem aprovar o seguinte Regulamento. 

ARTIGO I 

Fica estabelecida a Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mcrcosul, conforme detcr:.mina o art. 24 do Trats,t_do de Assun
ção, assinado cm 26 de março de 1991, entre os Gover.nos 
da República Argentina, República Federativa do Brasil, Re
pública do Paraguai c República Oriental do Uruguai, que 
se regerá por este Regulamento. 

Dos Membros e sua Composição 

ARTIGO II 

A Comissão será integrada por até sessenta c quatro (64) 
parlamentares de ambas as Câmaras; até dczcsscis (16) de 
cada Estado Parte, e igual número de suplentes_, que serão 
designados pelos respectivos Parlamentos nacjonais, de acordo 
com seus procedimentos internos. -

A duração do mandato de seus integrantes será determi
nada pelos respectivos Parlamentos, desde que este não seja 
inferior-a dois anos, com o intuito de favorecer a necessária 
continuidade. 

A Comissão s6 poderá ser integrada por parlamentares 
no·exe_rcício. do seü marld_atQ,- _ 

Funç-ões e Atribuições 

ARTIGO III 

A Comissão terá caráter consultivo, deliberativo e de 
formulação de propostas. 

_Suas atrihuiçlles serão: 
a) acompanhar a marcha do processo de integração regio

nal t.'xpresso na formaçüo do Mercado Comum do Sul -
Mcrcosul- c informar os congressos nacionais a esse respt.."ito~ 

- b) Uest.."nvolver as ações neccssârias para facilitar a futura 
instalaçüo do Parlamento do Mcrcosul; 

c) solicitar aus úrg~1os institudonais do Mercosul, inl'or
maçôes a respeito da evolução do processo de intcgra~,·üo, 
espccialmcntc.:: no que se refere aos planos e programas de 
ordcm política. econômica, social c cultural; 

d) constituir Suhcomissões para a análi::-;e dos tema~ rela~ 
ôonados com o atual processo de integração; 

e) emitir rccomcndaçôes sohrc a condução do processo 
de iritegração c d;,t formação do Mercado Comum. as qUais 
poderão ser encaminhadas aos órgãos in::-;titucionais do ML'r
co~.;u\; 

f) realizar os estudos neccssúrios à harmonização das leR 
gislaçõe.s dos Estados Partes,_propo~ norma de dirçito comu_
nitúrio referentes ao processo de integração c levar as conclu
~ôe::; aos Parlamentos nacionais; 

g) estabelecer relações com entidades privadas nacionais 
e \oc:ús. com entidades e organismos inlerriai:IOilãiS-e~ scilicítar 
informação c o assessoramento que julgue necessário sobre 
assuntos do seu intc.::n.::ssc; 

- h) estabelecr.:r relações de coopcraçúo com os Parlamen
tos de terceiros paiscs c com outras entidades constituídas_ 
no âmbito dos demais esquemas de integração regional; 

i) subscrever acordo.s sobre cooperaç-üo e assistência técni
ca com organismos -pi.íhlicos e privados, -de caráter rlac-ional, 
regional, supranacional c internacional~ 

j) aprovar o orçamento da Comissão e gcstionar ante 
os Estados Partes o seu funcionamento; 

k) sem prejuízo dos itens anteriores. a Comissão poder;.i 
estuhelccer outras atrihuiçües d_cntro do marco_ dt! __ Tratado 
de Assunção. 

Das Subcomissões 

ARTIGO IV 

Criam-se as seguintes Suhcomissües: 
I --de A.ssuntos Comerciais: 
2- de Assuntos Aduaneiro:-.~ Normas Técnicas; 
3- <.le Políticas Fiscais c Mon~·tárias; 
4- de Transporte; 
5- de Política Indu.strial c Tecnológica; 
6 - de Política Agrkola; 
7- de Política Energética; 
8- de Coordenação de Políticas Macroeconômica_s; 
9- de Políticas Trabalhistas; 
10- do Meio AmbiL·ntc; 
11- de Relações Institucionais e Direito da Integração; 
12 - de Assuntos Culturais. 
Outras Subcomissões poderão ser criadas, assim como 

suprimidas algumas existentes. 
A Mesa Diretora fixará as competên-cias das SubcOmis

sões, mediante proposta das mesmas. 
As--Subcomissões se reunirão sempre que necessário para 

a preparaç-ão dos trabalhos. A participação dos parlamentares 
-~e cada Estado Parte nas Subcomissões _terá_ o me_smo caráter 
oficial que a de_scmpenhada na Comi.ssão Parlamentar. 

ARTIGO V 

Cada Subcomissão será integrada por 2 (dois) parlamen
tares de cada Estado Parte e seus suplentes. As Subcomissões 
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L'lcgL·rüo sum; próprias ;.tuturit.l~u.h.:~. :-.cg.uimfo o~ cri tê rio:. c:.ta
hclccidos no <.lrtig~J XVI. 

Das Rcuniúes 

ARTIGO VI 

As n.:uniôes Úi.l Comissão scrn.o ni~tlizatl~l:··· 1.!111 cada um 
dos Estado:. Parh.!s út: forma sucessiva e alternada. 

Ao EstaJo Parte onde SI.! rcalizt.: cada Sl.!!-lsáo ou rcuniüo 
corn.:spondcrü a Prcsid0nda. 

ARTIGO VII 

A Comiss[to sc reunirü: 
a) ordinariamcntt:. pelo inenos duas wzcs no ano. cm 

data a ser Je terminada: e 
h) extraordinariamcnrc. mcdiank cünvnc<.H.;<io especial 

assinada p~.:los -4 (quatro) Pn.:siúcntL'S. 
As convocações indicado dia. mês, hora c \oçal para 

a rl!alização das rcuniôes. as:;im como a pauta~~ ser discutida. 
dewndo a ciWÇ<io ser nominal. enviada com antcccd~nda 
mínima de trinta 30 (dias), mctliantl!' corr!.!::.pondéncia com 
registro pnstal. ou outro meio s!.!guro. -

Em caso de força maior. se uma rcuniüo programada 
niio pm.ll.!r st:r rcaliz.acla no país previsto. _a J\tks..1 Diretora 
da Comissüo estabclcccd a sede alkrnativa. 

ARTIGO VIJ! 

Terão validade as sl.!ssócs da Comissüo, a pn:st:nça das 
dek:gaçõt:"s parlamcnt<~res de todos üs Estmlus Partes. 

Convocada uma scssüo, se um dos Estados Partes nüo 
pudt:r comp:.1recl.!r por razôcs de força maior, os restantf.!s 
podaão reunir-se, desde que para dclibr.:::rar r.: dcddir seja 
obedecido o disposto no artigo XIII. 

ARTIGO IX 

As sessões da Comissão serão públicas, exceto quando 
expressamente se decida pela sua realização cm forma rl.!scr
vada. 

ARTIGO X 

As sessões serão abertas pelo Presidente da Comissão 
e o St.!cretário-Gcral ou qul.!m o suhstitua. _conforme este regu
lamento. 

ARTIGO XI 

As sessões da Comissão sedio inidãdãs, Salvo- deciSão 
em contrário, com :.i leitura c disCussão- da ata da reunião 
anterior que, urna vez aprovada, será assin3Ja pelo Presidente 
c pelo Secretário· Geral. 

ARTIGO XI! 

Nas atas das sessões devem constar as recomendações 
aprovadas pela Comissão. 

ARTIGO Xlll 

As decisões da Comissão st:rão_ tornadas por consenso 
das delegações de todos os Estados Partes, expre-ssas pelo_ 
voto da maioria de seus fntegrantCs acreditados pelos respecM 
tivos Parlamentos. 

ARTIGO XIV 

Os temas submetidos à consideração da Comissão serão 
distribuídos simultaneamente a quatro relatores, um por cada 
Estado_ Parte, os quais os estudarão a fim de emitir_ Qp~_nião 
.ça respeito. Os relatores disporão de um prazo comum de 

Ji) (trinta) dia:. para emitir seu:-. n..:lat{íril)S por e~erito. yuc 
st:rúo di:-.tribuido~ ú~ dcnwis Jr.:::kga~·ües da comiss~io pL'in me
nos 15 (quinze) dia:- ant.:s da data di..' r:l..'alização da sessüo. 

ARTICiO XV 

Sobre a nl<.ltL'ria apreciada. a Comissüo poder~i emitir 
n:conwnda~.;·úes. cuja forma final s~..·r~i objeto de ddilx:r<.l~'<io 
<.11.! seu:-. membro':-.. 

Da Mesa L>iretora 

ARTIGO XVI 

A fvksa Diretora ~L·rá composta de -I- (quatro) PresidL'n
tL':-., p~o.•rten<..'l:ntes um a cada E~taUo PartL'. que se alternarüo 
a-c:.-Kb seis 6 (mcse:;). assim como Je 1 (um) Sc-crct:trio-Geral 
c- 3 (trê~} Sr.:::crctürio~ altr.:::rnos, t<.lmhl!m fH!rt<.::ncentc-~ um a 
cada Estadn Parte L!UL' se alternarão Ua mesma forma. A 
Mesa Diretora serü eleiw 1.!111 .S.t.:!.Ss~lo on.lin~íria para mandato 
de 1 (dois) ano:.. 

Ao Presidente L' a cada um dos 3 (tr0s) Prl...'.sklentes alter
nos corresponUe I (um) Vic!.!-Presiúente, que perlencl.'rü ao 
mesmo Estado Parte. 

O Presidente c- o Sr..:crct:.iriu-Geral deve-m pertencer ao 
mesmo Parlamento nacional. 

A Presidt!-n<..'ÜI da Comissiio po<..kr:.í in~tituir um grupo 
de Apnio Técni<..'o. como órgão consultivo e-special. 

As autorid<.~des ~c-rão eleitas pelos respectivos Parlamcn-
tos. 

ARTIGO XVII 

No caso dt: vacância definitiva cm qualqur.:::r das listas 
dos L'mgos da Me~a Dirctora, a ocupaçüo destes sc ef<.!luSJ.ní 
por eleição na sessão seguinte àquela c..' 4uc se deu vaga, 
salvo se- faltarem menos de óO (sl.!ssenta) dioJ.s para o ttirmino 
do:-. respectivos mandatos. 

ARTIGO XVIII 

Em caso de vacância ddiniüva de um mcmhro da Comis
são, o grupo nacional tomará as devidas providências parã 
a sua suhstituiçüo por outro parlamentar, o qual cumprirá 
o mandato pelo período que restar. 

ARTIGO XIX 

Ao Presidente da Comissão Ct?mpete: 
a) dirig-ir e ordenar os trahãihos úa Comissão; 
b) representar a Comissão~ 
c) dar conhecimento à Comissão de toda a matéria receM 

hida; 
d) designar relatores mediante proposta das delegações 

parlamentares, para as mat0rias a serem discutidas; 
e) instituir grupos de estudo para o exame de temas apon

tados pela Comissão; 
f) re~olver as questões de mdem; 
g) convocar as reuniões da Mesa Diretora e da Comissão 

c presidi-las; 
h) assinar as atas, recomendações e demais documento~ 

da 
Comissão; 

i) gc_stionar doações, contratos de assistência técnica e 
outros sistemas de cooperação, gratuitamente, ante organis
mos púhlicos ou privados. nacionãis e internacionais; c 

j) praticar todos os atos necessários ao bom desempenho 
das atividadcs da Comissão . 
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ARTIGO XX 

Nos ca~os de ausência ou impt>dimento, o_Presidente será 
substituído pelo respectivo V ice-Presidente. 

ARTIGO XXI 

Ao Secrct<irio-Gcral da Comissão compete: 
a) assistir a Presidt!ncia na conduçãO dõS--tr"aha:JhO-~ dú 

Comissão; 
b) atuar como secretário na!' reuniões da Comissão c 

dahorar as respectivas atas; 
c) preparar a redução final das recomcndaçõt::-. da Comis

são c sua tramitação; 
d) custodiar e arquivar a documenta~·ão dã Comissão;-
e) coordenar o funcionamento dos grupos-de estudo insti

tuídos. 

ARTIGO XXII 

Os SecretárioS-Adjuntos assistirão o Secretário-Geral ou 
Alternos quando estes o solicitarem e os whstituírCm. assim 
como nos casos de aus_ência, impedimento ou vaciinciu. 

A Comissão poderá criar urna Secre_taria Permanente. 

ARTIGO XX!Il 

A Mt.!sa DiretOra ti.!râ póder cx.ecu.tivo para íristrUmCntar 
o estudo das políticas deliberadas pela Comissão. Terá. ·a-inda. 
a seu _cargo o relacionamento direto com os órgãos_ institu
cionais do Mercosul e transmitirá ao Plenário da Comissão 
toda informação que rcceha destes. 

Das Disposições Gerais 

ARTIGO XXIV 

São idiomas oficiais _d_a_C_omissão 0 espanhol e o portu
guês. 

ARTIGO XXV 

Este regulamento entrará em vigor a partir da data_ de 
sua aprovação. ad referendum da ratific"ação -dO_s_-_Parla;ncntos 
dos EStados Partes cujas normas constitucionais assim o exi
jam. 

9: 
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Item 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n"92, de 1991 (n" 1.714/89_, na_Casa de origem), 
que regulamenta o art._ 185. inciso I. da Constituição 
Federal, e define pequeno e médio produtOres rurais. 
tendo 

PARECER, sob n" 112, de I992, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos, favorável, com Emen

da n" 1-CAE, que apresenta. 

A matéria ficOU sobre a Mesa durante cinco Sessões Ordi
nárias, a fim- de receber Emendas, nos termos do art. 235, 
inciso II, letra d, do Regimento Interno. Ao projeto não 
fora oferecidas Emendas. 

Em <.tiscussão o projeto e a Emendã, em turno único. 
(Pausa.) . 

Não havendo quem peça a palavra. encerro- a discUssão. 
Encerrada a Discussão; nos termos do disposto no art. 

168 do Regimento Interno, a matéria sairá da Ord~in do Dia,
retornando_na Sessão de terça-fein1, em (aSe- de _votação. 

O SR. PRESIDENTE (Raehíd Saldanha Derzi)- A vota· 
ção do Requerimento n" 2lJ7. Jc 1'1'11. lido no Expediente. 
de autoria do eminente Senador Maurício Currêa c outros. 
fica com a votação adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dnzi)- Con
cedo a palavra a nohr<::! Senador Jutahy Magalh<il!s. 

. O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr·'' e Senhorç:, Senado~ 
rcs, ocupo mais urna vez-esta tribuna para cohrar do Governo 
Fetleral a implantação da variant~ ferroviária do rio Para
guaçu, no meu Estado. 

Essa obra, Sr. Presidente. já teve tudo para ser cuncre
tizada: solenidade festiva. com a prese-nça _de Di retores da 
Re_de Ferroviária Federal, de representantes du Federação 
das Indústrias do Estado da Bahia. Deputados. Prefeitos. alêm 
do Secretário Nacional de Transportt:s; recursos Ja ordem 
de 154 milhões de dólares, alocados no Orçao.1ento da União. 
relativos à primeíra eta"pa;-·cariteirõ--de ohraS InStalado pela 
empresa vet"iCedora da licitação. Mas a ohra continua no papel 
c tio· sónho do povo haiano, principalmente daqueles que 
mora·m na região do recôncavo baiano. 

Falta. Sr. Presidente, a decisào política de executá-la. 
São inestimáveis os benefícios que essa variante ferrov_íáriá 
traria, não só para o nosso Estado da Bahia, como para toda 
a região nordestina c para o País. 

Torna-se imperiosa a intl:!graç:.io das economias regionais 
pata que tenhamos um Brasi_l_ economicamente_ mais forte. 
c isso só será possível. no Nordeste, com a construção dessa 
ohra. que, inclusive, já conta çom recursos disponívets para 
a sua concretização. -· _ 

Não entendemos por que o Governo Federa[ se most~a. 
tão iflsc-nsíVel a essa reivindicação do nosso povo,_ preferindo 
()ptar p9r ernprc~ndif!I~ntos ligados à ecologia, muitas veze~ 
de validade duvidosa e sem qualquer resultado práticl>. 

Pedimos apenas que o Ministro da Economia. Fazenda 
e Planejarnento liht:re os recursos já existentes e atenda a 
essa reivindicação do povo haianO. qUe trará hcneffcios concre-
tos ao Nordeste e ao nosso- PaíS. - · - · 

Essa nossa reivindicação não alimentará a inflação. nem 
provocará mais déficit púhlfco. pois está- prevista --no Orça
mento Geral da União, eSperando apenas que haja hoa vonta
de por parte da área económica do Governo. 

Faço e..;:;c apelo ao Ministro da Economia, Fazenda e 
Planejarncnto para que ouça o nosso clamor e liherl! os recur
sos para o início da construção da "variante do Paraguaçu", 
pois só através dela conseguiremos remover os entraves econô
micos. decorrentes das precáriaS condições de transporte na
quela região do meu Estado. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA c Prenuncia 
o seguinte discurso.)- Sr._ Presidente. Sr"~ e Srs. Senadores, 
a propóSito dO--pedido de indkiamento do presidente da CEF 
põTCrirriC: de improbidade administrativa, através da Comissão 
Mista Parlamentar de Inquérito que examina irregularidades 
na ·administÍ'ação -do FGTS, quero pronunciar-me a respeito, 
como senador e membro da CPMI que apura a verdadeira 
situação do Sistema Financeiro da Habitação. __ _ 

Srs. Senadores, no decorrer dos_ depoimentos e na apre
ci~ção dos docume;~t~s que a nosSa Coniissãó- Vem exami-
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nando. os recursos do FGTS. 4uc representam hoje a maior 
font~.: de aplicações no seror de habitaç~O. tambêm foram 
investigados. com igual minúcia c êHtÚJção como os foram 
na CP! do FG TS. 

O relatório preliminar da Comissão Mistã qUe apura a 
vcn.ladeira situação do Sistema Finotnceiro da Habitação dedi
cou um capítulo uo mecanismo do FGTS. esclarecendo 4ue 
"cm situaçfio de recessão econômica C desempl-ego no sctor 
formal. geram-se os saques das contas dos trabalhadores e 
ao mesmo tempo decresce a arn.:cadação mensal", tornan
do-~c menores os recursos disponíveis para <.tplicação. 

Cuntcmporancamente. a CPMI que examina irregula
ridades na administraç~o do FGTS solicüoU. a-o- TCU uma 
investigaç<io eme·rgendal nas aplicações dCsses recursos libera
dos para u Estado do Acre, abrangendo a legalidade do edital, 
contrato. valores aplicados c possível supcrfaruramcnto dos 
preços. -

O Tribum.d de Contas da União, concluindo o trahalho, 
apresentou relatório c consideraçõ~~ gerais.-das _4u~~s a primei
ra é de que .. m1o houve irregularida"des ria trunsfcrênda de 
recurso~ da ruhrica Infra-Estrutura para sanCamcnto, prevista 
no Plano de Contratações e Meras FísicaS do FG'fS -1991. 
cm que todas as decisões tomadas pelas diversas autoridades 
c órgãos envolvidos encontram respaldo na Lei n" ~(036/90. 

Nas conclusões, o TCU esclarece que "os rcc\Jrsos foram 
transferidos ao Governo do Acre mediante é01lirãto _de finan
ciamento entre aqueJC Governo e a Caixa EconômiC-a Federa"!. 
não se tmtando; portanto: de repasse de recursos federais 
através de convênio.·· A diferençit é que _em caso de convênio __ 
o órgão repassador fica ohrigado a exercer fiscalização sobre 
a aplicação. c a entidade beneficiada a prestar contas. Já 
na hipótese de contrato de financiamento, como foi o caso. 
os recursos repassados deixam de ser verhas federais e passam 
a ser recursos cstaduais logo que são liberados. 

Esta é. Srs. Senadores, a prindpal questão e a verdadeira 
ótíca em que deve Ser analisada a possível irregularidade na 
aplicação dos recursos do FGTS no Acre. 

Existe, e não pode deixar de ser, um princípio federativo 
de autonomia dos Estados c Municípios. e. em respeito a 
esse principio, concluiu o TCU, a responsabilidade c a compe
tência de fiscalização do -processo de licitaçãO é dos órgáOs 
estaduais c do Trihunal de Contas do Estado. 

Portanto, a auditoria do TCU isenta a Caixà Econômica 
Federal, e por extensão seus administradores. de culpahilidade 
em qualquer crime, comprovado ou não, na aplicação dos 
recursos do FGTS no Acre. 

Srs. Senadores. emhOra a Caixa Econõmica Federal. com 
ente pers011 alizado-.--fú\0 s-e-cO-IlfU-õdU -cõin-a-peSSO-ã -dõ -adffiinis~ 
trador, do servidor público ou do agente político, é por iilter~ 
médio dele que se formam e se cxternam as açôes desse orga
nismo~ E é assim, pOrtanto--. que-se pretende imputar cfime 
de responsabilidade administrativa à pessoa do Sr. Álvaro 
Mendonça. 

Se a CEF procedeu regular e legalmente na aplicaçãç 
dos recursos em questão, o procedimento do adrn_inistrador 
tarnhém foi probo, regular e legalmente igual, como já ficara 
demonstrado quando o presidente da CáiXa EconômiCa Fede
ral foi ouvido na CPI do SfSterria Fíriãnce.iro da HaoitaÇao._ 
ocasiâo em que contribuía com seU depoinl.Cnto e exPeriênci3 
de homem público para melhor análise do setor hahitacional 
do País. . -

Tenho certeza 9ue os Srs. Senadores 4ue integram a~ ÇPI 
do FGTS ou a que examina a situação do Sistema da-Habitação 

sabem que il}lprohidadt..' administrativa não faz pane- da con
duta du Sr. Alvaro Mendonça t..'_saberão rejeitar esse requeri
mento leviano. 

O SR. PRESIOENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Não 
há mais oradort..'s inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. 
designando para a sessão 9rdinária de amanhã, a seguinte-

ORDEM DO DIA 

-I-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N' 19. DE 1992 

(Incluído cm Ordem do Dia__nos tr:rmos do 
art. 353. parágrafo único do Regimento Interno.) 

Votaç<io. em turno único, do Projeto de Lei da Cámara 
n" 19. de 1992 (n" 2.154/91. na Casa de origem). de iniciativa 
do Presidente da República. que dispõe sohre a concessúo 
de medidas cautelares contra atos do Poder Público, e dá 
outras providências. tendo 

PARECER, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Maurício Corn~a. favoráwl ao projeto às Emendas n·•' 2_ e 
3; nos termo~ de substitutivo que oferece~ e Contrário à E-iii en
da n'' L 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N" 125, DE 199l·COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgênda, nos termos do art. 336, c 
do Rt.:gimento Interno.) 

Vot<~ção, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n" 125, de 1991-Complemcntar (n" 60/89, na Casa de origem), 
4uc disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
púhli_Co. na fó"rmit do art. 169 da Constituição Federal_. _ 

- PARECERES, proferidos ~m Plenário. Rt.!lator; Senador 
Meira Filho. 

- 1~ pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2~ pronunciamento: favorável à emenda de Plenário. 
(Dependendo de parecer sohre as emendas apresentadas 

perante à Comissão de-Assuntos Econõmicos.) 
(Dependendo da votação do Rt..'ttuerimcnto n·' 245, de 

1992, de extinção da urgência.) 

-3-
- . - - PROJETO bETEIDA CAMARÁ 

N'' 99. DE 1991 

Votaçào. em turno único suplementar._ do Projeto de 
Lei da Câmara n" 99, de 1991 (n•• 161191. na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, 4ue dá nova redação 
aos §§ I" e 2" do art. 184 do Código Penal .. acrescenta-lhe 
um~ 3''. altera o art. 186 do Código Penal c cstabelecc_normas 
para a apuração c julgamento dos cTimes previstos nos ~§ 
1'·', 2" e 3" do mencionado art. IR4 do Código Penal, tendo 

PARECERES sob n"' 57~, de 1991 c 135, de 1992. das 
Comissões: 

- Diretora, oferecendo a redação do vencido; c 
- de Constituição, justiça e Cidadan-ia, favorável às 

cmendas de Plenário n"' 1 e 2, de Plenário, c pela apresentação 
da de n" 3-CCJ. f 
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-~-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' ~2. DE~~~! 

Votaç<io. cm turno únir.:o. do PrnjL'to <.k Lei da c·mwra 
n" 1.)1. de 19l)l (n" l.7l..J./X9. na Casa de orlg.L':m). que n.·gula
mcnta o art. 1K5. inciso I da Com,titui)'Üo Federal. e tk:tlne 
pequL•no c m0dio produtores nuais. tendo 

PARECER. sob n · 112. de l<.JlJ1. úa CniníS~ao: 
- de Assuntos Econômicos, favorüwl com a Et110ilda n · 

1-C AE. que apresenta. 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 173. DE 19~1 
(Incluído cm Ordem dn Dia nos termos do 

art. 171. J do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projctos dt: Lei Jo 
S'!nado n" 5ó e- 145. de 1991.) 

Votaçi.lo. cm turn<.) único. Jo Projeto de_ Lei do Senado 
n" 173. de l<.J<.J1. tle autoria do Senador Josaphat Marinho. 
que dispôe sobre a lib~rdad~ di;! imprensa. de opinião e d~ 
informação. disciplina--a- ri.:-sponsahilidade dos meios de comu
nicação c dá outn1s pmvid0ncias, tentlo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n"' 10 c 116, de I 9<.J1: 1" pronunciamento: favorüvcl ao projeto, 
nos termos· do substitutivo que oferecl.!'; 2° pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável ãs Effieri-das di.! 
n"' lJ. 13 a 15 .. 1~. 19, 20, 2.5, 26; parciaHm::ntc à di.! n" 11 
(quanto au..'t §§ 4'' e 5"): favorâyeJ. nos termos de Suht.:'mendas 
às dl.!' _n"' L 4 t.:' 16; contrário às de n"' 3, 5, _6,_ T .. _8, lU. 12 .. 
17. 21 a 24. 27.--

- Proferido cm Plenürio: 1" pronunciamento: Relator S~w 
nador José Puulo Biso!. cm virtudc __ da aprovação do Requçri
menh) n·· 746, de 1991. que solicitou fo!-i:St: ouvida,.tamP0m, 
a Coinissão de Assuntos Sociais; 2" pronunciamento (sohrC 
as emendas Jç Plenário): Relator, Senador Wilson M_aftins, 
favorável. nos h::rrnos do Parl.!'CI.!r n" 116/91-CCJ. ' 

-6-

PROJETO DE f.EI DO SENADO 
N' !45. DE !091 

(Incluído cm Ortlcm do dia, nos tt.!rmos do 
art. 172. I do Rl!gimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Ll!i do 
Senado n" 56 e 173. de \991.) 

Votação. em turno únícO, do Projeto ·ctc Lei do. Senado 
n" 145. de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
regula o direito de resposta para os cfdtos _do inciSo V do 
art. 5" da Constituição Federal. tendo. -

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n"~ 10 e 116, de 1992: 1" pronunciamento: favorável ao projeto. 
nos termos do substitutivo que oferece; 2~ pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às Emendas de 
n"'' 9. 13 a 15. !H. 19. 20. 25: 26; parcialmente à de n" II 
(quanto aos §§ 4" e 5·'); favorável. nos_ termos de Sub_tanenda 
ãs de n"' 2. 4 e 16; contrário às de n"' 3. 5, 6. 7, __ 8, 10, 12. 
17. 21 a 24. 27. . 

-Proferido em Plenário: l'' pronunciaoocf'nto: Relator Sew 
nador José Paulo Biso!. cm virtude da aprovação· do Requeri
mento n" 746, de 1991. que solicitou fosse ouvida. tamb~m. 

~~ Comissüo de A~suntos· Sociais: ln pronunciamento (sobre 
as emendas dt.: Plcmírio): Rdator Senador Wilson Martins. 
favor:íwl. nos tL'r.mo:-; do Paret::er n'· ll6il}1-CCJ. 

-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 56. DE 1~9\ 
(In(.']uído em Ordem dn Dia. nn:-. tt:rmos do 

<.lrt. 172. I dn Regimento IntL"rnn.) 

- (Tr;.mlit<.lndo em L'onjunto L'om os PmjL'to:-. de Lt.:i tio 
Senado n" 145 e 17?>. de 1991.) 

·:·.Votação. em tu'flll) linico. do Projeto de Lei do Senado 
n" 5ó-. de l<.Jl)l, Je autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
qac -revoga o§ 3" do art. 10 da Lei n" 5.250. de 9 de feve[e}fo 
de 19ó7. que regula a liherdadt: de manifestação do pl.!nsà
mento e de informaçôcs, e o inciso II do § 3" du art. 13g 
do Decreto-Lei n" :2J-:4g, tle 7 di.! dcz~mhro de 1940. que 
inr-~itui o CóUigo ~enal. tcnUo 

PARECERES: 
_ __, da Comissão de_ Constituição,.Jm;tiça e Cidadania, sob 

n·:' H(c _116. de t lJ91;.l" pronunciamento_: fuvorüvcl ao projeto, 
!lOS termos tio suh!:'titutivo qui.! ufeiece; zv pronuncianl.ento 
(sobre as emt·ndas _de PLenário): favorávd às Emendas de 
n"' 9, 13 a 15, lK. 19. 20. 25. 26~ parcialmente à de n" 11 
(quanto aos§§ 4·' e 5"): favorável, nos termos de. Subemendas 
âs de n"' 2. 4 c .ló~_contrürio _às de n·•' 3. 5. 6. 7. 8,_10~ 12, 
17.21 a24. 27. 

, , .-Proferido l.!'l1l Plenário: I" pronunciamento: Relator Se~ 
n~dor Jos0 Paulo Bi:ml. .em virtud~ da aprovação do Re4ucri~ 
mento n" 746, J~ 1YYL que solicitou fosse ouvida. também, 
a .Comissão de Assuntos .. Sociais; 2~ proriimciamento (sohr~ 
as_çmendas de Pknário): Relator Senador Wilson Martins, 
favorá'l!cl,_nos--ú!-imos_do Parecer n" 11ó/92-CCJ. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Está 
encerrada a scss;io. 
"" ·,.-. 

. ,-, .. 
,, COMISSÃO PARLAMENTAR DE"INQUÉRITO 

CRIADA ATRAVÉS UO REQUERIMENTO N" 52. UE 
>· · 1992-SF 
··-·'. --

Oestinaõa a .. apurar denúncias de corrupção, enw 
volvendo suborno de autoridades". 

Ata da 8• Reunião, realizada em 29 de abril de 1992 ...... 
'A6s vinfe e liove· dias do mês de abril d-o :::..rlo de mil 

noveêeOios e_ noVeôhl' e dois, às quinze horas. e 4uarenta e 
quatro minutos. nã Sàla n' 2, da ala S-enador Nl!O Coelho, 
reuniuwse a Conli~s~O Parlamentar de Inyuérito, destinada 
a •·apurar denúriCias- d~ corrupçáó envolvendo suborno de 
autoridades". Presentes os Senhores Senadores Odacir Soa
res, Cid Sabóia de Carvalho. Élcio Alvares, Mário Covas. 
e Saldanha Derzi. De acordo com o preceito regimental o 
Presidente declara ·aberto a Sessão e convida o Sr. A;isteu 
Alves Lima, peritc:i ·da Polícia Federal. para prestar o jura
mentO. Prestado o juramento, o Presidente concedeu a palavm 
ao Relator para (ai:er ao depoente algumas ind?gações. Em 
seguida o depoente foi iriterrogado p~lós Senhores Senadores 
Odacír SOares. Saldanha Derzi e Mário Covas. Satisfeit:.ts as 
respostas. o Prcsid~ntc. agradece a colaboração do depoente 
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~convida o Sr. Paulo Cóar Pires Fortes Pedrosa. perito da 
PoHcia Federal, para prestar o juramento. Em seguida o Presi
dente concede a palavra ao Relator para fazer as suas indaga
çõc~. S<.~tisfeita~ as respostas, o depnentc foi interpelado p~ln 
Senhor Senador Odacir So<.~rcs. Em seguida o Presidente agra
dece a colaboração prestada pelo c.kpoente aos trahalho::-. da 
Comissüo c convída o professor Doutor Fortunato Antônio 
Badan Palharcs. Courdcnador da equipe de pcritl>S da Uni
camp para prL'::-.tar o juramento. Em seguida à Presidência 
concede a palavra ao Relator para as suas inquirições ao de
poente. O depoente solicita a Presid~ncia que antes de passar 
a responder às pt.!rguntas do rdator. lhe concedesse o direito 
de apresentar o trabalho dcsenvoh•ido soh sua coordenação 
pela equipe de técnicos da Unicamp. presente. O Pi-esídente 
acata a sugestão e convida os Doutores Ricardo Molina d_ç 
Figúcircdo, Marcelo Custa Souza c Edson José Nagle para 
prestarem o juramento. Em seguida a palavra é concedida 
ao Dr. Fortunato Antônio Badan Palhares que cm nome da 
Unicamp e na qualidade de Coordenador da equipe tt!cnica 
faz a apresentação dos demais membro~ e _do trabalho desen
volvido dentro dos parâmetros técnicos. A Presidência-conce
de a palavra ao Dr. Ricardo Milina I.JUe faz um breve balanço 
da metodologia do trabalho realizado no ~<.~boratóriode Foné
tica da Unicamp. -Em seguidi.l o Dr. Ric:afdo Molina é .interpe
lado pelos Senhores Senadores Odacir Soares. Elcio Al'!ares 
c Mário Cova~. A seguir a Presidéncia concede _a palavra 
ao Dr. Edson José Naglc que faz um relato da técnica sobre 
autenticação. O dep_uente foi interpelado pt:lo senhor Senador 
Mário Covas. SatiSfeitaS as respostas Õ Presidente solicita ao 
Dr. Molina que fizesse a apresentação da transcrição. Encer
rada a apresentação da w.mscrição a Presidência concede a 
palavra ao relator para as suas indagações. O relator_ passa 
a indagar ao Dr. Fortunato Palharcs. Satisfeitas as respostas. 
o relator passa a indagar o Dr. Ricardo Molina. O dcpoente 
responde a todas as indagações. Em seguida o _I? _r. __ M_ç_ljna 
ê interpelado pelos Senhores Senadores Mário Covas e Elcio 
Alvares. Satisfeitas as respostas e não havendo mais quém 
quisesse discutir. a Presidência agradece aos peritos do Depar
tamento de Polícia Federal e a equipe técnica da Universidade 
Estadual de Campinas. a colahoração que p! . .'"taram aos traba
lhos da Comissão. Na dr.. mais havendo a tratar. o Presidente 
convoca os membros da Comissão para uma reunião de traba
lho a realizar-se âs quinze horas do dia 6 de maio, do corrente 
ano c declara ej1ccrrados os __ trabalhus. E, parJ. constar cu. 
Joaquim Baldoino de Barros Neto- Assitentc da Comissão. 
lavrei a presente ata. que lida e aprovada, será assinuda pelo 
Senhor Presidente e irá à publicação juntamente com o apa-
nhamento taquigráfico. -

ANEXO A ATA DA 8" REUNIÃO DA COMIS
SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, CRIADA 
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO N•· 52 'DE. 
!992-SF, DESTINADA A "APURAR DENÚNCIAS 
DE CORRUPÇÃO, ENVOLVENDO SUBORNO 
DE AUTORIDADES". COM A FINALIDADE DE 
OUVIR EQUIPE DF PERÍTOS DA UNIVERSIDA
DE ESTADUAL DE CAMPINAS- DNICAMP E 
DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 
QUE VAI A PUBLICAÇÃOC(JM-A"!JEVTDA AU
TORIZAÇA-0 DO SENHOR PRESIDENTE DA CO
MISSÃO. 

Presidente: Senador Odacir Soares 
Vice-Presidcnte: Senador Mário Covas 

.:..:.. 

Rdutor: S.L·nador Cid Sabüia de Carvalho 
(Íntegra do apanhamento taquigráfico da Rcunic.io) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Estão abertos 
os nossos trabalhos. A Presidência pede ao perito que aqui 
se encontra que volte a prestar o juramento de praxe uma 
vez que a nossa reunião não estava sendo gravada. 

O SR. ARISTEU- "Juro, como dever 9e _consciência, 
dizer -toda a verdade, nada omitindo do que seja do meu 
conhecimento, sobre quaisquer fatos relacionados com a in
vestigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 
destinada a apurar denúncia de corrupção envolvendo suborno 
de- autoridades''. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Para efeito 
de registro, a Presidência informa que aqui se encontram, 
os peritos da Polícia Federal, assim como os peritos da Univer-
sidade de Campinas. -

A Presidência passa a palavra ao Senador Cíd Sabóia 
de Carvalho, relator desta Comissão. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Sr. Presi
dente. como a minha advertência inicial não foi gravada, en
tendo eu que ela deva constar dos autps_ deste inquérito. 

Explicava eu que a posição do_ Relator quanto à ouvida 
dos senhores convovados como peritos se deve à necessidade 
de melhor preparar a prova tendo em vista não apenas o 
conhecimento desta CPI, mas acima de tudo o destino desse 
trabalho, que é o Ministério Público e, possivelmente, o Poder 
Judiciário. 

Como ternos experiência de que as defesas logram êxito 
exatamente na deficiência: -de prova, na fragilidade de prova, 
estamos, então, tentando a complementação desses laudos, 
não que estejam incompletos. No momento em que foram 
formulados, eles eram absolutamente convincentes e necessá
rios, mas a própria evolução apuratória, a própria evolução 
da apuração dos possíveis delitos fez com que novas necessi
dades surgissem. novos quesitos e, conseqüentemente, novas 
respostas para que seja suprima a InqUirição-do Senado Fe
deraL 

Os laudos seriam suficientes para o Relator, mas pOde
riam não o ser para o Poder Judiciário quando fosse apreciar 
esta matéria. 

Aproveito para louvar o trabalho que foi feitO pela Uni
camp e pela Polícia Federal no seu Departamento de Polícia 
Técnica. . -

Perguntaria aq Dr. Aristeu se_ tein afguma diívida de .que 
a voz que declara haver recebido 30 mil dólares de uma empre
sa devedora do INSS é realmente do Ex-Ministro Antonio 
Rogério Magri? 

O SR. ARISTEU- Não tenho qualquer dúvida a esse 
respeito. -

O SR RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O senhor 
declara que não tem nenhuma dúvida a esse respeito. 

O senhor sabe quem são os demais interlocutores nessa 
parte transcrita pela Polícia Federal? 

O SR. ARISTEU -Nesse momento, no que se refere 
especificamente aos 30 mil dólares duas pessoas participavam 
do diálogo. · 

O SR .. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Sim, 
quem são? 
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O SR. ARISTEU ~O Sr. Rogério Magri e o Sr. Volnei 
Ávila. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Sim, 
e a terceira voi.? -

O SR. ARISTEU --:-Não havia terceira voz nessa parte 
do diálogo. Na primeira parte... -

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Ose 
mais o microfone, por obséquio. 

O SR. ARISTEU -Na parte inicial da fita, surge um 
terceito interlocutor que não foi identificado no laudo porque 
não foi fornecido um padrão. 

O SR. RACHIDSAlDANHA DERZI -Sr. Senador, 
um momentinho. Ele não tem dúvida sobre aquela fita que 
nós todos ouvimos aqui? É isso o que ele está informando? 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -É, sim. 

O SR. RACHID SAlDANHA DERZI .,_Que ele não 
tem dúvida e que reconhcccu __ alguma voz naquela fita? O 
senhor tem um ouvido excepcional. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Gostaria 
que o senhor nos declarasse: Como se toiilOu audível a fita 
escutada pela Polida Federal? Qual a mecârika? Até -o _s_e!.L 
alcance. O que Q-SCri.hOr--n.ão--puder rcspoilder, deixe essa 
tarefa para que o façam. 

Como foi possível a Polícia Federal ter como-audível 
a fita que é instrumento desse possível delito? 

O SR. ARISTEU ~ O material, os equipamentos com 
os quais trabalhamos foram manipulados pelo segundo perito 
do laudo. Equalizador, gravadores, tudo isso foi manipulado 
por ele. quem estaria mais habilitado. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóiade Carvalho)- ü segun· 
do, ou o que vai depor depois do senhor? Então, o senh~r 
não pode informar tipo de equalizador, nem sist_ema da e.quah· 
zação etc. Quanto fetnp<Y foi gasto para ouvtr essa f1ta no 
seu total? Ela foi ouvida muité!-S vezes, foi, voltou? Houve 
uso de head phone, ou não, ou ouvido nu? 

O SR. ARISTEU - Comecei trabalhando com essa fita 
na sexta-feita, dia 29 de fevereiro, antes do carnaVaL Até 
o dia 12 de março, trabalhei com essa fita, so_~_ando-se ~~ 
total de aproximadamente 13 dias, Nessc __ penodo,_ s~ tue1 
folga em um sábado, ou_vinqo css~ fita o;n.stantement~ L mclu· 
sive, destacando trechos em que tinha duvtdas._S~parava. u":l_a 
frase em uma fita e gravava várias vezes e f1cava ouvm?o: 
Levei todo esse período ouvindo essa fita. O tempo qUe gastei 
para passar para o papel e para ir ao computador não ~c 
tomou dois dias. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalhp)- Sim. 
PrimeirO, fOi -tomar conhecimento das frases pronunciadas. 
Perounto: A sua perícia se resUme cm ouVir e escreVer, ou 
o se~hor trabalha com o parâmetro da voz, ou seja, o material 
fornecido e o que está gravado? 

O SR. ARISTEU- Utilizamos material padrão também. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O senhor 
trabalha com o material padrão. transcrevendo a fita propria
mente dita. 

O SR. ARISTEU- ... e o material questionado. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Car.valho.) - Certo. 
Onde houve mais dificuldade, na fita gravada pelo Sr. Volnei 

Ávila, com o gravador no bolso, ou na fita gravada por linha 
telefônica? · 

O SR. ARISTEU - N<io utilizei fita gf:ivada por linha 
telefónica. -- --

0 SR. RElATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Toda 
foi a fita gravada pelo Sr. Volnci Ávila. 

O SR. AR!STEU -- Exatamentc. 

. O.SJS. RElATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Não 
há nenhuma fita gravada pelo telefone. 

O SR. ARISTEU- Não há. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Toda 
fita foi gravada pelo Sr. Volnei Avila com o gravador no 
bolso delt". Tecnicamente falando, dá para avaliar. pda quali~ 
dade de voz do Sr. Volnei Ávila e pela qualidade de de voz 
do ex~ Ministro Rogério MagrL há como calcular a distância 
que havia cn.~re os dois? 

O SR. ARJSTEU --Não teria elerrientos para isso. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Mas 
a qualidae de voz do Sr. Volncl Ávíla_é melhor nessa gravação 
do que a do Sr. Rogério Magri? 

O _SR_ ARISTEU -Em determinados momentos sim, 
porque hâ momentos em que .se. manipulam papéis em uma 
mesa, não sei onde, mais próximo da fonte de gravação; há 
momentos, também, em que há deslocamentos de interlocu
tores, pessoas que estão falando e estão saindo, deslocando-se 
na sala. De alguma forma, sente-se que há o deslocamento. 
E o Sr. Volnei está constantemente naquell! ponto piôxfmo 
à fonte de gravação. 

O SR. RElATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O que 
o senhor poderia dizer sobre os rufdos circunstanciais? Há 
história de um relógio que bate. Qual a importância disso 
no valor _desse trabalho periciado? 

O SR. ARISTEU -Todos os detalhes que se colhe 
na gravaÇão são de fundamental importância no curso da inves
tigação. O laudo se completa com a investigação feita pelo 
Sr. Delegado e a sua equipe de agentes. Um ponto que se 
pode destacar, nesse caso, é o que se refere à motivação 
dos 30 mil dólares que se atribuíam a parcelamentos de dívidas. 
E o nosso trabalho propiciou ao Delegado chegar até ao Acre 
com essa investigação. Ali ficou determinado que o assunto 
se referia à verba do FGTS para a obra de saneamento. Isso 
ficou determinado. 

O SR. RElATOR (Cid Sahóia de Carvalho) -A Policia 
Federal foi conferir esse relógio no gabinete do ex~Ministro 
Rogério Magri? Conferiu o mesmo barulho? 

O SR ARJSTEU - O segundo perito foi ao gahinete 
do ex~Ministio Rogério Magri c pegou, inclusive, o número 
do protocolo do relógio. Fizemos. antes, uma checagem n:.t 
Catedral para ver se o carrilhão da Catedral não estava funcio
nando para descartar a hipótese de que pudesse ter sido ele. 

A essa altura. como cu já estava em Campinas,'acompa
nhando o trabalho que os peritos estavam fazendo cm Campi

, nas, o segundo perito se encarregou dessa face do trabalho. 

OSR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Quanto 
à voz do Sr. Volnd, houve material comparativo? Quando 
nós dizemo~ a voz é do Sr._Volnei Ávila, nós diz.cmos porque 
a conhecemos ou dizemos por que hâ um parâmetro? 
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O SR. ARISTEU -É, nós colh~mos padrão do Sr. 
Volnei, ek foi Jurantc 2 dias l~í no Instituto Nacional de 
Criminalista colher padrôes. Nós conversamos_ ha::o~tantc com 
ele. Inclusive. fizemos repetir determinados trechos da grava
ção e o padrflo dele foi satisfatório. 

O SR. RELATOR (Cid Sabüia de Carvalho) -0 senhor 
saberia indicar a duração exata dessa fita. assim depois de 
ouvi-la tantas vezes'! 

O SR. ARISTEU - A fita tt:m a duração cm torno 
de 55 minutos. Não fiz a cronomefragC"ill exata porque jú 
tinha consciência que a fita iria p:.m1 Campinas, isso jú estava 
acertado com o meu Diretor, cu iria junto e a identificação 
da voz seria feita por Campinas. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia do Carvalho)- Unw 
pergunta t!.!cnic~1! essa fita original onde o Sr. Volnei Ávila 
teria gravado a voz do Ministro, a fita era óxido Je ào,no, 
era fita comum, era uma fita metal? Qual o tipo de fita, 
era uma fita comum,_de haixo ruído'?_ Qual u natureza material 
dessa fita periciada'! 

O SR. ARISTEU - É uma fita normal. Inclusive, se 
V. Ex·· me permite. faria urna ressalva: eu nã9 diria que essa 
fita é original, não afirmaria is.so. O que não quer dizer que 
ela não seria autêntica, não diria que ela é original. Inclusive, 
o perito de Campinas, pelo--material que utilizou, está_mais 
habilitado a prestar esse depoimento. -

O SR. RELATOR (Cid Sanóia de Carvalho) - Mas 
queria colhcr hem essa sua dcclaraçüo. 

O SR. ARISTEU - Mas é uma fita normal. É uma 
microfita sony norm_al. 

O SR. RELATOR (Cid Sanúia do Carvalho) -O senhor 
está admitindo nesta resposta - entenda bem a minha per
gunta - que o _Sr. Volnei teria tirado uma cópia c essa fita 
que ele apresentou não é a fita original que-levou ao Gabinete 
do Ministro. 

O SR. ARlSTEU- Existe essa possibilidade. 

O SR. RELATOR (Cid Sanóia de Carvalho)- Existe. 
essa possibilidadl!. Que fique hc111 clarO, Sr. PreSidente~ Esse 
detalhe C da maior importüncia. A fita do Sf. Volnei, apresen
tada à Polícia Federal pode não ser a fita original. Esse dctalh!.! 
é muito importante para a relataria. 

Agora. o laudo diz isso, mas vou fazer uma pergunta 
de uma pessoa muito atenta e que tem muita responsabilidade 
quanto a isso. _ 

Tenho gravadores em minha casa, com os quais -pússo 
fazer uma montngem numa fita, sem ficar ticnhuma marca. 
Posso cortar uma música ao meio, posso fundir uma música 
com outra. O meu equipamento tem dispositivo em que eu 
fazendo a pausa, retorno sem deixar o menor sinal. Há possibi
lidade, não_sendo essa fita original, do Sr. Votnci ter tirado 
alguma parte dessa li ta ou ter trocado a ordem dos sOns gravei
dos? Digamos: ele gravou o começo,_ pôs o começo no fim, 
o fim no Tneio; tirou tantos por cento da fita. Poderia haver 
isso, seni deixar pos5ibilidades técnicas _de _se __ detectar e_s_S'! 
artimanha? 

O SR. ARISTEU - Não é possível. Com os equipa
mentos que se dispõe, não é possível passar despercebido. 

O SR. RELATOR (Cid Sabúia de Carvalho)- Não 
passa despercebida a montagem de uma fita. 

O SR. ARISTEU --Pode passar no ouvido humano, 
mas no aparelho não passa. 

O SR. RELATOR (Cid Sanóia de Carvalho)- Agora, 
pergunto, qual era a duração parcial c a total- dessa fita? 
Cada lado dessa fita tinha quantos minutos'? 

O SR. ARISTEU- Ela só l!Stava gravada de um lado. 
Ele fez a gravação em haixa velocidade. então. só tinha um 
lado da micro fita gravado." 

O SR. RELATOR (Cid Sanóia do Carvalho)- É uma 
micro fita, microcasscte_ __ 

Então. ele sD gravou um lado e não gravou integralmente. 

_ O SR. ARISTEU - Só tinha um lado gravado, t! não 
estava integralmente gravado. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia do Carvalho) -0 grava
dor utilizado originalmente. que gravador era? 

O SR. ARISTEU- Não fiz exame deste gravador pm
que ele nãO chegOu a tempo cm minhas mão~. Ele só foi 
i!xaminado cm Campinas. 

O SR. RELATOR (Cid Sanúia d" Carvalho)- Só foi 
c:.úiminado em Campinas_. Çomo 9 perito de_ Campinas está 
presente,-farer!lOs essa pergunta a ele. _ 

Sr. Aristcu, faço essa pergunta com o máximo de respon
sabilidade. O ouvido humano não é capaz de detectar u monta
gem:, mas a aparelhagem C capaz de dt!fectar a- morltagem. 
E se o Sr. Volnei começasse a transcrever a fita a partir de 
um determinado ponto em outro microcassele:, seria possível 
determinar a exist~ncia anterior de outros sons'! 

O SR. ARISTEU- Não entendi. 

O SR. RELATOR (Cid Sahóia de Carvalho)- Digamos: 
a fita tinha 40 minutos de gravaç~o. ~stou exemplificarido, 
os números sào incxatos: o começo da fita niio interessaria 
ao ohjctivo da sua denúncia. Se ele começasse a regravar 
essa fita, a copiá-la a partir do décimo minuto. Tinha como 
detectar? 

O SR. ARISTEU -Através de equipamento. sim. 

O SR. RELATOR(Cid Sabúia de Carvalho) -Sr. Pre>i
dcnte, estou satisfeito, mas que o perito não s_e afaste, ·pois 
ainda vou inquiri-lo, além de outros colegas que podem, tam
bém, querer inyuiri-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Indago aos 
colegas aqui presentes se desejam fazer alguma indagaçãO 
ao perito aqui presente, uma vez que vamos convocar para 
prestar depoimento o segundo perito da Polícia Federal. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZl - Eu desejo 
fazer uma indagação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) :_ Concedo a . 
palavra ao nobre Senador Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - Sr. Presi
dente, ao que nós sabemos, a imprensa toda publicou e pare
ce-me que a Polícia Federal tambêm, que aquilo era uma 
gravação telcfônica_em que o Ministro declarava que havia 
recebido 30 milhões de dólares para parcelamento de dívidas 
de uma empresa. 

Agora, o Senhor perito vem dizer que não, que não era 
gravação telefónica, é um microcass_ete, é um filme de con
versa dele com o Sr. Volnci. Primeiramente, toda imprensa 
está aí, era gravação telefônica do Ministro, era tudo via telefo-
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ne: foi no telefone que de falüu com o Sr. Volnci que havia 
rl.!'cehido 30 mil dólares para parcelar a dívida. 

Agora. diz o no~~o perito presente que ~ão. que era 
um microcassete e que não era para parcdamento, era para 
arranjar dinheiro llo Fundo de Gmantia por Tempo dL" Servi
ço. para o Acre. 

Enüio, há essa confusão geral c que desejo um esclareci
mento sohrt.:: t.::ssa questão. 

O SR. ARISTEU- O que tem de teldont.::ma na grava
ção são telefonemas recebidos ou dados pelo Ministro para 
diversas pessoas. E durante a gravação, fica caracterizado 
cm determinadas falas a gravação, fica caracterizado em deter
minadas falas que o Ministro está ao telefone. mas, cm ne
nhum momento foi afirmado que a gravação teria sido feita 
através de telefone. Pelo menos da nossa parte nunca foi 
cogitado. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI -Era para o 
parcelamento da dívida e agora é para arranjar dinheiro para 
o Acre. 

O SR. ARISTEU - Pelo menos, peguei a fita na sexta
feira. na semana de carnaval avisei aos meus superiores que 
não existia isso de parcelamento de dívida. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)~ A Presidência 
deseja fazer uma indagação ao depoente: o Senhor poderia 
informar ü Comissão 4uais-os equipamentos yue foram utiliza
dos pela Polícia Federal para obter essa regravação da fita. 

O SR. ARISTEU - O segundo perito trahalhou com 
ess.es equipamentos e nós dividimos o trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Q_Sena_dor 
Mário Covas deseja fazer alguma indagação? 

O SR. MÁRIO COVAS- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) ~-Concedo a _ 
palavra ao Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS -Na leitura das conclusões 
feitas na peritagem da Polícia Federal, !é-se o seguinte: 

Quanto à segunda parte da solicitação, os peritos 
não têm dúvida de que as vozes dos primeiros e .teJcei
ros interlocutores são dos Srs. Volnei Ávila e António 
Rogério Magri, respectivamente. A fita questionada 
é produto de uma gravação normal, vale dizer, autên· 
üca, sendo reconhecida corno tal pela experiêncía corri
provada em trabalhos dcs!:la naturcza_uu pela ohser
vação de determinados fatos _existentes no material 
questionado, tais como: o som do carrilhão, o relógio 
pertencente ao património do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social, RGP 00020, localizado do Gabi
nete do Ministro. tdefonema de um GOvernador de 
Estado- de fácil comprovação-. presença de outros 
intcrloc_uto_rcs c fatos narrados que, necessariamente, 
deverão estar registrados no Ministério çom que se 
relaciona. 

COilh.i.do, a criminalística por ser umaatividade cie_ntífLca, 
necessita ofereCer elementos probatórios que possam ser re
produzidos a qualquer época em qualquer lugar. E aí vein 
a demanda no sentido de ouvir a Unicamp. 

O relatório da Polícia Federal, portanto, se esgota nesse 
instante c é taxativo: duas das vozes ouvidas, aquilo que aqui 

se chama de primeiro e tercei~o interlocutores corre~pom.km 
a vozes dos Senhores Volnei A vila e Antônio Rog~rio Magri. 

__ Há fat~s que induzem a essa certeza. A primeira coisa 
que o Senhor afirmou aqui. vou tentar reproduzir a scqüência: 

1"- a afirmativa de yue a fita não correspondeu ü monta
g,;:_m. E nenhum instante a fitu apresenta sinais de montagem, 
fato que a aparelhagem permitiria detectar_ Portanto. aquilo 
é conseqüência de uma sucessão não obrigatoriamente sem 
interrup~·ão. mas de coisas ouvidas. Montagem não__fui_~l!l 
nenhum instante. Não há parte que tenh;,t sido real c park
que tenha sido montada. 

2"- a fita não era obrigatoriamente Original, quer dizer. 
a fita não era virgem: cn_t autêntica no sentido de que foi 
gravado numa fita, emhora essa fita já tivesse sido usada, 
é isso? 

O SR. ARISTEU - A questão di.! não ser original 
t.! que não foi necessariamente a fita que ele utilizou na gravu
ção. Ele pode ter ft.!'ito a gravação, aventamos essa possibi
lidade, pela gua\idade da fita guc nos foi entregue. Ele utiliwu 
a fita da gr,avação, fez uma cópia fiel e pode tl!r guurdado 
a original. E uma hipótese para a qualidade_ ruim da fita. 

O SR. MÁRIO COVAS- Tudo hem! O autêntico para 
V. Ex·· não quer dizer ayuilo que cu estava imaginando que 
queria dizer. Para mim, o autêntico estava significando que 
ela tinha sido gravada numa fita que jü havia sido u~ada. 

O SR. ARISTEU- Não necessariamente isso. 

O SR. MÁRIO COVAS- O autêntico quer dizer que 
ela é reprodução fiel do que aconteceu. não ohrigaturiamcnk 
a primeira gravação. 

O SR. ARISTEU- Exatamente isso! 

O SR. MÁRIO COVAS - É até aceitável essa idéia. 
É muito provável que o se o Volnci fez a gravação. tenha 
feito uma cópia para fic:u com o original. Nenhu1_na ~c_~~as 
coisas são passíveis de discussão, do pónto -de vista t0cnico. 
Quer dizer, se houvesse montagem, teria sido detectado? 

O SR. RISTEU- Teria. 

O SR. MÁRIO COVAS - Segundo, se fizesse coisa 
diferente do que tinha sido gravado. teria sido detectado? 

O SR. AR!STEU -Teria sido. 

O SR. MÁRIO COVAS -Mas era possivel fazer menos 
do que tinha sido- gravado? 

O SR. ARISTEU- Mas se houws~t' uma supressão, 
o equipamento detectaria wmbém, 

O SR. MÁRIO COVAS- Também isso? 

O SR. ARISTEU- Também! 

O SR. MÁRIO COVAS- Uma supiessão durante ou 
no final? 

O SR. ARISTEU -Em qualquer momento. 

Ó SR. MÁRIO COVAS- No final não dá para saber. 
dá? 

O SR. A RIS TEU- Contanto que_ seja durante a grava
ção. Inclusive se V. Ex·' me permite, essa parte o professor 

--Molina v':li poder demonstrar melhor porque ele tem a grava
ção do aparelho com que trabalhou. Isso está caracterizado 
nessa gravação que ele fez. V. Ex• imagina a figura de um 
eletrocardiograma com interrupções ali. Isso vai ser demons-

-f' 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se>üo li) Maio de JlJlJ~ 

trado c vai l'icar hcm daro. Qualyucr intcrrupçüo que haja 
vai ser detectada. 

O SR. MÁRIO COVAS - Ma:-~ o bom senso me diz 
yue se isso ocorre durante o intervalo de tempo. eliminando 
ou incluind~). t..:m um cft:ito. Adicionando ou tirando yualquer 
coisa a partir dn final. tem outro d~ito. 

O SR. ARISTEU- Em qualquC"r momento vai aparecer 
lJUC houve uma intl.!rrupção n~1quelc ponto. Tem que haver 
interrupção se fnr para adicionar ou diminuir... --

O SR. MÁRIO COVAS- Mas no final apan::ce a inter
rurç:.io. 

O SR. ARISTEU- Mus aqui há trechos inei"egiVcis! 

O SR. MÁRIO COVAS -Não. senhor está indo ao 
cncontro do meu argumento. Talvez cu niio tenha sido claro. 
Estuu dizendo n seguinte. O Senhor podt: dt:teCtar, do ponto 
de vi~ta da inteligência da aparelhagem, qualquer interrupção 
ou acréscimo f<.:ito dl'ntro de uma seqüência ouvida. Mas, 
parece· me. qut: sem ac-rescentar. ~~o finaL O aparelho <.lctermi· 
nará que parou. Ct:rto'? E~~ü parada~ se -Córrespondcr a um 
corte daí para frente, ela estaria detectada'? Como'! 

O SR. ARISTEU -No caso Jo pcritci~ interes~a até 
o ponto em que houve gravaçüo. A partir daí, não tenho 
interesse na fita. PllrlJllC o que eStá em questão é Õ que-e~tá 
gravado. 

O SR. MÁRIO COVAS :.._ Eu sei!_Só_ quCfQ ___ Sãber é 
porqw.: o senhor me assegurou que o que es!á gravado não 
pode ter sido objcto de nenhuma deformação, porque o equi
p<.lmcnto assim o identificaria:E eu pergunto. É possível que 
a gravaç<io ainda tivc:-.se al_guma coisa adiciona!_ no final da 
gravaçc:1o. E. nessa hipótese. a aparelhagem- te-rra· como iden
tificar? 

O SR. ARISTEU -Não sei lhe responder a isso. 

O SR. MÁRIO COVAS - O que o Senhor subc dizer 
é que daquilo que ouviu, não houve um cnXerio nem a retirada 
de nada. É isto'! 

O SR. ARISTEU - Ati.! porque que quando chegou 
a esse ponto da gravação eu parei o meu trabalho c fiquei 
escutando se havia mais alguma coisa gravada. 

O SR. MÁRIO COVAS- O seu trahulhonào está 
cm julgamento eu não estou aqui tentando colocar o Senhor 
t!'m contr:.tdiç:lu, eu estou tentando lhe informar. Ma~ o senhor 
fica preocupado com esse aspecto e não é isso. 

Eu já sei do Senhor que não foi enxertado nada na grava
ção. que não roi tirado nada na gravaçüo. A dúvida que me 
ficou é o início ao fim. mas enfim deixamos o problema como 
cstü. Sei qur: não montaram e sei que do trecho gravado 
não houve ... 

Mas os Senhores fizeram não apenas a oitiva disSo como 
a comparação. Ent;,io os Scnhore~ comprarai'am-d ÉreCJw gra
vado, que é _objeto dc.~a discussão, pelo menos com duas 
vozes. que são .aqui identificadas no laudo como primeiro 
e terceiro interlocutor e que o laudo nos garante que corres
pondem às vozes tio Ministro Magri ~ do Sr. Volnci Ávila. 
Eu pressumo que em relaç:.io as duas vozes foi feitó o teste 
de _comparaçào'? Corr~to! 

O SR. ARISTEU- É, nós trabalhados com os padrões 
das duas vozes. 

--~---------------------

O SR. MÂRIO COVAS -Eu c~tou dizendo is!:io porque 
nüo sei se ~ verdade ou n~io, vou saber só cm seguida. Mas 
no laudo de Campin<ts - vou saher -;ó em seguida - só 

se faz refer0ncia ú voz do Mag.ri. 

B~m. o senhor tem alguns outros elementos de indw:.,·;.lo. 
Quais ~üo? 

Houve durante o intt.•rvalo uma série de coisas. Em pri
meiro lugar, uma série lk' pessoas pn;:scntes. E_u me lcmhro 
que a primeira vez que ouvi a gravação, c o fato está implícito, 
o Magri c o Volnei nem são ic.l~ntificatlo_s como primeiro e 
terceiro interlocutor, t! o segundo interlocutores. Você não 
nomina prim1:iro. st.:"gundo. terceiro. O ~egundo, att! onde 
podemos entender aqui na primeira vez que veio era um procu
rador do INSS que teria L'Stac.lo presente no começo dessa 
conversa. l-louve a hipótese de os _senhores. Identificarem 
algumas das outras vozes? 

O SR. ARISTEU- Eu cheguei a solicitar que me fos~~ 
fornecido o padrüo desse segundo intl;!rlocutor..: não fui aten
dido, int'díz1úcnte não houve tempo háhil porque havia neces
sidade também de continuar o trahalho em Campinas. porque 
o perito de trabalho t: como o material que ele tem. 

O SR. MÁRIO COVAS - O >enhor pediu o exume 
a partir de uma pessoa. 

O SR. ARISTEU -Solicitamos o padrão do segundo 
interlocutor. 

. o sR:- MÁRIO COVAS~ Mas para pedir o nH;teriul 
padr~1o do interlocutor, é necessário sah\.!'r quem é o interlo· 
cutor. 

O SR. ARISTEU - Eu sOlicitei ljue fosse colhido a 
matéria padrão do Sr. Jorge que é citado aqui. Era ~ô identi
ficar l) Jorg~ qual ~ a fu11ção dele no Ministério. 

O SR. MÁRIO COVAS- Há um Jorge identificadn 
aí. 

O SR. ARISTEU - É. porque ele é identificado aqui 
na fala como sendo Jorge. 

O SR. MÁRIO COVAS- Muito bem! Então, o senhor 
pediu para um Jorge que era desconhecido que se fornecesse 
um padráo para que o Senhor pude~se comparar. É is~o'! 

O SR. ARISTEU- Sim. 

O SR. MÁRIO COVAS - O Senhornào teve como 
identificm nem quem é o Jorge, nem a comparação. É isso? 

O SR. ARISTEU - N::io, porque n<io fazia parte do 
meu trabalho. No caso seria o Delegado que teria providenciar 
a colhcita do padr~1o para fornecer ao perito. 

O SR. MÁRIO COVAS -Tudo bcm 1 O importante 
é considerar que com relação ao segundo interlocutor essa 
vcrificaç~1o mir' ··oi feita c nem identificada a pessoa c nem 
idl.!'ntificada sc corre~pondia a realidade. 

Há alguma outra pessoa que aparece na peça, na gravação 
que tenha sido identificada? 

O SR. ARISTEU -Aparece. muito pouco mas aparece. 
Há um, dett:rminado trecho da gravação em que aprece_ um 
quarto intC.-ifOCliiOr que tambt.!nl não foi possível colher padrão 
d~:lc. 

O SR. MÁRIO COVAS- O Senhor solicitou o pudrào 
dessa 4·' pessoa? 
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O SR. ARISTEU - Nüo porque ele apan.:ccu muito 
pouco na gravação. 

O SR. MÁRIO COVAS- Tudo bt.•m. nws h<i outras 
pessoas que aparecem? 

O SR. ARJSTEU- Süo citadas. 

O SR. MÁRIO COVAS- Só citadas. 

O SR. ARISTEU -~Sim. 

O SR. MÁRIO COVAS- Então _a rigor h:á um quarto 
interlocutor ... 

O SR~ ARISTEU- Pcn..lüo, além das secrctilrias: funcio
nürias que aparecem. Como a t~ldonista c tal. 

O SR. MÁRIO COVAS - Foi pos:-~íwl identificar a 
secretária'? 

O SR. ARISTEU- Não. Idt.:ntificar uma voz feminina. 

O SR. MÁRIO COVAS- Mas, cm nenhum instantc, 
se fez o teste para- saher qual dd:1s tinha estado lá. 

O SR. ARJSTEU- Não. 

O SR. MÁRIO COVAS- Hü algum meio de identificar 
na gravação a data? 

O SR. ARJSTEU- Não. não há. 

O SR. MÁRJO COVAS- Mas, o senhor faz referéncia 
aqui a telefonemas feitos. inclusive a governador de Estado. 

O SR. ARISTEU - É porque está aqui. 

O SR. MÁRIO COVAS - Pelo menos, pela agenda 
do Governador d_e __ Estado não daria para saber. 

O SR. ARISTEU -Sim. Por isso que su solicitei uma 
conta de telefone para informar se hoüve esse telefonema 
realmente para comprovar que... . --------· 

O SR. MÁRIO COVAS - Ah! Então, o senhor fez 
bso! 

O SR. ARISTEU -Fiz. 

O SR. MÁRIO COVAS- E aí? _ 

O SR ARISTEU - Esiá confirmudo 6 tdd<)nema do 
Governador do Estado do Piauí. o Governador Freiras Neuo, 
no dia 26, ao ex-Minístro c rctorno da ligação do ex-Ministro 
Antônio Rogério Magri. o Então Ministro do Tiahalho e da 
Previdência Social. c no dia 28 o retorno de~sa ligação ao 
Governador. 

O SR. MÁRIO COVAS- É 28 presumivelmente o 
dia da gravação. 

O SR. AR!STEU -É. 

O SR. MÁRJO COVAS- É 28 de outubro? 

O SR. ARISTEU -Não é 28 de novembro. 
Esses dados serão checados no curso da _investigação, 

já devem ter sido a cssa altura. 

O SR. MÁRIO COVAS- TuPo hcm! Para eu não exer
citar a minha tendência policialesca, que outras tentativas 
o senhor fez nessa direção que lhe oferecessem vertentes para 
indirctamente a comprovação dessa reunião e dessa ... Que 
outras coisas aparecem na fitâ que o levaram ttil qual o telefo
nema do Governador. _Havia conta, intàui-hano etc. para 
identificar o ac_ontecido? 

()SR. ARISTEU- Essa LJUC'Stüo l!'spccilka dos 30 mil 
tlólarcs. - - - -

Ourantl! muito cmpo todo mundo entcnd~::u, como tam~ 
ht.!m <1 imprensa. LJUl! ele se referia a_ parcdamento dc dívida 
da Previd0ncía. Dun.mte o nwu trabalhu. jü no terceiro ou 
4uarto dia. cu consegui entender nesta gravação LJUC cs!'>c 
assunto não fazia rden!ncia nenhuma a essa questão de parcç""' 
lamento <.k dívida. 

O SR. MÁRIO COVAS- Um par0ntçsc, por gentileza. 
Eu não gostaria que o senhor perdesse o fio da meada LJUC 
me parecc intc.:rcssantc para mim. Mas, veja hcm. São dois 
aspcctos. A aparelhagem identifica o que st: falou ou a identifi
cação do que se falou tem que ser necessariamente de ouvido'! 

0 SR. ARISTEU - Não, l!'ssa parte da gravação cu 
fiz de ouvido, não usei a aparelhagem que foi usada Já cm 
Campinas. 

. O SR. MÁR)O COVAS - A identificação o senhor 
faz por ouvido. só por ouvido? 

O SR. ARISTEU- Essa identificaçüo cu fiz de forma 
cmpírica. por isso é que nós solicitamos o trabalho de Campi
nas, porque é um dos poucos trahalhos que a criminalística 
faz a na Polícia Federal, de forma empiríca. 

O SR. MÁRIO COVAS - O que o senhor chama de 
forma empírica? · 

O SR. ARISTEU -Forma empírica é um trahalho que 
não tem uma hasc científica. Eu não pos!->O reproduzir essa _ 
prova. Agora posso com o trahalho de Campinas. 

O SR. MÁRIO COVAS-Oquc o trabalho de Campinas 
lhe prova que o entendimento 4ue o senhor teve das palavras 
está correto'? -

O SR. ARISTEU- Sim, claro, reforçou_ a_nossa certeza. 

O SR_ MÁRIO COVAS -Veja hem, o !oienhor ouviu 
uma fita. O que o senhor fez foi uma tentativa de transcrição. 
Não t! isso? 

O SR. ARISTEU :-_Eu fiz a transcrição, porque é um<.1 
parte do LJUe:;tionamento. 

O SR. MÁRIO COVAS- Isso o Senhor não faz com 
aparelhagem, isso o Senhor faz ouvindo. É isso-? 

O SR. ARJSTEU- Ouvindo a degravação. 

O SR. MÁRIO COVAS- O que é yue a aparelhagem 
em Campinas vai demonstrar. Ela não pode demonstrar que 
a sua tram.crição está correta, ela pode den:onstrar é _se a 
-identidade com as outras vozes está .c9rreta. E isso_? 

O SR. ARISTEU - Eles fizeram a identificação das 
vozes. Agora, só que Já há possibilidade de se fazer também 
essa degravação. Só que quando fui para Campinas eu já 
icveí esse trabalho. 

O SR. MÁRIO COVAS - Mas a de gravação feita lá 
é humana ou por cquipam(_!n~o? 

O SR. ARISTEU - Eu levei a dcgravação e a fiz em 
pessoa. 

O SR. MÁRIO COVAS - É possivel fazer isso com 
equipamento lá? 

O SR. ARISTEU- É passivei fazer no equipamento. 
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O SR. MÁRIO COVAS- O que o equipamento aperfei
çoa cm relação ao Senhor? 

O SR. ARISTEU --Senador. essa parte aí eu prcft:ria 
que .) pessoal de Campinas respondesse, porque não posso 
me deter a resp\!ÜO dos eq_uipamentos q_ue infelizmente nós 
não temos. 

O SR. MÁRIO COVAS- Então, quem sahe. o Senhor 
poderia continuar no rumo·- 4ue estãva seguindo há pouco 
quando eu lhe interrompi. 

O SR. ARISTEU ~sobre o prohlemados30 mil dólares, 
fiCo_u caracterizado que esse assunto se referia a uma questão 
de verbas do FGTS para financiar obras de Saneamento básico. 
Imediatamente, eu dei ciênciri diSso ao Delegado Presidente 
do Inquérito e ao Díretor do meu Instituto. 

O SR. MÁRIO COVAS - Quando o Senhor diz que 
ficou evidenciado, ficou evidenciado como? O Senhor pôde 
transcrever o texto? 

O SR. ARISTEU - Eu pude trans_crcver e entender 
uma frase aqui, que foi (undamental do assUnto. É quando 
ele fala aqui: "o cara chegou e me pediu um negócio do 
Fundo de Garantia ... " - -

. O SR. MÁRIO COVAS-8táaqui", na pág. 29, terceiro 
mtcrlocutor. "Outro dia ganhei um dinheiro, mas ganhei um 
dinheiro mais simples, não fiz para ganhar dinheiro. _O _cara 
chegou para mim e me pediu ó ncgócío· do- Fundo de Garan-
tia ... " ---- --

O SR. ARISTEU - Isso. ·:o cara chegou para mim 
c pediu um negócio do Fundo de Garantia. Eu achei ;ct_coisa 
mais correta do mundo." 

E aqui tem uma frase que ele fala: "lssó foi há uns 4uatro 
meses atrás, numa reunião do cólera ... , "Quando falou em 
reunião do cólera, o primeiro entendimento que eu tive é 
que podia t~r relação com ohra de saneamento, não podia 
ser para outra coisa. já que por essa época havia a previsão 
de que a cólera poderia chegar ao Brasil ..: , o mais provável, 
pela Amazóriia Legal. E ele fala cm fazer _t'St;ntO -lá no Ãcre, 
no Pará, aquela coisa tod<!. 

E essa frase:_ '"Isso foi há uns 4uatro ·meses atrás, numa 
reunião do cólera~· me tomou uns dois dias para que cu pudesst:! 
entender. Tive qu..! gravar essa frase_ na fita e Ticar" oUvindo 
várias vezes até entendê-la direito. Ela de_u a indicação do 
início da investigação que está cm curso até hoje. Antes desse 
laudo ser entregue oficíalnientc, fiz uma _cópia e enirl.!guei 
ao Delegado para ele dar ínicio à inVcstigáção. 

Quando eu terminei a degraVação, essa parte do trabalho · 
já estava adiantada. ele j;:í estava no Acre, JàHilhil investigado 
grande parte desse problema aqui. Es\>c-é um ponto <.juc_ fomo~ 
checar no Ministério da origem da verha, o da Ação Social: 
existia, realmente, essa verba. Houve essa reunião, mais ou 
menos nt!s~a época, de não precisou a data; houve a liberação 
e, a obra estava cm andamento. Isso ficou comprovado aqui. 
E o índício da autenticidade dessa gravação. 

Outros fatos que são revelados e que podem ser checa
dos ... 

O SR. MÁRIO COVAS -Não houve nenhuma outra 
indicação na fita ou pessoa citada ou participante cm r~lação 
a qual c Sl"nhor pediu esclarecimento adicional? 

O SR. ARISTEU -Não, só esse ... 

O SR. MÁRIO COVAS - O que o senhor vai dizer 
daqui para frente são as coias que constituem potenciais cami
nhos para ser explorados. que ainda não foram, é iss_o? 

O SR._ ARISTEU - Não sei bem se eles nüo foram 
explorados, Senador, porque eles seriam mais por conta da 
investigação procL"ssada pelo DL"lcgado e seus agentes c essa 
investigação est<.\ c-m cu-rso a partir da dcgravação. Sinr:era
mcnte, não sei informar o ponto cm que está essa investigação. 

O SR. MÁRIO COVAS- Quais são esses pontos'? 

0 SR. ARISTEU - Um é essa 4uestão das obra~ do 
Acre e o financiamentO da obra. Citou ui-na senhora.lk: nome 
Valéria, que era um ponto para se·r checado, que poderia. 
inclusive, comprovar ainda mais a autenticidade dt:ssa fita. 
A4Ui está dito, entn.· outra~ coisas, que essa senhora deveria 

_~e r dispens_ada na segunda-feira, logo após a data provável 
Õçssa gravação. em razão de desavenças com o ex-Ministro. 
e que ela teria sido aprovada num concurso para auJitora 
do Tesouro Nacional. Está dito na fita; i- um fato que podia 
ser checado. 

O SR. MÁRIO COVAS - Então, há uma cidadã que 
trê-~ di<ls depois. de!'.5a reunião deveria ser dispensada, onde 
estava não se sabe! 

O SR. ARISTEU - Não diz aqui qual é o cargo dela. 
Só fala 4ue ela foi aprovada num concurso para auditora 
do Tesouro Nacional. 

Há um outro telefonema do Ministro pt~ra um funCionário 
do Ministério cobrando informações a respeito daq_uilo que 
foi conversado a respeito do Governador do Piauí. Ele estava 
cobrando alguma providência que não deu para saber na gra
vação, e ele, logo cm seguida, comprometeu-se a ligar para 
um funcionário para cobrar o andamento dessa mbsão dek, 
em relação ao interesse do Governo do Piauí. E é dito o 
nome desse fundonário. Há um telefonema para esse funcio
nário. Ele cita a4ui que deveria participar de uma missa e 
está se_ desculpando c mandando passar um fax ou um telex 
ao ·General Agenor, dizendo que não poderia comparecer 
porque estaria viajando pa~a Alagoas, onde representaria o 
Presidente da República. E um fato que poete ser checado 
na investigação, são elemento~ contidos na gravação que po
dem ser verificados colocando ainda mais em evidencia a au
tenticidade desse material. 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidentt.!, não é melhor 
chamar o outro depoente .. depois a gente voltava ... 

O SR.~ PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Presidéncia 
quer apenas razer duas indagaçôes ao depoente. 

O laudo pericial encaminhado pela Polícia Federal, ape
sar de estar subscrito pelos dois peritos, pcrceheRSl! pelo depoi
mento que cada perito teve uma função na elaboração dc~sc 
laudo. O Senhor declarou que, do ponto de vista de prestar 
informações acerca dos equipamentos utilizados pela Policia 
Federal, não poderia fazêRlo porque o equipamento foi manu-
seado pelo outro perito. É isso'? -- -

O SR. AR!STEU- Não. Nós não dividimos. Nós não ... 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Tecnicamente 
o laudo está subscrito pelos dois peritos. mas pelo seu depoi
mento percebi 4uc cada perito realizou um tipo de trabalho 
para, afinal, ser elaborado o laudo. 

O SR. ARISTEU - Não. Só nessa parte de equipa 
mento, nossa preocupação foi que ele prepara~sc o equipa 
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mento para o r1osso trabalho, porqUt.~ cu estava adiantando 
mesmo com aquela fita de qualidade ruim. E. outra cohw. 
ela era mio:.:ro e tínhumos que trabalhar t:om microgravaJor. 
Mesmo assim adiuntei o meu trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soures)- Eu queria lhe 
fazer uma indagação. 

Eu tinha \.!ntendido que tL'ria sido o seu trahalht>. mas, 
em rJccorrl:ncia da sua dt!claração. O Senhor disse que n laudo 
l'oi elaborado t.:mpiri~.:.<.mlL'nte. Isto 1!, o Senhor dt!gravou ou 
retirou a gravação ouvindo-a'? 

Pergunto o SL'guinlc_:_ r.:omu simpksq1cnte ouvindo a gra
vaç;lo. o Senhor púde cientificamente i<.h:ntificar as duas vo
zes'? 

O SR. ARISTEU- O trabulho empírico. ele sl.!' canu.:tt.:· 
riza. acima dt.• tudn. P'-'la ~xp~riêneia. R~aliza~s~ uma atividad~..· 
ao long_o do t!.!mpo. c o empirismu é isso aí: é a experíênl'i<~ 
profissional •tdquirida ao longo du:-. anos. M~ts chega um Lh.:ter
minado nwmento em que a Justiça pa:-.:-.a IÜO aceit;í-lo a partir 
do momcnro que têm c:quípamentos capazes-de cxe-cut<~r esse 
trabalho ~..·om basl! l'icntít'ica. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- E>tou lhe per
guntando i:-.so. porqul! aqui na parte final. na part~..· dá conclu
s.c.io. o lauUo diz u sl!guinte: 

.. A fita ljUt:stionada ê produto dt: uma gravação normal, 
vt.~l~.: dizer. autêntka. sendo n:conhcl'ida como wl. pela expe
riência comprovada em trabalhos desta natureza ou pela oh
scrv~tç~io di..! dctl..'rminados fatos existente~ no nl<!t~:rial, ques
tionado. tais como: o som do earrilh<io, telefonema Je um 
Govt:rnador r.k Estado- de fácil comprovação-. a presença 
de outros interlocutorc~ c fatos narrados ... 

Então a conclusüo Ut:corre tumbém de elementos indiciá
rios contidos na fita? 

O SR. ARISTEU - É. Todos CS.'lCS- t:Iementos contri
huem para o que chamamos de "amarrar .. vai "amaranUo" 
o laudo com toLios esses indícim, I..'. mais o uso de c4uipa· 
mcntos. st;orviram rara esse tipo de Ueterminaç<io. 

O SR. PRESIDENTE (Odueir Soares) -A Comissão 
agradece a presença do senhor e dl..'st'ja convocar o_ perito 
Paulo Cisar Pirt's FOrte Pt'Jmsa. 

A Comissão pedt' ao Dr. Paulo César que preste o jura
mento Je praxe, e tamh~m o da Polícia Federal. 

O SR. PAULO PEDROSA _ ... Juramento: 
··Juro. corno dever Je consciençia, dizer h,>da a verdade.;. 

nada omitindo Lio que seja do meu conhecimento sol?rl.! 4ua~s~ 
quer fato:-. rt'ladonada com a investigação a cargo desta C~nu~~ 
são Parlamentar de In4uérito. destinda a apurar denunc1a 
de corrupçáo envolvendo submno de .autoridadL'~." . 

O Sr. PRESIDENTE (Odaeir Soares) - A Prcsidcncia 
passa a palavra ao Rclator, Senador Cid Sahóia de Carvalho, 
para a audiência_ do Dr. Paulo César Pires Forte Pedrosa. 
perito da PoHcia Federal. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóiade Carvalbo)- Dr. Paulo 
César, o senhor também ouviu a fi tu e fez a transcrição? 

O SR. PAULO PE_DROSA- Eu ouvi a fít<.~,_ auxiliei 
apenas parte da transcrição. Na realidade, fiz. ma~s a purre 
técnica de preparar a fita para transcrição. Ou seJa, receh~mos 
um rnicrocassete é - difícil trabalhar com_ pequenos grava~ 
dores-, passei para uma fita de cassete cm tamanho nonnal, 
f~zendo a devida filtração da gravação, da melhor forma 

pos:;iveL para ser escutada. E filtruçõl!s de várias forma:.. 
porque ils vezes. um agudn favorecia escutar uma palarav•t 
c, ú:-. vezes. numa outm apalavra um grave fHvor!..!da mais. 
lndepcndente, fiz vário~ tipos di.! gravaçücs. Vürias fita:. Joram 
transcritas da primeira c preparaUas. 

O SR. RELATOR (Cid Sahüia de Carv<dho)- O St:nlu1r 
usou cquipamerltos. ;:qualizadorl.!s, de ljUt.' tipo? 

O SR. PAULO PEDROSA - Equalizadores :-.im. Atê 
dt.' 1/X. 

O SR. RELATOR (Cid Sahüia de· Carvalho) - Ma> 
süo CljU<.llizadores grúficos ou Clju.alizadnres '} 

O SR. PAULO PEDROSA- Equalizador gn.ífir.:o. 

O SR. RELATOR (Cid Sahóia de Carvalho)-- Equali
zador gr::ífico. 

O SR. PAULO PEDROSA- IS><>. 

ü SR. RELATOR (Cid Sahlíia de Carvalho)- O equali
zador gr<.ifico facilita c:-.sa tarefa'! 

O SR PAULO PEDROSA- Sim. Ele.: curta determi~ 
nadas frcqüencias, cxacerhandn umas mais e. diminuindo, 
outras. Dependendo do tom de.: voz. aliás, a freqüência da 
VllZ é mais marcante, se você_ fizer com ela que cresça mais. 
você vai escutar melhor. 

O SR. RELATOR (Cid Sahúia de Carvalho)- O senhor 
:-.e lembraria da marca desse equipamento'? 

O SR. PAULO PEDROSA- Nós temos Sígnus. temos 
Pioner. também tt:mos Akai. Usl.!i vürios tipos di.! e4uipa
mt:ntos. O nosso, que tenho l~i. .. 

O SR. RELATOR (Cid Sabuia de Carvalho)- Quero 
sahl.!r dos equalizadorc:-;. 

O SR. PAULO PEDROSA- Equalizador: Akai. Signus 
I..'! C. 

O SR. RELATOR (Cid ~ahúia de Carvalho) ft- Algum 
som do Grafman, que é nH•.is ... ? 

O SR. PAULO PEDROSA - Nüo. Nüo. 

O SR. RELATOR (Cid Salvjw de Carvalho)-- Nüo. 
Agora._ pcrguntn: n Senhor ·~qualizou dr.! vúrins modos 

e para C<tJu equalização fez uma cópia du fiw? 

O SR. PAULO PEDROSA- Sim. Foram feitas várias 
cópias para facilitar a audiçáo d<t fit<.~. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Sei. 
O St.:nhor amplificvu l..'ssa fita original num equipamento 

de quantoS wiltts? 

O SR. PAULO PEDROSA - V. Ex' c>tá querendo 
me fazer essa pergunta, deixa~rne vei.- siiUar~rrle. Amplificou 
com quantos watts? Porque 4u~mdo amplifica a putência aí 
pouco vai importar. Vai amplificar o que o ~inal para gravar? 
V. EX"' e~tá fulundo em pré~arnplit'icar ant~s de gravar'? E 
isto? 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de úuvalho) -Não. 
Quero sabl.!r o seguinte: para ouvir a gravação foT pr-eciso 
unl aparelho com poténcia. Um power, não é? 

O SR. PAULO PEDROSA - Perfeito. Amplificador 
de Potência. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) - Qual 
a potência desse poWer? 
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O SR. PAULO PEDROSA- Exbtc amplificar do !IIII 
watts. Usamos v<.irios cquipamcntns. Uns de 100 w~ttts. 2()0 
watts VHF. que C bem nll..'llos. n;io 0.'.1 b:.o nüo import;1. Pm
qu~·. afinal di.' t:ont<.l:-.. nós nüo vamos levantar toda a pot0n~.·ia. 
usamos. principalmcntt: hcadphone fHlrque facilita uuvir. c h.: 
vai colocar o som dirt:tanK·nt!.! dentro do uuvido e evitando 
qut.: o ruú.ln exh.·rno venha nos dificultar captar barulhos que 
n~io no:-; inten:ssa c os favnrece. 

O SR. RELATOR (Cid Sahóia de_Carvalho)- Vou 
fa7.er i.hms pergunta:-. tl!cnicas. importanks pant o RL'IatoL 
Qu~.·ro :-.aber s!.! l) Senhor puril'iL'OU o sinal c amplilTl;lw-o para 
injL'lar 11() grav;HJor',' S1.•gunda, S(.' ÍlljL·tado 110 gravador. ft:ita 
a cópia. <.:t)l11 quL: pot~m:ii.t o Sl.'nhnr ouviu es~c som? 

O SR. PAULO PEDROSA- Prl.'paramo~ vüria~ fita~. 
di.' formas diferl...'nh:s, com equaliza<.;~h) difl.'n .. ·nh.·-c com grava
don:~ Jifcn.:ntl!s. porque cada C<.thi.."Çote t~.·rn uma qualidade 
pior ou melhor. e a amplifi~:aç:.io l.!~tü dl.'ntrn da linL•aridade 
p~.:rki!a do amplifiçadnr: :-,() levantamo~ o tanto Jlt.!CI..":o,:o,<.Lrio 
para escutar. Ela l.!'ra _uma gravao:.;:.io normal. Apc:nas com o 
hush:r que o prüprio gravador tc:m. Entre o gruvatlor t.:r uma 
pL·rdazinha i.k sinal. ele tem um husterzinho para refor~·ar 
c gr<tvar a fita._ E:-.tl..' sinal g.ravaUo, c_ntáo. sü l.:vantanw~ o 
sufil:iente nu headphone. Afinal de_ contas. usamos. Afinnl 
de contas. usamos heaphunc que e:-.tJ. pl..'rfl.."itaml.!'nte dentro 
da lincaridatle do amplificadur. Nós não amplificamos mais 
do que devia. a fim <k l.."vitarmos dbt~>rção. Afinal de contas. 
o:-. nos:-.os ouvidos niio ;,tgücntarium. 

O SR. RELATOR (Citi Sahúia tio Carvalho)- Corto. 
Ainda lJUL'ria fazer uma -indotgaçüo: h:.i várias partes no 

!auJo l..'lll lJUC" hü tracinho:-. para inJicar qui.." o som nâo era 
audível. Nüo era possível tran:-.nevcr aquela parte? 

O SR. PAULO PEDROSA- Isso não cru comprecn· 
sível. 

O SR. RELATOR (Citi Subóia tio Carvalho)- Por yuê'! 
Estava o som baixo? 

O SR. PAULO PEDROSA- Por4ue estava mal grava
do. N<.io havia sinal bastante. _O _e4uipamcnto não consegui<.~ 
n:cupt.•rar aqucl~~ sinais c dar uma fmma sonora que pudesse 
ser cntenUiUo. 

O SR. RELATOR (Citi Suhliia do Carvalho) -Sim. 
Mas não era zumbiUo t.:xterno. por exemplo, a buzina de 
um carro. a batida tlc um relógio. uma pessoa que falou alto? 

O SR. PAULO PEDROSA- Não. Isso é outra_coisa. 
V. Ex· cstâ falando de background. 

O SR. RELATOR (Cid Sabúia tio Curvalho)- Sim. 

O SR. PAULO PEDROSA- Masyuantoa sua primeira 
pergunta rderia-sc apenas se a fit:.i. era pt..;rfr.!üamCntc auâívd. 
Não. Estava t:m um nível tão baixo Uc.::_ gra\lação, mas tão 
baixo. que o próprio cahcçok do gravador gera mais alto 
o ruído. No depoimento ankrior. que o c-olr.;-ga fez, ele disse 
inclusiw, que parecia que esta fita fosse uma cópia de uma 
fita primeira, ex:.ltamcnte, por4ue o nív-el do cabeçote está 
muito altn. Parece-que um cabeçote gravou e todo o ~cu 
ruído. aí passou para outro gravador LJUt..' introduziu mais ruído 
ainda. Houve um somatório, certo'! Tem-se-sempre uma perda 
de sinal quando se reproduz de um gravador para outro. 

O SR. RELATOR (Cid SabóiaM Carvalho)- O Senhor 
_acha que na hipótese de haver sido a fita c_opiéiâa, essa fita 

-------------------
cntt·l..'g_ul..' _ú Polkia FL'lkral :-.e r uma o;,:üpia. a original reduziri;,r 
c:~_s~· quantitativo dl.' part~o.· inintckgível'.l 

O SR. PAULO PEDROSA - Acrt:dido que sim. A 
original semlo ~~ primeira gravaç~io r.: uma :-.l.!'gunda. havendo 
t.:ópia. 1..':-.ta Ctípia fon.,'t>:-.aml..'rHe L·aptaria partt.' do ruído L' anes
cc:nt~•ria mais algum:~ claro qw: a primeira tk-veria ser mais 
nítida. 

O SR. RELATOR (Ck! Sahúia de Carvalho)- V. S·' 
t~m i<.kia dL' qual gravador teria sido utilizado pelo Sr. Vol11ei 
Avi la na ohtt.:nç~lo des~a fita? A marca Jo mkrogravuUor? 

O SR. PAULO PEDROSA -N{w. porque n~io peguei 
lli..'SS!.! microgravador. Só r(,'gm:i na vita. 

O SR. RELATOR (Cid SabüiaJL·C'arvalho)-A Politica 
n~lo p<.:ricinu o equipam.:-nto de grava~·üo? 

O SR. PAULO PEDROSA- Eu. pc:-.:-.oalmentc:. n:.io. 

O SR. RELATOR (Cid Sahôia de Carvalhn) - Mus 
sabe informar -.e a pnl ícia pl•riciou o instrumento de grava'.'lin? 

O SR. PAULO PEDROSA - Nüo tl..'nho noticia tk 
que _tenhamos tido em nüio I.!'SSI.! gravador. 

O SR. RELATOR (C"id Sabüia de Carvalho)- É po:-;sí
wl detcrmin;tr a que distdncia e:-.!av~nll o Sr. Volnci c o Sr. 
Magri. pela difi.!rL·nça dt.' ~om'? 

O SR. PAULO PEDROSA- SL·ria muito perigoso Jizcr 
a dístiincia. ati.! porque essl!s g_ravadori.:!s usam microfone elétri· 
co c normalmL'lltc l>~ microfont.'s de:-.~1.!'~ gravadorc:-. tCm um 
sistema di.! rccort!.! de pico:-.: ele ..! "tcmpificaJo" 1.!' tem um 
sistema reconador de picos. Quando a voz l.!'nfraLJuece. ele 
tl:nJc a ampliar para melhorar a pt>rfo"rmance, L' quando cst~í 
muito perto, qu~ satura. de corta pico de intensidaJe Je 
\:'OZ, para manter um nível ótimo Jc _gravaç:.io. Ent~io. nessas 
l'ircunstúncias, hawria uma compen:-.ai._;üo. No nwm!.!nto em 
que <l vm: estâ mais longe: piora. porque c!t: tL·mk- a amplificur. 
para Captar voz distant!..". e o background c o~ ruídos lâ fora 
crescem. 

O SR. RELATOR (Cid Sah<iia tie Carvalho)- A parte 
mais important~ de~sa gravação ~ a que estü na fol_ha n•: 1l), 
a LJUC fala no~ dólares. 

Esse: trecho da gravação, reproduziUo nu folha n" 2Y. 
~ra dos mais haixos ou do~ mais alto:-.'? 

O SR. PAULO PEDROSA- Era dos nwis nítitios; 
tanto era nítido 4ue ninguém t~.:ve dúvida. Até a imprensa, 
paralelamente. anUou t.:"scutandt.lll tn::·cho _úe:-,sa fiw, lJU!.! não 
sei 4uem fornccl.!u. Constava claramente ljUe os trinta mil 
dólares eram trinta mil dólares. Inclusive aparece em alguma 
rede de televisão a transcrição de fala de um_ microgravador 
falando em trinta mil tlólar!.!s. Então, pare-ce que é de_ domínio 
púb!ico que essa quantia trinta mil dôlare'1Õ era forte c suficien
temente clara. Para nós foi claro. 

O SR. RELATOR (Cid Sahóia tio Carvalho)- Não 
há dúvida nenhuma? 

O SR. PAULO PEDROSA- Eu não tenho dúvida. 

O SR. RELATOR (Cid Sahóia de Carvalho)-., Quais 
os elementos de convicção de que a voz do terceiro interlocutor 
é do ex-Ministro Antônio Rogério Magri'? 

O SR. PAULO PEDROSA - Como o colega citou, 
há várias indicações intercssantt:s que poderiam mostrar que 
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essa fita. n!<.dment!.!. foi gravad<t no ambiente, Jifert!'nhnnente 
do .. :tvcntürio" Jc linha t~ldúnica: porque, se _fo!i!i€ lrnlm 
td!.!t'{inicu. !.!.Stufla _n_'útifii."nlüis nifido - St!'rili- sirial puro de 
linh~1 para o gravudnr c nüo c<tpt;;tria hackground. Hc.í l!'S~a 
questão Jo som do n:kigio que, apesar do ruíJo do cahcçotc 
4ue _gim alto, quase desapareceu dentro dl!'ssc ruído_._ Um ouvi~ 
do tr~inado pl.'rceheria uma musicazinha no fundoJ.k!"!!:lç_ ruíô~); 
quando se melhorou a qualidade com a c_qualizaç<.io. a müsica 
cresceu e_ pôdc~sc ouvir perfeitamente um som musical e a 
batida Je relóg.io. Eu. pessoalm~:nte, fiz" ü-"iilvcstigaçào mi 
<.i ri.!' a dos Três PoJcn:s e fui primeiro ü igreja, à nosSii CatcUmL 
onr.k fui informado que o carrilhão ti~~ C.ttedrc.ü ~ô toca ern 
momentos ft."~tivos, não sempre, dl! vt:z_cm quando. Aquelt:: 
mio era um dia festivo~ Aquele pCríndo não foi período ft:~tivo. 
Em seguida. fui ú Marinha que- tem também um carrilh<lo. 
mas extrcmament~.:: barulht:nto e tlif~.::n:nk, I.' c-m nada se com~ 
porta como o ruído que eslava na nus~m fita. Finalm~ntc, 
na sala que seria a do Sr. Minístro, muito próximo, ti três 
metros. se for muito, ~~-wva o ç;~~nil.h_;}o. Ai, pensd comigo: 
Se esse earrilh<lo toca. dew tocar.ulto c forte. Negativo. Um 
funcionário o tocou; seu s~m era·disaetu c bem baiXo tambê1Í1. · 
O contrário seria impo!isívcl. Porqu~.- se ele toca Je 1~eia 
c meia hora, o Ministro não trabalharia c se irritariu com 
esse- carrilhüo. O c:.trrilhüo tt!m uln soni bem discreto. haixo. 
cxatamcnte do tipo desse que saiu na fita. E_u· Cstiv~-1J. u 
número do tomhmnt'n[p Jo pntritnúnio. se não me falh<.l a 
memória, é 20. Eu levantei o carrilhé,io e vi. 

sendo gravado. Ek pmk·ria diZL'r o qul! q~1iscss!.!. CL"rto de 
que aquilo cr<.1 uma conversa informaL Ek: p<Kk·ri<.l dizl!r: 
amanhã vou matar o PrL·sidl!nte da RcptíhliL'~l. cs:-.c "filho 
d<.! uma égua·· qui.!' n•lo llH.' respL.'ita: c-u vou dar um tiro n~ll~. 
Poderia ~dizer isso !it:m pretender dar um tiro. st:m pretL'IHkr 
tl<.!d<.l, apenas por confiar cm um ;.unigo que c"ta\a ~.:om L'll!. 
M;.1s ll amigo mio t:ra amigo. 

O SR. PAULO PEDROSA- Com a PL'rgunta prcparar 
a rl!spost<L. 

O SR. RELATOR (Cid Sahóía de- C-<.lt".:;llhn) -_Exala
mente. O am(g.o nüo ~:ra ümigo. o amigü eStava Jii'L'fmrando 
uma arm;~dilhu, un1<1 situação anómala para o outro. Entün. 
um estava conscit:nte. dizendo sú o que.! lhl.' convinha. L' o 
outro estava in~.:onsciL'nte. dizendo tudo que- lhe. O LJUL' <I 
pcrída faz quanto a isso'! 

O SR. PAULO PEDROSA- A pL'rída nüo faz na~C. 
A perícia age sohre elementos extrlnsccos ao crtm_ç. Atfuílo 
que se aprc!icntou, aquilo qu!.! L'st<i, o qul! o crimL" deixou: 
não entramos em suhjc-tivismo. Isso de- certa form<tl.! suhjt.:tivo. 

O SR. RELATOR (Cid Sahüia tk Carvalho) - Essa 
parte psicohigica. por exemplo. n<io tem nada a ver como 
a perícia'! 

O SR-_- PAULO PEDROSA.:_ Nüú., i~so .15 suhjctiVl) .. _ 
Eu podl!ria até supor. como V. Ex·', que é possível quC alguêtn -
tcnhp pn.:garado. Estou alerta. preparo uma pt:rgunta qut: 
vai dar uma respo!it<.t que l!'U quero. Mas isso n;.io -é perícia. 

O SR. RELATOR (Cid Sahóia de Ça(v.alho~_ ~ F<olria ~TC~ hso l}.subjetivismo. 
diferenç<~ na perícia uma fita que n~o ·rl)ssc -Vir!ieffi c~ulíla 
fita que nuncu houvt!ssc sido gravada. Essa fita utili7JJdu. pelo 
Sr. Volnd- parü fira r a côpiu da fi tu órigínai era uma fita 
virgem ou uma fita já utilizada'! E~e _mjcroç~ssete j<i fora 
utilizado? 

O SR. RELATOR (Cid Sahúüt di.! C~1rvalho) - fsso 
não interessa à perída? 

O SR. PAULO PEDROSA - À perlcia mio inter~ssa. 
Ahsnlutamentc. 

O SR. PAULO PEDROSA- Eu não acredito 4"" faria O SR. RELATOR (Cid Sab<iia de Carvalho) - Mas 
Jifcrem;a por um fato muito !;imples. Quando ~e faz uma cs~;.1 resposta de V. S·· é muito importante porque nns limita 
grava(.,:ão. uma part~ do gravador dc~magnetiza a Cita. apaga~a a perlcia: porque ne~sa grava<s·ão -possivelmente feita L'r.Jm 
primeiro. antes que o cabt!ÇQtc_ inicie a grav·aç_ão, ã 11_1ç_n~)~ . _o ex~ Ministro Rogério Magri_- não vamos afirmar que seja 
que essa fita fosse tão Usüda que tiws~e trechos machucados, realmente até que a CPI chegue ao seu final; ao que tudo 
riscados por falta de material magnético._Normalmentt? a fita indica. uma pane é consciente, estava rcpresentanUo. Ela 
gravaria. tanto uma zero quilómetro como outra em hom tinha toda consciência do que estava havendo~ a outra era 
estado gravaria, mesmo que fivesse sido utilizada. absolutamente inocente. Então; é pOssível que um só dissesse 

O SR. RELATOij. (Cid Sa_OLii<t de Curvalhul-.E QãO o que lhe conviesse c o outro di~~cssc todas as inç.onv!.!oi.0ncia~ 
haveria perigo de a gravação não se apagar inte"irarricnte c de Urri ser htimiifio''- num clim-a de amiZade. num_ clima de 
esses zumbido~. !:ierem externos, es(ranlips _ao m9inCnto. da - dcscOntração, dt!ntro do se:u gahiilcte. -
gravação? Digamos, primeiro, riãô- ãpilgdu conÍtJle'tânl"éiite· o . V. S'' ·poderia falar sohre o tom do Ministro. se _ne:-;.se 
cabeçote; depois não o preparou suficientemente para o... mo'men.to dos trinta .mil ~ólarcs a voz _do Minisrro se alt~rou, 

0 SR PAULO PEDROSA_ Nc ·sa ·rcun.·tância tam- se _cl<.~ tmha um tom 1romco, se a voz_tmha um tom de hru~ca-
. • · . • - - ::; Cl ~ . -·· de1ra! Porque no teatro, por exemplo, o ator consegue dizer 

hem _wna ?e deixar rutdos de vozc~_ ou ~on.s_. __ Na? ten~-9~~---- alg:J que escrito é sério. mas que ouvido é cngntçado. por 
ser soo rutdo. causa do tom. Seria po!isível a perícia dete_ctar, na voz do 

O SR. RELATOR (Cid Sahóia de Carvalho) --:-Não Ministro nas nuanças de mudança. aspectos de mudança de 
há isso na fita? 1om de uma fras~ a outra. ~-e um momento _a,_ oUtro'? 

O SR. PAULO PEDROSA~ Não. não há nada. Na 
fita simplesmente consta um ruído_da gravação. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Não 
sei se V. S··' é o perito- qti-e ·pode responder a essa pergunta. 
mas vou fazê~la por um dever de ofício. 

Nessas perícias. põr exemplo, há possibilidade de captar 
a indução de um interlocutor _sobre o outro? Porque, aí, há 
uma vantagem e uma desvantagem. O Ministro António Rogé~ 
rio Magri estava ein desvantagem porque náo sahia que estava 

~O SR. PAULO PEDROSA-- A forma como ele falou 
_cm nada pareCia ser jocosa. A fornia como ete fafoU rOi séria. 

estava falando normalmente. _Efe fãlou sério._ e, cm nenhum 
instante. se pôde perceber- estou falando com_o_pcssoa. 
não como perito- que naquele tom havia um segundo senti~ 
do. uma brincadeira ou uma entonaç:ão mai_s ou mcnQs forte 
para a questão. Ele falou em tom normal. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Entüo. 
queria que V. S• respondesse se no trecho dos trinta mil dólart::s 
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a voz do Mini~·.tro guardava as mesma:-. ~..:aracv..·ri~til.·a:-.tk todos 
os momentos da g~ravaç~to. 

O SR. PAULO PEDROSA-- Exatamc.:ntt.:. Ek apar~...·nw 
tcm~...·ntc n:.:i<J llHJstrou L'mo~;,'{HJ naquilo. AparcntL'Inl!niL'-

0 SR. PRI:SI DENTE (Odacir Sllan:s) -A Prcsic.J~nL'ia 
quer ad\·L·rtir ao dL'pocnte qui.! 1.!:-.Ui th.:pondn cnmo perito. 
JlàO C01110 rL'S:-.0:1. 

O SR. PAULO PEDROSA- P~...·rl'citn. Ma:-.e:-.tou falan
do aqui. j;í qu1.· V. Ex" levantt)U a hiptíiL•s~...· c criou uma situa
<;.:in. dl..."ntro (.k:-.sa Côloca'1:i<:l-T0fta por V. Ex E!-.tou rl.!sp-on
dendo como pt.:ssoa. poi:-.l'oino p<..'ritó. ri<.:o sempn:-n:i qul:!-it~io 
mate.: ria!. 

O SR. RELATOR (Cid Sabüia de Curvalho) - Pois 
nüo. Ent~.:ndi pt:rfc.:itamt•ntc a sua posi~·ão Jc responsabilidade. 
Entendo I.JLIC v._ s yu~r fi.!Sguardar-:>L'. Quando faz L'SSa afir
mativa.- foi para rcsguurdar <.r sua n:spon"iabilidadc. 

O SR. PAULO PEDROSA~ Núo L' bcm i~~o. A perícia 
não podL' ex!rapoklr o vi~ívd. a Ol~lt~ri~llid~u.k. Se isso_~ICOntc
ccr. deixa de _ser perí<.:ia. Essa ~.,.; a doutrina 4ue temos 1w 

nosso instituto. 

O SR. REl.ATOR (Cid Sab{'HaU!.! Carv~1lh~))- Agrade~·o 
o çsdarL'ci!n~..·nto. qu~ 0 muito impmtantl..' tumhém para o 
nosso c<.mh~..·cimçntn 

Quanto uo Sr. Volnei Ávila, ek gravou J~pois. para a 
voz savir de p~lr<iml'tro. Havia úifcn:nça dt.' ~..·ntona~·ào nu 
voz do Sr. Volnei. g_n .. l\·anJo pam par<.imetro~ _c durante a 
visita yue fez ao g.uhin~tt.· Uo Sr. Minbtro Antônio Rogério 
Magri'? 

O SR. PAULO PEDROSA- Até ond1..' pudi..' ouvir a 
fita. a:-. partt.!:-. cm qut.: n Sr. Volnl!i falava- ali<.b. ~:k· falou 
bastantt: L' de fmma did<.ltic:.L. tentando I.'.Xplicar como funcio
navam r.:t.:rtas burocracias Jo Ministli-rio de .• <k_maneira muito 
c:.Ih:-Jrátn:a .. <tqul.'!i.! tom calmo, ati! cunsottivu -: foi a mesma 
maneira de Ljttrtndo ~..·k g:ruvou para nós. Ek fala d~ maneira 
muito pausaJa. muito ~.:alma. como se o mundo náU girasSe. 

O SR. RELATOR (Cid Sahoia de Carvalho)- E><a 
ê uma característica da voz Lick em todos q~ momentos? 

O SR. PAULO_ PEDROSA- Ele scmpn: f<.tlou assim. 
lnr.:lu:;iw conversei com ek na sala. aMCli __ da gray_~lÇ<.1n. L' a 
me:-. ma forma di.! falar, nada mudou em rda~·üo ao qui.! está 
na fita. 

O SR. RELATOR (Cid Sahoia de C:malho)- Queria 
que o St:nhor esclarecesse aquilo que jü foi minha prcocupaç:.1o 
c Jo Senador Mário Covas. Se a fita. na cópia. com~çasse 
alt:m dn início real. cirico minutos depoiS da fita verdadeira 
t.: t~rminassc cinco minuto:-. antcs, a pçricia tinha r.:om~) indicar 
essa artim,mha. esse manejo da fita original? 

O SR. PAULO PEDROSA -.É possível deteetcu qual· 
4ucr corte na fita para faz~::r a edição. 

O SR. RELATOR (Cid Sahoia ck Carvalho)- Como 
se .Jctecta i:-,so? 

O SR. PAULO PEDROSA- Por meil~ Jc cyuipamento. 
Ou audição. às veZc.s~-·pódc-~e extrair. mas o equipamento 
mo~tra um ponto. uma ligeira intt.:'rrupção na fita. e a pessoa 
nota. Faz-se isso por meio Je lahoratúrio. 

O SR. rtELATOR (Cid Sahoia de Carvalho)- Eu estava 
pensando que havia o espectro da fita, o grMico. a imagem 

-----
do :-.om. Out:r l_lizt.!r. haveria um d('_t~rulirHrdo dt.::-.~..·nho. um 
curt<:: _viria outro desenho ú seguir e se havcri<l de rHita-r i!"so 
p<.'lo grüfiCl) do som. nüo propriam~..·ntt.: pelo -..;om. 

O SR. PAULO PEDR_OSA - N:.io h;.í gr;.ífiço. fh:a ~..·m 
branco. 

O SR. RELATOR (Cid Sahoi_n c,l_t.:' Carvalho) - Hü o 
~ii0!Jdo absoluto d<.1 ri ta. 

O SR. PAULO PEDROSA- O cab<:~·otl..' n_üo too:..·ou 
na fita para gravar. n:.io houve magnctiza~·üo da fitú. 

O SR. RELATOR (Cid Sahoia de Carvalho) - E»a 
pausa seria :1 idemifi~.:açüo? 

O SR. PAULC PEDROSA- Perfeito. 

O SR. RELATOR (Cid Sahoia de Carvalho)- Sr. Presi· 
Jt.:ntt.:. <:stou :-.atisfcito. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soar!.!s)- A Pr~sidência 
fan.í duas indagaçôes: primCiro, o dcpoeritl..' <.k'd~trou qut.! a 
perícia do som Jo r.:arrilh<iu foi rcalizaUu no gabinetc do mi-
nistro. -- - · 

O SR. PAULO PEDROSA -A perícia nüo. Eu fiz 
a dilig0ncia. 

O SR. PRESIDENTE (0dacir Soares)- Na diligenCia 
realizada no gabinete Uo Ministro. houw a seguinte dt.:claraç<.iü 
do dt:pocnte:- "O colega h~tou o carrilh:.io para funcionar". 

O SR. PAULO PEDROSA- Quer dizer, o funcionário 
que-estava pn::-;ente nos ajudou. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Entendi. Per
gunto: O carrilhüo estava parado? 

O SR- PAULO PEDROSA- Nao, ele estava Cuncio,. 
nanJo. O problema é que o carrilh:.1o não está em pcrfciw 
funcionamento. pois hatc fora de ho(a. Por isso. não está 
muito coerente com o honiriq. Hü um prohlema mecânico. 

. OSR. PRESIDENTE (OdacirSoares)-ComooSenhor 
souhe que dt.:_es~á com ~ssc problema? 

O SR. PAULO PEDROSA- Foio próprio funcionário 
que disse is.so.- E, por coincidência. na hora cm 4ue comcçamns_ 
~~ mex..er, ele tocou. 

O_ SR. PRESIDENTE (Odacir Soart!s)- Mas t.:lc c:-.tava 
funcionando na hora'? 

O SR. PAULO PEDROSA- Estava. tanto é que tocou. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- O senhor decla
rou qué ~·o-colega hotou o carrilhão para funcionar"'. 

O SR. PAULO PEDROSA- O colega a que me referi 
foi o funcionário yuc nos conduziu lá dentro. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- O fato do cole
ga não é relevante. 

Há outra indag~ção. ~a_ ~t!alidade, cada laudo implica 
dois laudos, um de transcrição fonõgrMiCa e ouúo de exame 
de _transcrição fonográfica. Primeiro. a Polícia Federal fez 
a transcrição fonográfica daquilo que pôde ouvir, com as rt:ti
cências yue estão Consignadas no laudo e, na segunda parte 
do laudo, a perícia identifica as vozes e diz, sem nenhuma 
dúvida, c isso foi aqui repetido pelo primeiro perito _e pelo 
senhor. 4ue o primeiro interlocutor é o Sr. Volnei A vila e 
o terceiro o Ministro Antônio Rogério Magri. A pergunta 
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e a seguinte: o Senhor ~..~onsiLkra. -do ponto de vista t0cnico 
c científico. os cl}uiPütltcntC.Js- utilizados pela Polki<l Federal 
adequados a essc tipo c.h..· peri<:ia'! 

O SR. PAULO PEDR()SA- Nüo, tanto que. co:n rcla
çüo ·a cssa parte. fizé-moS Umú confirma(;~io de que essa fita 
cra ven.ladcin.1. ou :-.L·ja. foi gravada no amhil:iúc qúe propuiih<l 
dizer que <.:ra. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Nüo me refim 
li transcriçüo. mas ao exame da transcriçüo~ 

O SR. PAULO PEDROSA- Vou pro<>eguir. O yue 
queremos dizer com esse laudo Je exume é que levantamos 
elemento:-. para mostrar que aquda fita foi gravada no ambien
te a que se propunha e dizemos no mesmo laudo que a fira 
para identificação da voz foi rt.!metída _rara Campinas. para 
fazer uma prova rcconstitutiva. corno exige qualquer provü 
técnica. Mesmo no local cm que não se conhecesse a voz 
do ex-Ministro Antônio-Rogério Magrr C-lúiUvCiSc um técnico 
e!->per:ialista com equipamento adequado, dando-se os dois 
padnlcs. de reconheceria qual seria a voz do ex-Ministro: 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soare>) - E yual seria 
o equipamento ad~quado para o exame des!'a transcrição? 

O SR. PAULO PEDROSA- Atualm~ntc t: utilizado. 
no mundo inteiro. o espectrógrafo acústico. Por_ exemplo, 
a Polícia Federal alemã usa um computador PC com placa 
adequada para escutar c reconhecer. Aqui. na UnB. já l->t: 

está desenvolvendo esse .equipamento. Na Universidade _de 
Campinas. usa-se- urfl- ·equipamento específiCo. feito só para 
isso e grava cm tempo real. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)·- Uma profes
sora. cujo nome não me lcmhro agoi'a,_questíonõU. em entre
vista puhlicada na grande imprensa, a modernidade do próprio 
equipamento usado pela Universidade de CamPinas. Ela con
siderou que o método utilizado por essa universidade já é 
superado cientificamente. 

O SR. PAULO PEDROSA- Se é superado cientifica
mente. permita-me ciizer que quem começoU ·a fazer isSO ·no 
Brasil foi a Universidade de Campinas. Portanto. é a pioneira 
no Brasil. Pode ser considerada superada no exterior. mas. 
dentro do ponde:a~o da realidade hrasii_eira. não o é. O colega 
profess-or. espec1ahzado em audiologia, aqui presente. é um 
pioneiro e merece todo respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Estamos tra
tando do caráter científico da perícia. Este pode sCr pioneiro. 
mas pode estar atrasado. superado. 

O SR. PAULO PEDROSA- Acredito yue não. porque 
a Umver.stdadc de Campinas no Brasil é tida como hightech, 
tecnologia de ponta. 

O SR. PRESlDE~NTE (Odacir Soares) -Não estou cli
zendo que está atrasada. e sim que uma perita da ONU, 
bra~ileir.a, declarou na ~mprensa que o método utilizado_ pela 
Umverstdade de Campmas está superado cientificamente. O 
senhor concorda com· ela? 

O SR; PAULO PEDROSA -Não concordo porque 
tamhem Ja escutei pento da ONU dizer que o método de 
identificação de droga por cromatografia está superado e, 
no entanto, todo País do mundo. até o mais desenvolvido, 
utiliza a cromatografia. Então, não seí exatamente quem é 
que está certo. 

O SR. PRESIDENTE (Odactr Suares)- V. S·· cst~í Ji:-.-
pensado. A Comís~<.io ag_raJc.ct.! a contribuiç<io pre:-.tada. --

A Comi~são convoca o Profc~~or Fortunatu Palharc~. 
Chde do Dcpartamento <.k Medicina Lcg_al da Unicamp. para 
prestar depoimento. Solicito a V. S·' qw ... · faça o juramt:nto 
de praxe. 

O SR. FORTUNATO PALHARES-.Tum. como Lkver 
d..: consciéncia. dizer toda vcrdaJe. nada omitindo que seja 
do ITII..!U conhecimL"nto :-.ohre qu<liSLJuer !'a tos relacionados com 
a invc_stigaçüo <.l c;.trgo desta Comiss:.io Parlamentar dc InquL'
rito. destinada a apurar denúncias _de_ cnrrup<.;Ü\) envolvendo 
suborno de autoridade. 

O SR. PRESIDENTE (Ü<.hlcir Snarcs)- A Presidência 
passa a palavra ao Relator. Scnadur Cid Sahoia de Carvalho, 
para a inquiriç;.io dn Dr. Fortunato António Palhar..:~. Coorde
nador dos trabalhos realizados_pda_U_nic_amp e Chefe do De
partamento de Medicina Legal daquela Universidade. 

O SR. RELATOR (Cid Sabola de Carvalh-o)_:_ br: Pu
lharl..'!s. qual é a sua cxperi0ncia como médico legista? 

.. o SR. FO!Úi.TNATÓ ANTÓNIÓ BADAN PAiHA
RES- Se V. Ex' me pcrmiti:-.se. não gostaria evidentemente 
de modificar ã rotina desta Ca~a. No entanto. solicitaria a 
V. Ex• a possihilic.lade de apresentar o nosso trabalho com 
uma exposição c,_ap6~ isso. as pergUnta~ a sácril dirigidas 
se fizess.cm de uma_ forma cõnju!lta _ aqs 4_ p~_rito~ que aqui 
se encontram pela Universidade. porque são de_formaçõcs 
diferentes. Cada um teve uma p-artlór)ição diferente e~ cOmo 
coordenador deste tr~1balho. solicito, se assim puder proce_dcr. 
que se- faça. Gostada-- se o senhor me permitisse -_dc 
fazer uma pequena apresentação. 

O SR. RELATOR (Cid Sahoia de Carvalho)- Pois 
não. Antes, tomaremos o juramento de todos os peritos para 
podermos atender a sugestão, _ 

o O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Presidência 
convoca o professor Ricardo Molina de Figueiredo, para pres
tar o juramento; _c_onvoca também o professor Edson José 
Nagle e o professor Dr. Marcelo Costa Souza. 

O SR. RELATOR (Cid Sahoia de Carvalho) -Quando 
fizermos a perguntu. o senhor lndica _quem pode responde-la. 

. O SR. PRESIDENTE (OdacirSoares)- Coovido_a pres
tar o juramento o professor Ricardo Molina de Figueiredo. 

OSR. RICARDO MOLINA DE FIGUEIREDO -Juro 
corno dever de consciência dizer toda verdade-. _naclã om_ítiiido 
do que_scja do meu conhe-cimento sohre 4uaisquer fatos rela
cionados com a investigaçüo a cargo desta Comissão Parla
mentar de Inquêrito, destinada a apurar denúncias de corrup-
ção _envolvendo suhor~1o de a.~!O~~idade_s. _ _ _______ _ 

O SR. PRESIDENTE (Od<tcir Soares)-- O Professor 
Ricardo Molina e Doutor cm Fonética do Instituto de Estudos 
da Linguagem da Unicarnp. Peço ao Professor Edson José 
Nagle para prestar o juramento. 

O SR. EDSON JOSÉ NAGLE- Juro corno dever de 
cons.ciência dizer toda verdade. nada omitindo do que seja 
do meu conhecimento sohre quaisquer fatüs rclacion~dos com 
a investígação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inqu~~ 
rito, destinada a apurar denúncias de corrupção envolvendo 
suborno de autoridades. 
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O SR. PRESIDENTE (Oúacir Soaro<) - O Profesoor 
Edson Josl! Nagle é Doutor cm Engenharia Elél~ica da Uni
camp. 

Convido o Professor Marcelo Costa Souza para prestar 
o juramento. 

O SR. MARCELO COSTA SOUZA =Juro como dever 
de consciência dizer toda a verdade, nada omitindo do que 
seja do mt.:u conhecimento sobre quaisquer fatos relacionado:-. 
com a investigação a c~1rgo desta Comissão Parlamentar de 
Inqu0rito. de:-.tin;.u.la a apurar denúncias de corrupçào envol
vendo suborno de autoridades. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soare<) - O Profeosor 
Marcelo Costa é profc!õsor do Departamento de -MUhinlcios 
do In:-.tituto de Artes da Unicamp. 

A Presidência pede ao professor Fortunato Falhares que 
faça o encJminhamento inicial do seu depoimento. 

O SR. FORTUNATO PA[A-AltES- É com muito 
orgulho que, cm nome da Universidade de Campinas, esta 
equipe se apresenta perante os serihores na tentativa de escla
recer pontos ou questões relativas ao laudo por nós emitido. 

Como é dl! conhecimento de V. Ex·'\ somos professores 
e pesquisadores universitários. portanto. com um p-ãckã_o_ de
comunic<.tçüo que foge às regras. aos protocolos c -~tiquctas 
desta honrada Casa. Peço, antecipadamente, desculpas se 
vie-rmos a transgredi-las c que saiham relevá-las, porque tenta
mos. ou rantarcmos, dentro da simplicidade das palavras, sL!r 
ohjctivos nas nossas exposições. 

Gostaria d~ sahl..!'r se teríamos tempo e quanto tempo 
teríamos para essa exposição. ~ -- --

0 SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Presidência 
indaga do Sr. Depoente qual seria o tempo adequado -para 
essa exposição. - ------'---------

0 SR. FORTUNATO PALHARES -· Ácrcditamos yuc 
em 30 minutos consigamós fazer a c·xpOslção pi=atíéam-entc 
completa. 

Gostaria. simplcsmcnte,de começar a fa?e"r um_jJequeno 
histórico de como isto aconteceu c rapidamente passaria à 
apresentação. 

A fita chegou à Universidade de Campinas no dic• 14 
de março, solicitada pela Secretaria -da PÚÍícia FederaL Os 
peritos do INC solicitaram o concurso da universidade para 
dar ao laudo um cunho científico e elementos laboratoriais 
que pudessem figurar corno provas efctivaS nO -processo. E 
essa solicitação foi aceita pelo Reitor e por todos os membros 
desta equipe. A solicitação tinha como ohjetivo a compro
vação da autenticidade- da voz do ex-Ministro Rogério -Mãgri 
na fita mini-cassete, enviada como sendo a fita questionada. 
Não nos foram soliCüidos outros quesitos. razões pelas quais 
não puctemos fazer menção no nosso laudo. -

Dentro da universidade. a maior preocupação foi a pre
scrvac;do da fita, decidiu-se, então. copiá-la e trabalhar com 
as cópias, evitando desta mant~ira um manuseio constante 
daquela que cntcndíam:)S ser o original. As cópias foram si
multâneas, planas e equalidada::; a fim de trabalharmos sem 
nenhum tipo de receio de acidente. 

A metodologia a ser trahalhada ou a ser feita para o 
caso cm questão foí definida após várias rcunióes em que 
o ponto da maior rele-vância seria abordado e utilizados os 
equipamentos necessários - foi alocado esse equT1ú.mcnto 
dentro da universidade e fora da universidade; as análises 

seriam feitas através do c~pectôgrafo digitaL Sobre esse equi
pamento e a metodologia o profe~sor Molina irá esclarecer 
mais. 

Por todo:-. os rc_cursos existentes e os profissionais que 
foram convidados para participar desse trabalho, procurou-se 
avaliar os seguintes parâmetros técnicos: o mapeamento das 
freqüências de ressonúncia das vogais: a análise dos padrões 
de freqüências fundamentais, ou seja. a freqüénc-ia c0ri1 que 
a~ cordas vocais se abrem e se fecham; a análise dos padrões 
de amplitude da voz. ou seja. a pressão sonora; a análise 
dos padrões ritmos Ja fala e evcntuab outros parâmetros que 
a perícia viesse a necc:s-sitar. 

_Com esses parâmetros já defini9os. a equipe passou a 
dcs_cnvolvcr o ~rahalho comparatico entre a gr<Jvação questio
nada, o_u seja. a fita enviada para análise, e as fitas padreie~. 
ou sej[!, fitas forne~idas que continham vozes. e, sahidamente. 
a do ex-Ministro Magri. Para evitar qualquer falha técnica, 
solicitou a equipe aindo1 que o gravador utilizado para fazer 
a gravação estivesse cm mãos desta ..:quipe para testes cm 
laboratório _dentro da universidade. 

Para surpresa dt! todos também, a fita que foi solicitada 
p{~la equipe c que continha o depoimento do ex-Ministro Ma
gri, prestado à CPI da Cámara, chegou-nos inaudível, sem 
qualqut!r possibilidade técnica para o seu trahalho. Novo ma
terial foi solicitado e_ isso, de uma certa forma, atrasou em 
muito c seguimento dos tnthalhos por lá iniciados. 

Todo esse cuidado foi tomado para q:.1e colhêssemos o 
maior número possível de palavras vogais, frases coinCidentes 
ou não e estes servirem para um confronto direto. No desen
rolar das perícias, elementos adicionais como ruídos inciden
tais passaram_ a ter importânda fundamental nas conclusões 
do trahalho. Quanto à função desses sons incidentais. a equipe 
solicitou aos colegas de Brasília que lá retornassem e tentassem 
gravar e ~studar esses sons com a finalidade de incorporá-los 
ao nosso laudo. 

·com isso, o Dr. Molina passa a fazer a apreseni"açãO 
do trabalho. 

_ O SR. PRESIDENTE (Oúacir Soares r'- Concedo a 
palavra ao Dr. Molina. 

~O SR. RICARDO MOLINA - Queria, ante<, rapida
mente falar sohre a metodologia do trabalho, do modo como 
fazemos no Labotatório de Fonética da Unicamp. Basica
mente~ O "tráhalho se dividC em trê;:; grupos: ·a identificação 
da voz; a- autenticação, que v~.tr examinar se a fita tem cortes, 
insertos, se a fita é legítima, e se o equipame-nto usado é 
o equipamento aleg-ado; e ernhora não tenha sido pedida, 
a transcrição do texto. que envolve filtragem e audição. Cada 
ponto destes vai ser abordado ao longo da minha exposição. 

Vou começar com uma pequena explicação a respeito 
do funcionamento do espectrógrafo digital. O espectrógrafo 
é urna máquina que faz uma análise de freqüência não só 
da fala como de qualquer som, inclusive o som do carrilhão. 
se precisar Ser analisado. O espectrógrafo faz um gráfico tridi-
rnencional de tempo. amplitude e fregüéncia; dessa forma. 
é possf\el saber quanto há de energia em cada faixa de frc
qüência. 

Esta ê urna montagem que tenta simular o processo de 
trabalho. (Ouve-se_ uma gravação.) Aí, essa palavra foi detec
tada; essa é a padrão. Agora. vai entrar a fita com rUídO,
que não tem hoa qualidade. Agora, vai entrar a fita original; 
pode-se ver que o nível de ruído é muito alto- todo aquele 
chuvisco no fundo é exatamente o rufdo de back. Essa grava-
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ção é uma cópia de cópia, ohviamcnte, não tem qualidadl.!. 
Isto é apenas uma demonstração visual. mas o som vai entrar 
em poucos segundos. É apenas para mostrar a metodologia 
de trabalho. Temos que dt!tectar uma palavra no meio desse 
ruído. (0 som já vai entrar.) 

menos, a similitudc_da voz? Vocês, evidentemente, admitcm 
uma variação. 

O SR. RICARDO MOLINA- Em toda fala, há sempre 
uma variação, mas, quando hâ uma coincidência. ela se torna 
ainda mais significativa. 

emprcs~:;:·· ........................ ·--·-···~--"K.-..~~----·~·~~---~~..-~~ç-·····------ Ü SR. ELCIO ALVARES - Há um porito- m~dio de 

Empresa - ele fala a mesma palavra, c vamos tentar variação. Evidentemente, se houver uma distorção dentro do 
detectar e limpar, exrrair o ruído em torno dessa palavra espaço da imagem, ela perderia a autenticidade. 
e comparar uma com a outra para encontrarmos os mesmos O SR. RICARDO MOLINA -0 nosso critério é sempre 
padrões espectrais. o de prOcurar expressões que- forani. produzidas com a mesma 

Agora, passaMse por um processo_ de limpeza do sinal, velocidade, porque a duração da palavra será a mesma. A 
vamos ver adiante. Nós conseguimos ver qu~ as zonas de duração, na verdade, não é importante. O important~ é o 
rcss_onância _são as mcsinas. Neste aspecto, não é possfvcl que acontece dentro desse espaço da palav ·t. 
haver coincidência entre duas pessoas. 

empresa ... : 

empresa." 
Agora, ouviremos uma outra palavra. Este é apenas um 

exemplo. A metodologia dessa parte da análise é assim. Entra. 
de novo, a voz padrão. 

"Eu não teria mais-nada a acrescentar. Mais nada, porque 
não dependeu _de mim, nãci partiu de mim, não votei, não 
presidi a reunião, não conheço ninguém do Acre, não conheço 
ninguém .... Conheço o Governador do Acr~. sim ... " 

Pegamos a palavra "Governador" c, agora, vamo~ procuM 
rar na ftta, questKfriãda. 

"É verdade~ Governador .... " 
"É verdade, Governador"- no telefone. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A segunda 
parte já é a fita, n-ão é? 

O SR. RICARDO MOLINA - Sim, a parte de baixo 
é a fita- q~esti6tiaâa. Eu só estou querendo ffiásúar que é 
possível extrair os padrões. 

''Governador" 
"Governador" 

Nós temos condições de limpar o ruído desta fi~a e ver 
o padrão espectraL 

·~Ao Conselho do Fundo de Garailtiã .... " 
Esta é exatamentc a fita. Volto um pouco'? Acho quC 

podemos continuar. Esta expressão é uma expressão bastante 
longa - Fundo de Garantia. Então, a coincidência é mais 
signi~~atiVã--ainda. 

Aí vão acontecer alguns sons. Este é um rangido de cadei
ra q~~ acontece durante toda a fita. 

Este é outro rangido. 

O som do carrilhão vai aparecer agora. " Isto é- um 
espirro." " ... " O som do carrilhão. " ... " Agora, ele vai falar 
no Fundo de Garantia. 

" ... Fundo de Garanti_a, .. Fundo de Garantia ... " 
Esta gravação está C:Om muito ruído. Pode dar um break. 
Pode colocar a sua imagem 3í. - -

O SR. ELCIO ALVARES - Só uma. pergunta sobre 
o método de comparação: qual é o balizarnento __ çla imagem, 
da fala padrão para a segunda imagem, para dar. mais ou 

O SR. ELCIO ALVARES- O processo, então, é mais 
de tempo da articulação da palavra? 

.. O. SR. RICARDO MOLINA - Não. Veja hem. Essa 
expressão "Fundo de Garantia", por exemplo, como a voz 
questionada tem uma fala muito rápida, é pronunciada em 
cerca de 500 milissegundos. ou seja. meio segundo. Se houver 
coinCidências espectrais neSsa dimensão de tt:'mpo, isto, para 
nós. é muito significativo, porque a nossa·experiência ·moStra 
que não é possível simular, um imitadOr nãO conscguíría siniuM 
lar. 

O SR. E L CIO ALVARES- E esse aparelho- o espec
tôgrafo -tem uma sensibilidade quase ilimitada par:: ~ptar 
essa diferença? 

O SR. RICARDO MOLINA--, Ele, na verdade: apenas 
faz a a-nálise. Ele mostra ein que fa'ixas de -frcqüência existe 
energia. 

O SR. ELCIO ALVARES - A única coisa que estou 
pct:guntando é isto: n~o é um_a tclcfjge <)a primeira c da scgunM 
da imagem. Vpcês têm, evidentemente, uma avaliação 4uc 
admite um pouco de distorção da imagem. 

O SR. RICARDO MOLINA - Não. Essa distorção 
que· aparece é porque sabemos, também, onde procurar e 
como procurar. O problema da dife-rença entre um e outro ... 

O SR. ELCIO ALVARES ·- Então, não seria para o 
exame da voz autenticamente .. 

O SR. RICARDO MOLINA -- Eu tenho a impressão 
de que a próxima-imagem talvez esclareça isto. 

O SR. ELCIO ALVARES - Eu não entendo, sou. um 
leigo. 

O SR. RICARDO MOLINA- A qualidade da imagem 
que temos aqui é muito diferente da imagem que temos lá. 
Isto foi videoteip_ado. 

O SR. ELCIO ALVARES- Este é um trabalho de 
grande profundidade, podemos sentir isto. Logicamente, hou
ve, na segunda imagem. Vocês têm outra maneira de avaliar ... _ 

--0--SR. RICARDO MOLINA -·Com essa expressão 
"Fundo de Garantia" ,__fi2:emos_ ~~atamente um trabalho de 
computação gráfica. O Professor Marcelo conhece a forma 
U.e tirar o que interessa, porque ali tem ruídos misturados. 
O grande problema desse trabalho for O" nfVGl de ruído. Se 
rião tivesSe ruído, seria fácil. Não é uma simples comparação 
de padrões gráficos. 

Agora, estou dependendo das imagens para prosseguir. 
É preciso ajustar o telão. -- -



390f.\ Te-rça~fcira 26 DIÁRIO_DQ_CONGRESSO_NACIONAL (Seç,io II) Maio de 191.)1: 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Eu pediria 
ao depoente que especificasse a par!c da exposição_ que, neste 
momento, será feita. --

0 SR. RICARDO-MOLINA -Agora, vamos mostrar 
ima-gens que foram'-procé-sSadas por ccimpUtáção gráfica, de 
modo a tentar extrair um pouco o sinal relevante e deixar 
o ruído um pouco de fora. É claro que, para nós, que temos 
o hábito de examinar sinais com ruído, o ruído não atrapalha 
tanto, mas numa demonstração é preciso que se tenha um 
pouco mais de acuidade, senão as pessoas poderão achar que 
não está iguaL O que torna um siilal diferente do outro é 
a presença do ruído e não das freqüências de importância. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Estamos lhe 
pedindo para C5pecificar, porque está sendo gravado e, poste
riormente, será taquigrafado. é para que a transcrição fique 
bastante clara. 

O SR. RICARDO MOLINA -Se os senhores deseja
rem uma _cópia do material exposto. poderemos fazê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Comissao 
agradece_. 

Continua com a palavra o ?rofessor Ricardo Molina de 
Figueiredo. 

O SR. RICARDO MOLINA - Esses, então, seriam 
os dois espectros. Quando Vemos a parte de baixo. não dá 
para aparecer nada. com esse processo de computação gráfica. 
é possível destacar, realmente, as freqüências que interessam. 
Elas têm que surgir de trás do ruído. Passamos várias cores 
- não vou descrever eSse processo em detalhes. 

Este caso é ilustrativ(l. porque fáíó-mais difícil de tOdci.s.· 
onde existia maior ruíâo.-E.ssa estrutura é a que me interessa 
- são as freqüências de ressonância. Ess_as freqüências -sâo 
u~~mma. · · · · 

A próxima imagem Vai supe'tpôr Cssa estrutüia na iiriagem 
de baixo. Vemos que existe energia cxatamente nos pontos. 

O SR. MARCELO COSTA- Na verdade, mais preto. 
Todo preto foi para o Vermelho, a coloração máXima; depois, 
a partir daí todos os tons, numa escala de trinta, trinta e 
um tons de cinza, cada um deles foi sendo jogado para uma 
cor até chegar nesse dégradé de cor~s- que aparece na tela, 
cores berrantes só para chamar a atenção. --- -

O SR. RICARDO MOLINA - Estóu usam:Io essa ex
pressão porque essa foi partiCularmente difíci[ Por outro la_dO, 
é importante porque aparece no meio do diálogo mais contro
verso. E ela é uma expressão bastante longa:-fundo de garan
tia, são três palavras. Para mim, haver coincidência total é 
bastante relevante. 

O SR. MÁRIO COVAS - É essa a comparaÇão tlessa 
expressão? · 

O SR RICARDO MOLINA___: Exatamente! Fundo de 
garantia. 

O SR. MÁRIO COVAS- Daria, eveiúualniente, para 
verifiCarnioS- O que eStá em cima com uma outra expressão 
embaixo. Exatamente para que ficasse ressaltada a diferença. 

O SR RICARDO MOLINA~ Tenho algo que talvez 
seja melhor. Tenho gravada a voz de um imitci.dor que teve 
oportunidade de ficir muito temp-o com ·uiri-a fita do Robei'to -
Carlos. Ele tenta imitar exatamente a mesma frase e eu pCgo 
exatamente a mesma palavra ... 

O SR. MÁRIO COY AS - E aí os senhores apresen
tam ... _ 

O SR. RICARDO MOLINA - Aí cu apresentaria as 
. diferenças. 

O SR. MÁRIO COVAS - Perfeito. Quer dizer que 
o elemento que está contido na análise técnica aponta na 
direção de que a origem é_ a mesma? 

O SR. RICARDO MOLINA- Não. Aponta na dircção 
de que foi a mesma pessoa que pronunciou essas duas palavras. 

O SR. MÁRIO COVAS - Quer dizer ...... níg.t:m das 
expressões são da mesma fonte. 

, O SR. RICARDO MOLINA__: Sim. 

O SR. MÁRIO COVAS - Ou seja, o assinala<lo ali 
evidencia isso. 

O SR. RICARDO MOLINA- Sim, porque não quero 
entrar cm detalhes muito técnicos. Está assinalado, na verda
de, o reflexo de características anatômicas e de produção de 
fala. Quer diúr, a posição dos articuladores. língua, maxilar, 

- palato etc. essas são características individuais. Tanto o modo 
de produção, quanto a própria conformação fisiológica do 

--indivíduo. E dito nessa vc_!ocidade, em meio segundo, é impos
sível alguém-ter controle. Não temos consci~ncia nessa escala 
de tempo. Meio segundo é muito pouco. E o que dura essa 
express~o inte-ira'.- - · - - · 

O SR. ELCIO ALVARES - Esse quadro comparativo 
não deixa- dúvida alguma, é inquestionável, é insuscetível de 

-. dúvidas que a voz padrão é a voz da gravação. 
O SR. RICARDO MOLINA -Sim. Mas nunca toma

mos a conclusão através de uma análise só. É sempre um 
conjunto ... 

O SR: ELCIO ALVARES- Mas esse aí já dá ... 

O SR. RICARDO MOLINA - Esse aí é uma prova 
fortíssima, porque é uma expressão longa ... 

O SR. ELCIO ALVARES - Os traços são absoluta
mente" Idênticos. 

O SR. RICARDO MOLINA .~A palavra Volnei aqui 
é interessante, porque consta quatro vezes. Este gráfico é 
o da voz padrão. Estes três são ocorrências da mesma palavra 
dentro da fita questionada. Quer dizer, não só percebemos 

-uma identidade entre as várias ocorrências na fita questionada, 
como todas elas são idênticas às qoe foram colhidas ria fita 
padrão. Isso também é dito muito rapidamente, talvez dure 
150 f!tiFssegundos. Quer diz;er, cerca de !lm sexto de segundo. 

O SR. MÁRIO COVAS - Posso saber um detalhe? 
Como foi obtida a fita padrão? 

O SR. RICARDO MOLINA- Parece-me que recebe
mos três amostras. Estou chamando de fita padrão, mas, na 
verdade, são fítas padrões. Um depoimento da CPI da Câma
ra, um discurso de entrega do cargo de Ministro e algumas 
entrevistas na TV. 

O SR. MÁRIO COVAS - Portanto eram textos pré-e
xistentes? 

O SR. R!CARDO MOLINA-- Sim. Não foi colhido 
o pad-rão. Esses teXtos, aliás, são bem mais d_teis, porque 

- no padrão sempre se corre o risco do disfarce. E importante 
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isso. rorquc esses textos ~ão todos posteriores à gravação 
da fita. Quer dizer, nenhum imitador rodcria ter acesso a 
ela. Foram gravadas depois. 

O SR. MÁRIO COVAS- Quer dizer, teria que ser 
a fita que imitaria. 

O SR. RICARDO MOLINA - Ai fica ao contrário. 
Ou seja. o Ministro, na CPI. fmitando alguém que o teria 
imitado. 

Esse é mais uma exemplo. Aqui mostra-se claramente 
l:omo o processo de computação gráfica ajuda a demonstrar. 
As vezes. eles tiram um pouco di! ruídõ demais.- Mas as fre
qüências de interesse estão lá. 

Agora começa outra seqüência. Nunca baseamos nossa_ 
conclusão cm apenas uma caracterlstica. São examinados vá
rios aspectos da fala. É o conjunto de evidências que leva 
à conclusão. 

Este gráfico_ vai _mOsúai- a análise do que chamam_os de 
frcqüência fundamental que é a frcd?üência com que as cordas 
vocais abrem e fecham. Talvez seja um pouco dífícil de énten
dt.!r o gráfico. Esse gráfico é um estatístico de distribuição. 

A escala na horizontal nos dá as várias fases de freqüência 
fundamental; na vertical, temos o percentual em que Cada 
uma dessas frcqüênCías ocorre na fala daquele indivíduo. O 
que acontece. o que pcrcehemos, c todos os nossos estudos 
indicam, é que, a partir de um certo número dC ainostraS, 
essa tendência central é clara para cada indivíduo. É possível 
dizer-se se o indivíduo tem um frcqüência fundamental aguda, 
grave ou média, vamQs cH~çr assim, e cm que faixa. E e::;se 
ponto será sempre repetido. Então, apenas para efeito de 
comparação, aqui coloquei também a voz do Dr. Volnei .. que 
é essa que os senhores vêem em- haixo. 

Este novo gráfiCo rios mostra a supcrposição desses dois 
histogramas. Este foi colliido na fita questionada e eSte na 
fita padrão. A mesma coisa com a voz do Dr. Volnci. 

Apenas a título de ilustração é que fiierrios isso", -pois 
não era nossa atribuição -analisar a voz do Dr. Volnei. 

A primeira cois3 que querO mostrar é que os gráficos 
se superpõem pann:ada indivíduo. No entanto, a _próxima 
imagem va"i-mostrarque eles nãõ se- si.IjJet-pOcm paTa'iildiv'í
duos. 

O SR. MÁRIO COVAS -Tendo cm vista a presença 
de freqüência cm maior ou menof quantidade, parece que 
na vertical. 

O SR. RICARDO MOLINA~ É o-percentual. 

O SR. MÁRIO COVAS --É o pcrc~ntual, portanto 
isso vale por todas as palavras? 

O SR. RICARDO MOLINA - Não. Como eu falei 
não tem nada ... 

O SR. MÁRIO COVAS- Isso é uma espécie de impres
são digital, da fala de_ cada um? 

O SR. RICARDO MOLINA - Não. Esse é um forte 
indício. Vamos dizer, é como a cor dos olhos, cor do cabelos, 
altura. Tudo isso conjugado. 

O SR. MÁRIO COVAS- Sim. Mas isso vale para toda 
vez que o cidadão fala? Serve para todas as palavras. 

O SR. RICARDO MOLINA- Não. Isso é um. gráfico 
estatístico_. Em cad.a um desses hislogramas-; há cerca de 160 
amostras de fala. Este é um gráfico médio. Porque fteqüéncia 

fundamental C o que porularmente S? _e~ama de melodia da 
voz. 

OSR. MÁRIO CO'(AS- Essa~ a fre_qüênciaque carac
teriza o -indivíduo. 

O SR. RICARDO MOLINA- Isso .. Entre outras. 

O SR. MÁRIO COVAS - É a impressão digital da 
voz. É isso? 

O SR. RICARDO MOLINA- Não chamaria de impres
são digital, mas ela teria tanta confiabilida.de quanto. 

Quéro apenas dar uin exemplO: p-ara indivíduos-diferentes 
não haverá supcrpmiiÇãó. Agora, isso é mais importante nesse 
caso eSpecífico. porque a freqüência fundamental encontrada 
aqui era ·muito acima da média normal que encontramos. 
Seritpie- que sé encontra- um traço que sala do· pádrãO~ que 
saia da média, ele se torna mais relevante, porque é tima 
característica já diferente da média. Enc()ntrar urna sobrepo
sição com valoreS--ITiddios mlO-é tão significãilte como cncon· 
trar uma com valores extremos. O que percehemos é que 
a voz questionada tCm urna fie(]üêndà Túildarneritâl, altura 
melódica muito alta, acima do normal, acima da média que 
conhecemos para um homem adulto brasileiro. 

Essa é uma caracteríStica pessoal. Na verdade, facilita 
o nosso trabalho quando se encontra um ~alor extrc~o:_ 

O SR. MÁRIO COVAS- A percentagem maior se 
dá. 

O SR. RICARDO MOLINA -Se dá numa freqüéncia 
mais baixa, mais perto âo padrão. 

O SR. MÁRIO COVAS- É mais grave? 

_o SR. RICARDO MOLINA~ É mais grave. · 

O SR. RELATOR (Cid Saboia de Carvalho)- Gostaria 
de fazer só uma -pergunta. A mudança· emocional de quem 
est~ fal~ndo pode a~t~~ar esse gráfico? 

O SR. RICARDO MOLINA -Altera se o numero 
-de medidas for pequeno. A partir -de um determinado número 
de medidas, vários experimentos já demonstaram que ·a ten~ 
dência' central, a média, ou a mediana que~mais usamos. -uma -
outra medida estatística va·i~se fiXar Crii tárno de um ponto. 
Portanto, só teria e_fei.tQ se as amostras todªs fossem gra.vadas 
com o indivíduo sub,metido a urna determinada pressão. No 
entanto, como são várjas amostras - da CP!, do discurso 
c da fita questionada - e corno são ambientes diferentes, 
não acredito que o fator emocional tenha pesado. 

O SR. RELATOR (Cid Saboia de Carvalho)- Por 
exemplo, uma pessoa ironizando, mentindo. idecisa, uma pes
soa emocionada, com susto, com medo, uma pessoa com ira, 
com ódio, altera? Ou seja. o quadro sentimental altera o 
gráfico da voz? 

O SR. RICARDO MOLINA- Altera no curto termo, 
mas não altera no longo termo. 

O SR. RELATOR (Cid Saboia de Carvalho)- Não 
enganaria o perito? 

O SR. RICARDO MOLINA - Não, principalmente 
nessa faixa de freqüência, que é rnuitó alta. Ficaria forçado, 
ficaria evidente até aUditivamente. 

Vamos passar às freqüências de ressonância do trato vo
cal. Além da freqüência dos cordas vocais, há a [reqüênda 
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de ressonàncía. que é dada pelo tamanho Ja cavidade oral, 
pelo tamanho da cavidade nasal e pda posição dos artícula~ 
dores. Cada um destes conjuntos se refere a uma determinada 
vogal: i. c, aã. a sem acento ·e o o. São âs vOgais que conse
guimos medir. Cada um desses conjuntos representa algo: 
o azul é da fita do discurso e o vermelho é a fita questionada. 
Isso é importante. porqUe sahemos que cada indivíduo tem 
uma tendência a produzir as mesmas vogais dentro de um 
determinado espaço acústico. 

Este gráfico moStra a segu-ndã úi.!qüência de resson*ncià.· 
Este outro mostra a primeira. Ora, se: há sobreposição dêsSas · 
categorias vocálicas. é· muito prováv_el que esses iridivíduos 
tenham a mesma conformação anatômica do trato vocaL Não 
estou falando de corda::, vocais, e sim da caixa de ressonância. 
Encontramos coinCidência- cm todas as categorias vocáficas 
que tentamos superpor. É lógico que isso pode acontecer 
com indivíduos diferentes, mas novamente destaco que, em 
todos os parâmetros que procuramos, encontramos coínci~ 
dências. o que representa mais uma coincidência signíficatíva 
e mais um elemento para formar a conviCção. 

Este é um gráfíCo que reflete os aspectos rítnii~o~ de 
fala. Foram tomadas 13 medidas ao longo da fita questionada_ 
- este representa um eiXo de tempo - da velocidade de. 
fala, que está expressa cm s1lahas por minuto na escala vertical. 

Este gráfíCó que p-a-reCe-verde representa a voz questio
nada, e o gráfico inferior, novamente, a título de ilustração, 
mostra as velocidades de falas em pontos _coincidentes no 
tempo da voz do Sr. Volnei. 

Aqui,_ de novo. pcrcchemos urna média atípiCa. A voz 
questionada tem uma grande velocidade. A média está _em 
torno de 480 sílabas por minuto, o que é bem acima da conver~ 
sação normal, que fica em torno_ de 300, "350. 

A título de comparação ainda, fizemos urna experiêi'!Cí.l 
no nosso laboratório. tentando simular a fala mais rápida 
possível. Assim, três foneüciStas- leram um texto da maneira 
mais veloz que conseguiram, quase como_os narradores de 
turfe. São estas faixas que temos aqui: um deles conseguiu-. 
no seu melhor momento, chegar a uma marca ·que parece 
normal na voz questionada. Concluímos que esta voz tem 
uma característica atípica também. É uma fala bastante rápida. 

Esta variação _que existe ao longo _do_ tempo é normal. 
Assim Cómo a freqüênda fUndamental, a velocidade também 
varia. Isso não quer dizer que ela não esteja em torno de 
uma média. 

Colhemos amostras do depoimento da CPJ e do discurso. 
É lógico que aqui observamos uma variaçáo menor ao longo 
do tempo, é de se esperar; -porque-o ambiente é sempre o 
mesmo. Num depoimento ou num discurso é presumível que 
a pessoa mantenha a mesma velocidade. Podemos ter certeza 
de que a média é exatamente a mesma, ela se encontra. de 
novo, muito acima do normal, trata~se de uma fala rápida. 
A primeira impressão auditiva que tivemos é de que se tratava 
de um indivíduo que falava trechos muito rapidamente, Táiito 
que a expressão fundo de garantia, que deveria durar um 
segundo ou um pouco mais de um segundo numa fala normal, 
dura meio segundo. Essa é umfl: caracte_risqcª- bastante mar~ 
cante. 

A título de ilustração - não foi considerado ·evidência, 
é um comentário paralelo - percehemos que há um cresci~ 
mento da velocidade nessa região, nesse _trecho da fita. Coinci~ 
dentemente, é exatamente o trecho final, onde há a parte 
mais controversa, maís contestada da fita._ o trCcho do subor
no. O fato da velocidade subir aqui - repito ·que se trata 

de um comentário paralelo - pode estar rclacionudo com 
alguma questão emocional. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Qual 
a linha que mostra a voz do Sr. Volnei? 

O SR. RICARDO MOLINA- A Linha de baixo, que 
varia, mas bem menos do que esta. Esta mostra um pico 
de velocidade, neste trecho, que chama a atenção. 

Há uma série de espectros. Por ~xcmplo, o espectro da 
palavra empresa, tal como conseguimos· erTI preto e hranco. 

(reprodução de um pequeno trecho da fita ques~ 
tio nada) 

Trata-se de um outro gráfico, de uma outra vez que foi 
pronunciada a palavra empresa. Está um pouco apagado por~ 
que dele foram tiradas sucessiva::, cópias. A imagem que temos 
rio espectógrafo ê bem melhor. Tudo isso é feito de uma 
forma muito rápida e reflete movimentos articuladores. Estas 
freqüências que estou apontando são as que inreressam. 

(reprodução de outra palavra da fita questionada) 

Ouvimos a palavra governador. São várias palavras-ver~ 
dadc. 

Apenas a tltulo de exemplo, trata-s..e da comparação entre 
a voz do Roberto Carlos e a voz do João C\eber. um humorista 
da Rede_.Globo. A Rede Globo eo~colhcu uma _ma_ com uma_ 
frase mais ou menos longa do Roberto Carlos, pedindo que 
ele .tentasse encontrar alguns elementos diferentes. 

(reprodução da voz do Roberto Carlos e do João 
Clebcr) 

Tomei apenas a palavra determinadas, porque foram prO
duzidas com o mesmo tempo. Por isso são boas para serem 
comparadas. Palavras com tempos diferentes são obviamente 
diferentes. 

Esta parte representa o ~·s" fínál da palavra. Apenas 
por esse detalhe, já podemos perceher que se trata de duas 
vozes_ dift:!reii.tes, O ··s'" do João Cleber tem um centro de -
energia bem adma do .. s" do Roberto Carlos. que é o chamado 
··s" palaütlizado, produzido com a língua um pouco mais para 
trás do que normalmente. Faz parte do dialeto capixaba, que, 
no caso, está representado pelo Roberto Carlos. E urna carac~ 
terística dialetal. · 

Percebemos, através da primeira vogal da palavra deter~ 
minadas, que o 2'' e 3? formantes estão exatamente oilde não 
há energia na voz do Roberto Carlos. 

Este aspecto depende muito da conformação do trato 
vocaL É impossível produzir a mesma vogal. Aqui, perce~ 
bem os uma não coincidência no tempo, quer dizer, essa silaba 
aqui foi produzida em outro tempo. Então, o irilitador conse~ 
gue imitar o tama11ho global da palavra e alguns elementos, 
mas ele não consegue acertar todos os pontos num tempo 
tão curto como e_sse, porque ele não tem conscíência desse 

-tempo. Ele pega aspectos mais estereotipados. 
Apenas peguei uma palavra a título de ilustração. -:

Existem várias outras diferenças nessas duas fitas. Agora, 
vamos ter a gravação de uma e de outra palavra. isoladarneqte, 
a título de ilustração sonora. 

(Procede~se à ouvida da gravação.) 
Pode dar uma rebobinada? Porque nós vamos lá para 

a ... ç~o. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Não 
acho tão parecido. 
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O SR. RICARDO MOLINA- Não é parecido pnn.Jlie 
não é possível fazer parecido. Essa é a questão. O imit:.~Jor. 
normalmente, pega uma c:.~raCtL·ristica mais estereotipada. É 
uma caric:.~tura. E impossível imitar vozes ""à perfeição. 

Bem, essa é a mesma figura. Acho que não tem mais 
nenhuma figura. --- - -

Eu vou passar a palavra. agora._ a9 professor Edso_n. __ que 
vai falar sobre a que~t<.io da autenticidade da fiw e o exame 
da continuídade e possihilidade de cortes c enxertos. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soare>)- Com a palavra 
o profcs"::oor Edson José Nagler. (Pausa na gravação.) 

O SR. EDSON .JOSÉ NAGLER- Bom, Qu vou procu
rar ao logno desta intervenção - tenho uma certa tendéncia 
de. falar demais- ser sintético nas coisus que falo. Eventual
mente, se alguém tiver dúvida. poderá me perguntar a fim 
de"que possamos discutir algum detalhe 4ue .e,u tenha passado 
muito rapidamente. 

. Vou falar. rapidamente,_.sohrc as técnicas de autenticação 
que foram levadas a caho durante a análise no UNICAMP. 
O exame do gravador, na verdaúe. é uma decorrência das 
outras técnicas. Assim. estou pulando isso para começar dircto 
com o que seriã o prinlciro tipo de exame. d eXame màcros
cópico nada mais é do -4-ue pegar uma lUta c possar exami
nando, detalhadamente, a fita; se, eventualmente. houver al
guma suspeita;núln detc'rm-iriaclo p_o_ntõ.- qc_ te:r-,úgUma-descCm
tinuidade, aquele ponto será analisado com mais detalhe. O 
resultado des~c cx_a~e _foi que não houve, do-ponto de vista 
físiCo, nenhuma possibilidade de se detectar dano_físico à 
fita. - -

Os .dois próximos tipos de exames. que fazem parte de 
um conJunto de exames de_de~continuidadc, são parâmetro~ 
princípalri"tcnte ling-uísticoS. que decorrem do exame linguís
tico da fita. Eu também não vou entrar em detalhe~. vou_ 
citar, mais ou menos. yual é o _significado d~ cada um deles: 
coerência discursiva significã o "quê? Você tem duas. três ou 
quatro pessoas conversando e se você tira um trecho de uma 
dessas pessoas e insere um· texto. você_ teria. dificuldade de 
inseri-lo-no· COn-textO o·nac cstllvam _acontecendo as conversas. 
Então. o _que percebemos é que, ao lon-go de toJa a fita, 
existe diálogo entre os interlocutores e não há evidência ne
nhuma de_descontinuidadc, desse ponto de vista. 

O segundo tipo fOi menCionado pelo Ricardo, _quãndo 
ele mostrou vários tipos de padrões da palavra "Volnei". 
Isso foi feito com algumas outras palavras e o que é que 
acontece nessas palavra!:.--? Há fortes indícios de que foram 
proferidas pela mesma pessoa_. O q·ue é que_sigiJifiCa isso"? 
Se a mesma pessoa está falando. ao longo de todo o tempo, 
isso, do ponto de vista de- quem está analisando a continuidade, 
é significativo. -

Eu vou passar, agora. pai-a as partl!S de engCnharia eiwol
vidas, basicamente. Foram feitos três --tipOs de ·exames: :_· 
uma inspeção audítiva-visuaJ: os senhores viram ós espectros 
passando ao longo do tempo. conforme é colocado no espec
trograma um determinado sinal de fala. Esses espectros apre
sentam um determinado padrão, que, em situações diferentes, 
se diferenciam. 

Além disso, é possível detectar falha_s de gravaÇão pelas 
descontinuidades inclusive o pc_ritodo _I~Ç _c_heg_ou a comentar _ 
isso. Quando se faz a análise espectral, ficam nítidos as micro-
variações. ' 

Isso foi feito e temos inclusive, algumas amostras dt.!ssa~ 
falhas que ocorreram, c foram detectadas cinco falha::; desse 
tipo. ·todas até o sexto minuto da graVação. Quanto a es~as 
falhas t:u posso entrar em mais detalhes. se for o caso. De 
qualquer forma, gostaria de salientar duas coisas: primeiro. 
que -é nOrmal esse tipo de fulha acontecer em início de fita, 
onde a fita fica mais dohrada; cm fita~ de qualidade menor 
-=- 4tie é o que-ili:óntecc ilo caso de um mici-oCa!i.osete. ú 
microcasscte não tem compromisso com fidelídade, ele tem 
compromisso em ser pequeno c ter eventualmente, uma dura
ção alta. Esse tipo de falha, portanto, L! comum. pelo fato 
de não se cuidar, -de não sr:r o elemento principal quando 
se fahrica esse tipo de fita. 

Mesmo em casos profi~~ionais - desculpem. Só estou 
me alongando um pouco mais- é comum s_e de-ixa.r_o_ início 
e o fmal das fitas inutilizados. para evitar desvanecimentos, 
que normalmente, acontecem. Acho LJUC quem mexeu com 
isso deve ter urna idéia. 

Além disso, a capacidade de detectar essas falhas, como 
foram detectadas no início. c a não ocorrênCia -dessas falhas 
ao longo do restante da gravação é um indício de que não 
houve cortes ou inserções ao longo da fita. Se falhas microscó~ 
picas são percebidas. cortes e inserções seriam percchidos 
tamhérn. · 

Bom, o componente fundamental, quando você está preo
cupado com a análise da continuidade da fita, é exatamcnte. 
o elemento que mais prejudica quando você estâ preocupado 
na identificação do falante ou na de-gravação da fita, que 
é o ruído do ambiente e os sons que atrapalham a intdigi
hilidade da conversão; ·mas, por outro lado, são evidências 
de que algumas coisas possam acontecer. 

Em relação ao ruído eu vou falar rapidamente ele pode 
ser composto cm três parcelas: devido à fita. ao gravador 
e ao ambiente. Nas nossas análises, o ruído do ambiente foi. 
sem dúvida, o componente predominante. Alguma parcela 
de~sc ruído de fundo total era devido ao gravador e o ruído 
da fita foi, praticamente, desprezível. 

Bom, esses padrões de reuídos, um nos trechos em que 
não cx!sle fala, !:JàO existem sons incident~s o_ que é que acon
tece cOm eles? Esses padrões. se forem feitos em ambieiHes 
iguais, portanto, eles devem ter uma característica semelh.mtc.. 
Então, é posível, analisando esses te'mpos onde não há fala, 
não há outro tipo de som, que não seja o ruído do amhicntc, 
você te-m uma idêra do tipo de ambiente onde foi gravado. 

Alénl disso, afrãvés da análise espcctrográfica esses tre
chos, na verdade, não são espectros, são uma forma de onda 
do sinal -podemos definir aqui que esse é um trecho onçlc 
só ·exí_s-te _um ruído. Es~e trecho é onde acontece o _espirro 
e eSse trecho é o trecho depois do espirro. 

Como já foi dito, hoje, esse tipo de grayador te-m _um 
mecanismó denorninâdo controle automático de ganho, O pa
pel dele é, exatamente, o de aumentar o ganho quando você 
está falando baixo. quando o som é baixo. O efeito disso 
é o ·seguinte: na medida em que entra um som forte, como 
é o caso do espirro, que é o som mais forte que temos ao 
longo de toda a fita, ele diminui, automaticamente, o ganho. 

A~-t_~s_d_o espirro --a~ho que~ impqssível lcmh~~r mas 
antes do espirro havia silêncio: depois do espirro, há silêncio. 
Por que um silêncio é diferente do outro? Porque pela pre
sença desse elemento de alta intensidade, o controle automá
ticO de ganho é ativado e_ o que é que acoti-tece? Você tl!m 
uma diminuição do ganho que afeta, igualmente, o som c 
o ruído. Então, este ruído tem uma amplitude maior do que 
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aquele. Ao longo do tempo percebemos que essa amplitude 
vai aumentando, dá para ver tanto aqui como nesse outro 
gráfico: ela vai aumentando, vai aumentando e aqui há um 
outr0 trecho de ruído _c,. no final, _você tem um ruído que 
se aproxima já do que você tinha anteriormente. 

Essa é uma inércia que exh;te no me_canismo de controle 
automático de ganho, que se repete ao longo de toda a fita. 
Vamos ver alguns exemplos: ruído de fundo. Aqui. entram 
as falas. aqui você tem uma fala mais forte; olha o ruído 
logo depois. Isso aqui é um intervalo de silêncio. Aí você 
tem uma outra sílaha, uma outra palavra sendo pronunciada. 
Aqui, novamente, é um intervalo, onde você_ te_m_menOs po
tência. A cOisa entre esse ponto. um ponto fraco, e um porlto 
forte; mesma coisa entre um ponto fraco. outro ponto -fraco 
e o ruído forte. 

Além disso, existe uma relação entre o sinal -e~se trecho_ 
mais forte é o sinal - e o ruído de fundo. onde você_ Oão 
tem voz. Essa relação permanece constante ao longe de todo 
o tempo. A inércia desse processo também é semelhante. 

Desse conjunto de evidências, a gente chega a dua~ con
clusões básicas: primei-ro o gravador em que foi gravado per
maneceu com esse mecanismo durante todo o tempo. Portan
to, não foram feitas as gravaÇões aO longo da fita cm grava
dores diferentes, ou gravador~;s i_guais ou semelhantes: Segun
dv existe continuidade, obviamente. Qualquer padrão que 
se repita, ao longo de toda a fita, é uma evidência de conti
nuidade. 

Bom, analisando o ruídO_ainda, temos aqUi espectros 
de longo termo, tirados qe trechos 9e ruídos, ao longo de 
toda a fita. Então. são seis pedaços. Na verdade, forarri fe.itoS · 
mais. Mostramos oito no laudo e passamos seis pa~a essa 
imagem. 

Percebemos uma coincidência precisa entre cada umn 
desses espectros. BasicamCntc, o porlto significativo é essa 
frcqüência de ressonância central. que permanece idêntica 
em 480 Hertz em todas as fitas. Temos aqui coincidências 
nas formas de todos esses padrões. Isso é uma cvidência_signifi
cativa de continuidade da fita. 

Fechando essa parte de ruído, simulamos dois tipos de 
ruídos diferentes no nosso laboratório e obtivemos ruídos dife~ 
rentes em ambientes diferentes, com o mesmo gravador poten
cialmente. Quer dizer, temos esse ruído preto - o mesmo 
nos dois caSos - que é um daqueles que está ao longo da 
fita, O vermelhO e o azUl foram feitos no nosso laboratório, 
usando o gravador que supostamente foi utilizado na gravação, 
e obtivemos esses resultados. Significado- díssó: essa forma 
diferente indica ambientes diferentes. Essa semelhança em 
460 Hertz, que permanece nos dois casos. indica eventual
mente um componente devido ao gravador, que permaneceu 
igual nos três casos, o que nos leva a concluir que foi usado 
um gravador semelhante nas nossas tentativas_ e na gravação: 

Finalmente, vou passar para a última parte. que seriam 
sons que incidiiam sobre a gravação regularmente ao longO -
da fita. Esse som é o que mais aparece~ O gravador estava 
muito próxirao a utna cadeira que rangia. O ranger dessa 
cadeira acontece durante toda a gravação. 

Temos gravado aqui. O RiC3rdo vai apresentar esses ran
gid0s depois. Vamos pegar umas amostras ·de fala e vai ficar 
claro que se prestarmos a atenção. perceberemos um Iangido 
contínuo. 

O que fiz aqui foi mostrar dois espectros de rangidos 
em lugares diferentes. Dá para ver que são diferePte mas 
tem carac_terfsticas iguais. Essas estrias são_ cada "te_c" do rangi~ 

do. Essas estrias têm um espaçamento maís ou menos regular 
e, além disso- muito importante-. a largura de cada uma 
delas, quando examinamos no detalhe, percebt!mos que são 
perfeitamente coincidentes. Ou seja, havia uma cadeira ran
gendo quando foi feita praticamente toda a gravação. Evidên~ 
cia forte de continuidade. 

Em relação a esse tipo de ruído. não vou falr mais. 

Outro tipo de ruído -com esse vale a pena perder um 
pouco mais de tempo - é. o som do relógio carrilhão, que 
provavelmente, no dia em que foi feita a gravação, estava 
presente e funcionando perfeitamente. Por quê? Ao longo 
da gravação, que tem 50 minutos-c 55 segundos pela nossa 
cronometragem. foram observados quatro toques desse rcló~ 
gio. O primeiro toque acontece aos 2 minutOs e 51 segundos 
da gravação. Os to4ues subscqüentes acontecem em intervalo 
regulares de 14 minutos e 22 segundos do primeiro para o 
segundo; 14 minutos e 21 segundos do segundo_ para o terceiro; 
e 14 minutos c 21 segundos novamente_ ào terceiro para o 
quarto. Isso foi cronometrado. O que indica isso? 

O SK MÁRIO COVAS- Que os dois relógios estão 
diferentes. (Risos.) 

O SR. EDSON JOSÉ - Indica que acontecem toques 
a intervalos regulares. 

Mas o que seria de se esperar num relógio dc~se tipo? 
Seria esperar que ele tocasse a cada 15 minutos. Agora, por 
que é que elc_toca a cada 14 minutos e 20 segundos?_ 

O que acontece é que, pelo menos na nossa mão. foi 
feita uma gravação diferente_, com gravador usado diferente
mente. Quer dizer, foi "recebida uma fita ela foi digitalizada. 

O SR. MÁRIO COVAS -Só um parêntese. essa carac· 
terística foi testada? 

O SR. EDSON JOSÉ - Não foi po::;sível fazer isso. 
A gente tinha essa intenção, mas não foi possível. É um dado 
significativo que poderemos utilizar para. nas próximas indica
ções. eventualmente, termos como fazer esse exame. 

Existe uma diferença entre 14 minutos e 20 Se-gUndos 
e 15 minutos, que não seria de se esperar. Vamos supor que 
esse re_lógio estivesse funcionando normalmente. Era de se 
esperar a regularidade dos intervalos. 

Essa diferença se explica como? Ora. uma pequena dife~ 
rença de rotação entre os gravadores utilizados. Ao que ela 
levaria? Levaria a uma fita rodar mais rápido que a outra. 
Isso_ significa o quê? Significa intervalos de tempo diferentes. 

As diferenças são da ordem de 39 segundos. Em 15 minu~ 
tos. isso dá uma diferença de 4% mais ou menos de rotação. 
Esse tipo de variação não é perceptivo. Você não vai escutar 
a pessoa falando mais rápido. se você rodar uma fita 4% 
açLm_a. _Isso não acontece._ 

.. O SR. MÁ RIO COVAS- Ele pode ter batido em hora 
certa,_e ~ d_i(erença pode estar no gravador? 

O SR. EDSON JOSÉ- No gravador, com certeza. Por 
quê? Esse tipo e gravador não tem compromisso com esse 
tipo de fidelidade a uma reprodução tão perfeita. Não é a 
mesma coisa que o gravador digital, ande isso não ocorreria. 

Estou disponível para eventuais dúvidas que possam ter 
ficado. 

O SK PRESIDENTE(Odacir Sóares)- Para terminar, · 
eu· pediria ao Pr!_Mq_lina que fizesse a apresentação da trans~ 
crição e encerramos rapidamente. 
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O SR. RICARDO MOLINA- Niio sei se ficou dai-o 
na exposição do Professor Edson que o importante nu detecção 
das badaladas do relógio _é a n;gularidat!e,_ é o fato h~t!erçrr1 
sempre com o mesmo intervalo. Isso significa que não iiouv~ 
inserção nem corte nesse trecho de 45 minutos. Essa cronome
tragem garante essa regulari_dade da fit~. 

O SR. ELCIO ALVARES-Se_admitida uautt::nticidade 
da fita, tt::ria sido uma montagem. Evidentcmt.:ntc, o prohlcma 
du carilhãu 1..' o problema du ranger da cadeira dão ;1 fita 
uma continuidade. 

O SR. RICARDO MOLINA- Há outros ruídos inci
dentes que não comentamos. Há um som eletrônico que prova
velmente é um telefone, uma colherinha de café que bate 
na xícara. Quer dizer, esses são os mais significa_tivos, pon.jue 
são os cronometrados. 

O SR. ELCIO ALVARES -Mas veja o seguinte: ao 
curso do episódio já há um desvio. eu diLia, de uma tese 
de defesa até. Inicialmente admitiu-se a fita; postcríormente 
começa a se negar o teor da fita. e mais aliEm a possihilidudc 
di..' uma montagem onde iria, no momento decisivo dos trinta 
mil dólares, s_e alcgar que houve uma inserç;,1o. 

Então, a perícia, aí é muito clara. 

O SR. RICARDO MOLINA- Eu acho que-o Ít•pecto 
do ruído de fundo tambt!m ... cu vou até rdorçar, quer dizer, 
o ruído de fundo é constante durante toda a fita, ou seja, 
é um ruído ambiental mesmo. 

O SR. ELCIO ALVARES- Exatamente. 

O SR. RICARDO MOLINA - Do começo ao fim. É 
o que ele mostrou, os espectros. 

Bem, cu vou falar um pouco, agora, a respeito da transcri
ção. Originalmente, não era atribuição nossa, mas já receb~
mos uma transcrição do INC. 

O SR. ELCJO ALVARÉS _:_Mas, me pci-doc, é válida 
a transcrição. Agora me pàrecc -que o fukro da questão toda 
já está t.!-lucldado. 

O problema da transcrição, agora, é apenas uma coisa 
que cu diria maior porq_ue o que se vai contestar. evidente
mente - c eu tenho a impressão de que isso vai caminhar 
para as vias judiciais, independentemente da posição aqui 
da Comis::;ão -. é exatamente a autenticidade da fita e mais 
ainda, a continuidade da gravação. Porque vai chegar um 
momento, com o exame de voz. como feito. de maneira tão 
precísa, em que negar a voZ Será difícil c nega-r a autC11tiddãde 
da fita será muito mais ainda. 

Agora, a transcrição, evidentemente, oferece detalhes 
elucidativo:::. da conversa. Mas, soh <.J ponto de vista de assumir 
a responsahilidade ... 

O SR. RICARDO MOLINA --E-que nÓs colhemos 
alguns exemplos de falas e queremos expor, aqui, a transcrição 
junto com o som. porque se tem alegado que a fita não dá 
para escutar. Quer dizer, a fita é audível, tanto que várias 
transcrições, feitas por diferentes pessoas, já foram· realizadas 
e todas elas coincidem no essencial: 90% é coincidente. Há 
alguma divergCncia quanto a uma palavra ou outra, depen
dente do equipamento que cada um desses grupos dispõe. 

Como nós ternos um equipamento mais sofísticadõ~ é 
lógico que a nossa transcrição está mais comp'Jeta, inslusiVe 
nós conseguimos detectar o momento em que o Jorge Arginal, 
com esse nome, se despede - foi uma alegação, tamhém, 

cm uma fa~c do pru(.:~::sso. Isso jü esn.í [ranserito par:t a nossa 
t-t'ifnScriç<io. 

Vamo:. ouvir o som junto cüm a trancri~;_,'àlL Ess<.!s rn;cho'i 
furam filtrados. Eies :.dmhi estão com muito ruído, mas d~í 
para se ouvir. 

(Som da Çf_~avação.) 

O SR. ELCIO ALVARES- Essa voz. aí. é Ja gravat;;·üo'! 

O SR. RICARDO MOLINA-- Essa voz é da gravaçúo 
original. Agora vamos ouvir um telefonema. 

(Som da gravaç~w.) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Molina, mio 
hü mais necessidade, porque como eh:rnento dt..• aprcsl.'nta-
ção... -

O SR. RICARDO MOLINA -- Existem tredws muito 
melhores. 

O SR. PRESIDENTE (0Jm:ir Soares) -Acho 4t1C se 
houver necessidade, se alguém tiver dúvidas. ainda, com rela
çãO-. 

O SR. ELCIO ALVARES-- Essa amostragem ai é per .. 
fcitamente comparativa. Quem assistiu ao depoimento são 
os impulsos? -

Agora, só uma pergunta que me passou c cu farin ao 
Presidente ou ao Relator: o Governador do Piauí já foi inda
gado sohrc essa gravação? 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Pda Comissáo. 
não. 

O SR. ELCIO ALVARES- Mas S. Ex' declarou cm 
algum lugar que teria tido a conversa com ... 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soare:s)- Pela Comissüo 
não foi. 

O SR. ELCIO ALVARES- Não, mas cu gostaria, por
que esse episódio é rumoroso, todo mundo ... mas não m!;;'> 
consta, não estou me lemhrando de ter lido. 

O SR. MÁRIO COVAS - Agora há pouco. quando 
depunha o t~cnico da Polícia Feder<.;l.eu perguntei exatamente 
isto a de; se r.!ssa indicaç:.1o ~ohr~.: um governador tinha sido 
verificado quem era. Ele me falou que. pela relação dt..• telefo
nemas intcrurhanos ... 

- O SR. ELCIO ALVARES- J:.í tinha coincidido a grava
ção do .. 

O SR. MÁRIO COVAS- Com o Governador du Piauí. 
O telefonema foi Je véspera e a resposta foi dada, c as duas 
ligações furam localizadas nas respectivas contas telefônicas. 

Eu não sei se se chegou a falar com o Governador ou 
não, mas, pelo menos, a verificação foi feita. 

O SR. ELCIO ALVARES~ Mas acho que na gravação, 
inclusive, dos telefonemas dados ao ministério est:.í registrado. 

Hoje, o próprio Governo ... 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soare•) _:_A Presidencia 
solicita dos peritos aqui presentes, que coloquem a gravação 
da parte principal da fita onde se faz referencias aos trinta 
mil dólares. (Pausa.) 

(Som da gravação.) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Presidência 
indaga do Relator se deseja inquirir -os depoentes? (Pausa.) 

Com a palavra S. Ex~ 
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O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho_)~ Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, já não é preciso ficar com as luzes 
apagadas, porque vamos apenas às respostas que pretendemos 
obtt!r, não será mais preciso a amostragem feita que foi sufi· 
ciente. ··-·· . -· 

Pergunto o óbvio ao chde da equipe: não há a menor 
possibilidade de ser a voz do ex-Ministro Antônio Rogério 
Magri. É verdade isso? __ _ __ 

O SR. FORTUNATO PALHARES ~Acho que é o 
contrário Ex# 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carv_alho)- Estou 
perguntando, é um modo de pcrguntar,_o Sr. responde como 
achar que deve. 

Pergunto se não _há a ~en_or clúvida quanto à voz do 
ex-Ministro Antônio Rogério Magri. - --

0 SR. FORTUNATO PALHARES- Tal como coloca
mos no nosso laudo. não temos_dúvida de que a voz constante 
da fita submetida à análise, na Universidade de Campinas, 
corrc!:.vonde exatamente com os padrões que nos foram envia
dos como sendo do ex-MiniStro Antôni"o Rogério Magri. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalh.o} =.Para 
haver engano era preciso que_ o parâmetro estivesse errado 
também? 

O SR. PRESIDENTE (Odacír Soares) - O Relator está 
indagando ao Professor Fortunato Falhares. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Queria 
saber se, para haver algum engano agora teria que partir 
de um padrão equivocadamente apresentado, quer dizer, que 
não fosse a voz de Magri na fita, mas que o padrão fosse 
da mesma pessoa que fingiu ser o Magri durante a grãVação 
da fita. Não é isso? 

-----------------~-=-
que levarem consideração, mas toda uma anatomia que existe, 
ªlíngua, a caixa ... 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- É exata
mente isso que quero saher. Então. vou perguntar para constar 
do inquérito que está sendo feito pó-r esta CPT. 

A boca de onde saiu_ esse .som só pode ser a hoc:a do 
ex-Ministro Antônio Rogério Magri, a mesma arcada dentá
ria, a mesma garganta? 

O SR. FORTUNATO PALHARES- Em princípio é 
exatamentc isso, feria que ter uma· série de elementos anatô
micos que pudessem nos fornecer os elementos. os formantes 
como eles são feitos, e se apresentam no aparelho, tal e qual 
foi apresentado aqui nesta CPI. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Agora, 
apenas uma curiosidade e já não seria o senhor a responder 
essa pergunta, essa filtragem dos sons que resultou dessa fita 
clara, muito mais clara do que a que está aqui e que ouvimos 
na Comissão, foi processada como? Através de equalizadores. 
aconteceu com equalizador de linha que pudesse alterar o 
timbre da voz, que pudesse dar mais velocidade, menos veloci
dade e com isso desfigurar um pouco o tom da voz, ou acrescer 
o tom da voz, os tons graves e os tons agudos, como foi 
feita essa limpeza tirando os ruídos, porque temos hoje vários 
aparelhos, até de uso doméstico, que fazem essa filtragem 
sem ser propriamente uffi equalizador, filtros. 

Pergunto: a utilização foi de filtros, de equalização de 
linha ou equalização gráfica? -

O SR. RICARDO MOLINA- Essa fita que foi ouvida 
aqui hoje passou por três processos de filtragem, por um 
equalizador gráfico de 2/3 oitavos, 18 DB por 2/3- Oitavos, 
por uma mesa de gravação que tem um coritrole de médios, 
graves e-ãgudos independentes e por um compresso( onde 
se estabelece um limiar mínimo e máximo em DB e só se 

O SR. FORTUNATO PALHARES- Corretamente. --deixa passar o sinal a partir desse limiar, isso faz com que 
Exatamente como V. Ex• colocou. o ruído seja bastante anulado, obviamente não todo, porque 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O Senhor senão a foz-sai junto, mas, dá para diminuir bastante o_ruído 
é médico e quer p..!rguntar se nesse exame qu_e foi feito alguma de fundo com esse compress?r. 
coisa pesa quanto à estrutura das cordas vocais do ex-Ministro 
Antônio Rogério Magri, se há um estudo de diferentes co-rdas O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Quero 

saber se, na hipótese, o Senhor perdoe a ignorâilcia~ se o 
vocais, se uma pessoa com cordas vocais diferentes a voz for, se há alguma coisa digitalizada na produção dessa fita 
seria outra, seria de outro modo, ou se não vai a um aspecto que escutamos aqui, se foi usado o computador com dígitos 
médico~ legal? para dar essa qualidade de som. Essa perícia tem também um aspecto médico-legal? 

O SR. FORTUNATO PALHARES _Diria em suma O SR. RICARDO MOLINA- A fita é digital, mas, 
o processo de filtragem é analógico. 

que essa períCia tem também esse caráter médico·legal. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóía de Carvalho) -Isso 
é fundamental. Então, quero aprofundar essa questão com 
mais uma pergunta. 

O SR. MÁRIO COVAS- O Sr. Relator poderia explicar 
o que quer dizer quando fala em ter caráter médico-legal? 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho).- Significa 
dizer se esse exame tem aspectos que dizem respeito ao físico 
das cordas vocais do ex-Ministro António Rogério Magri, 
não podia ser o som produzido por outras cordas vocais, se 
esse laudo é dado também com o valor médico-legal, porque 
as perícias podem ser em vários campos da polícia técnica, 
um dos campos é o médico-legal. 

O SR. FORTUNATO PALHARES- Ex• se me per' 
mitir não é só com relação ao caráter corda vocal que temos 

O SILRELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Era isso 
que eu queria saber se foi um critério analógico ou digital, 
e se com isso se guardou a originalidade. 

O SR. RICARDO MOLINA- Foi analógico e etá total
mente preservarla a originalidade da fita. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Isso 
é importante para a comissão; quer dizer, não houve um crité
rio digitalizado que pudesse fazer alterações do material. da 
voz. 

O SR. RICARDO MOLINA- Mesmo que o processo 
tivesse sido digital isso não implicaria numa distorção da fita 
original. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Seria 
mais aperfeiçoamento. -
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O SR. RICARDO MOLINA - Não. Existem filtros 
digitaiS-e filffos arúilógicOs, nenhum deles~vai alterar o _es.sen
cial no sinal, as características próprias da fala pol-que eles 
não mudam as freqüências dos formantes e uma série de ele
mentos que medimos. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Numa 
técnica digital não havt!ria risco de_ se alterar a _o_dginalidadc 
das provas obtidas? 

OSR. RICARDO MOLINA-A nãoserque se quisesse 
manipular isso. 

O SR. RELATOR. (Cid Sabóia de Carvalho)- Isso 
que cu queria saber. 

Então, vamos deixar bem claro, isso é importante para 
o nosso convencimento, a liberdade de uma pessoa vai depen
der disso, então temos que ter o máxiinó-de responsabilidade. 

Quero saber se o senhor fosse desonesto e tivesse uma 
técnica dessa, poderia adulterar? 

O SR. RICARDO MOLINA- Essas características que 
apontei não. Poder-se-ia talvez alterar alguma coisa relacio
nada com o ritmo, mas isso não é o fundamental, inclusive 
certamente daria um caráter artificial, não existe te_cnologi~, 
hoje, ainda para manipular a voz, em 50 minutos de fala, 
sem que se perceba uma certa artificialidade do processo. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Agora,. 
quero saber com-o se-deu o convencimento. 

Estamos diante de uma amostragem que no3 deixou satis
feitos pela competência dos senhores e pelo cuidado técnico 
com que foi exercida a perícia, é preciso que se deixe isso 
bem claro. 

As perguntas são feitas porque se destinam a um relatório 
que tem um futuro que é o Ministério Pú_blico e o Supremo 
Tribunal Federal. Então, pergunto ao senhor o convencimento 
de que a voz do ex-Ministro do Trabalho e Previdência Social, 
Antônio Rogério Magri, nasceu de onde? .Foi desse gráfico 
obtido do som, ou é um conhecimento empírico-auditivo? 

O SR. RICARDO MOLINA - Não, Q nosso laudo é 
baseado em análises acústicas. Quer dizer, essa convicção 
nasceu dessas análises espectográficas. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Exala
mente. Quero perguntar claramente ao senhor os espectros 
mostrados é que demonstram que a voz é do ex-Ministro 
Antônio Rogério Magri? 

O SR. RICARDO MOLINA - Não só os espectros 
como as outras medidas também que não são diretamente 
espectrais. O que verificamoS é que todas âs ni.edidãs àpontam 
para a identidade das duas vozes, inclusive, os espectros. 

O SR. RELATOR (Cíd Sabóia de Carvalho) - Sim, 
então, os espectros são parte do convencirnento.~·-

0 SR. RICARDO MOLINA -Talvez, a parte mais ... 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)-... parte 
do convencimento e não todo o convencimento. 

Queria que ficasse bem claro e que v. s· dissesse o que 
já deduzimos, mas é importante que fiqu_e_ esclarecido. Se 
o Sr. Volr,'Ji de Abreu Ávila tirou uma cópia dessa fita hão 
a adulterou no seu segmento, na ordem de sua gravação; 
é verdade isso? 

O SR. RICARDO MOLINA-·- Não há corte, nem inser-
ção, nem edição. -

O SR. RELATOR (Cid Sahóia de Carvalho) - Não 
há corte .. 

O SR. RICARDO MOLINA- Não há corte, nem inser
ção. nem colagem. 

O SR. RELATOR (Cid Sahúia de Carvalho)- Nada 
foi inserido, nada foi cerrado, nada foi interrompido. A fiút 
foi gravada assim. 

----0 SR. RICARDO MOLINA:_: Não podemos afirmar 
se essa fita é a original. 

O SR. RELATOR (Cid Sabúia de Carvalho)- Sim. 
Isso já sahcms desde os peritos da Fderal Polícia. A fita pode 
não ser íntegra. 

O SR. RICARDO MOLINA- Ela é integra. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -O que 
é mais importante, para identificarmos as circunstâncias dessa 
gravação? Quais são os sons ambientais que identificam que 
há uma constância na gravação, que ela é a mesma que já 
começou no seu final? 

O SR. RICARDO MOLINA-Essaquestâo fícariaafeta 
ao Sr. Edson, que é mais e:;pecializado nessa área. - -

O SR. EDSON JOSÉ NAGLE- Basicamente, o ruído 
do ambiente, em diversas formas de análises diferentes, che
gou a indicações semelhantes; foram examinados dois tipos 
de ruídos, além do ruído de fundo, que foi o som do carrilh<lo 
que pela sua constüncia atesta a integridade da fita nos imer
valos delimitados por ele; e q rangido c!a cadeira_ que, ao 
longo de todo o tempo, -é constante. 

0 SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Certo. 
Ainda tenho uma pergunta: se o Senhor António Rogério 

Magri arrancasse aos dentes, mudaria o espctro da voz dele? 
Por exemplo, vamos supor que, no futuro, numa nova prova, 
num momento seguinte, ele já não tives!:,e exatamente aquela 
arcada dentária, poderia alterar o espectro? 

O SR. RICARDO MOLINA- Alguns parâmetros se 
alterariam, alguns sons se alterariam; outros, não. 

O SR. RELATOR (Cid Sahóia de Carvalho)- Certo. 
Isso é importante, porque durante a fase judicial depois de 
tei' Uma alteração-na arcada dentária, se usase, por exemplo, 
uma dentadura e ele pudesse tirá-la, durante uma· amostragem 
que ele pedi:..se em juízo, poderiam oferecer um novo tipo 
de prova. lsso que quero saber. Se, no futuro, digamos na 
fase judicial, o que penso aqui é em preencher todas as possihi~ 
!idades, amanhã, de urna negativa. 

O SR. MÁRIO COVAS- Permita-me V. Ex" um apar-
te? 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Ouço 
o aparte ae V. Ex~ 

O SR. MÁRIO COVAS - Se se tirasse, se se fizesse 
isso, o poderoso Chefão combinava com o tom de voz do 
artista? 

O SR. RICARDO MOLINA -V. Ex• se refere certa-
mente ao Marlon Brando? 

O SR. MÁRIO COVAS- Isso mesmo. 

O SR. RICARDO MALINA- Mas ele colocou ... 
O SR. MÁRIO COVAS - Mas é isso que o Relator 

está p"ergurita·ndo. 
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O SR. RELATOR (Cid Sahúia de ·carvalho)- Exaw
mcnt~. Por iSso, que estou pt..•rgunt<.indo, porque toda essa 
prova pode ser repetida por ordem judicial Aí os parâmetros 
pudem ser renovados., etc., poderia haver uma alteração médi~ 
co-kgal. Por isso, que eswu pe-rguntando. Suponhmnos que 
ele sofra um acident~. que tenha qualquer alteração bucal, 
tudo pode acontecer. Então,_o que quero Saber é se qualquer 
altcraç<io ... 

O SR. ÉLCIO ÀLVARES- Se o Relator me permite, 
apenas uma li~eira intervenção, só dentro do espírito. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Pois 
não. 

O SR. ÉLCIO ÁLVARES~ Obviamente. o cuidado 
úo Relator está flagrado desde o primeiro momento até na 
sistemática das perguntas. Por exemplo, desde o primeiro 
instante da abertura da ComíSsão-, situei-me dentro da hipó
tese de examinar todas as provas. Fiquei muito impressionado 
não só com o trabalho, que é primoroso. mas somente com 
aquelas duas gravações. Tenho assistido ao:, depoimentos do 
ex~ Ministro Antônio Rogério Magri. E a fita cm que houve 
uma limpeza. evidentemente no sentido de se torná-la audível, 
ela é clara até pelos impulsos de voz. CaGa· pessoa tem uma 
sistemática de falar. E ficou fotografado muito n~ interlocução 
com o Governador do P3iuí é Oagrantc. 

Mas gostaria de dizer o seguinte: essa prova que foi colhi
Ja para servir de amostragem ela vai subsistír ãtravés -dos 
te-mpos, seja na gravação das fitãS de telt!visão, dos discursos 
que tenham sido pronunciados pelo ex~Ministro. 

Então, a preocupação do Senã.dor Cid Sãbóia de CarValho 
-queira Deus que não aconteça com o ex-Ministro Antônio 
Rogério Magri de ele perder a arcada dentária! - então, 
isso já está ... 

Vou fazer só uma pCrgunta, porque --ãcho que comple~ 
menta o raciocínio do Relator: daqui a cinco, a dez anos. 
essas fitas terão qualidade para fazer essa mesma prova, que 
está sendo realizada hoje. de maneira tão primorosa? 

O SR. RICARDO MOLINA-Ah. sim .. está tudo digita
lizado! 

O SR. ELCIO ÁLVARES -Se_quisermos levantar uma 
fita t..'m sistema U~Matic ou .VHS. seria a lllesma coisa para _ 
deito Ue confronh)? 

O SR. RICARDO MOLINA- Sem dúvida. 

O SR. ELCIO ÁLVARES -Então, acho que ela está 
preservada. 

O SR. RELATOR (Cid SabóiadeCarvalho) -Eu queria 
saber claramente o_seguintc:se é possível, na:;; hipóteses traç<J.: 
das, que numa futura repetição de provas perante o Poder 
Judiciário, houvesse algum modo de alteração substançjal_ d~ 
prova? Há alguma possibilidade? E dentro dessa condição 
de mudar uma dentadura, uma arcada dentária, poderia alte
rar substancialmente a prova, ou ~Iteraria, mas se-m ser de 
forma substância!. 

O SR. RICARDO MOLINA - Alteraria alguns puni
metros. 

O SR. RELATOR (Cid Sahóia de Carvalho) - Mas 
não substancialmente? 

O SR. RICARDO MOLINA_,..,- Aí é preciso saber qual 
a alteração que houve. Antecipadamente é difícii__a_nalisar. 

A denladura. por exemplo, ela faz com que algumas vo
gais sejam mais baixas, que~ língua não atinja o palato artifi
cial. Então, algumas vo_gais vão __ ~cr uma qualidade acústica 
diferente. A perda dos dentes, por e-xemplo, dificulta sons 
como "f" que são feitos com o !ti.hio inferior e com o dcnt~ 
superior. Depende do som. Teremos que analisar cada tipo 
de som. 

O SR. RELATOR (Cid Sahúia de Carvalho) -Agora, 
pcrguntarü1: se essa perícia tão completa, tão hem feita, indis
cutivdmente, atinge a um ângulo que evidentemente, lá. na 
Polícia Federal, não alcançou? Se há uma análise da mudança 
de tonalidade de voz. da mudança emocional do interlocutor 
I com relação ao interlocutor 3? Se há possibilidade de se 
detcc_tar uma irónía? Se .. por ex·em-plo, nesse momento em 
que o ex-Ministro Antônio Rogério Magrí falou em trinta 
mil dólares, poderia haver um tom jocoso? A perícia não 
chega a isso! -

O SR. RICARDO MOLINA- Não chega. O ünico 
ckmento que verifiquei que foi -apontãdõ dC velocidade dt.! 
fala, t.! que há um ligeiro aumento de velocidade nesse trecho 
mais polêmico. Isso poderia iridicar a mudança de um estado 
emocional nesse_ trecho. 

O SR. RELATOR (Cid Sabúia de Cauvalho)- Notei 
nessa parte - posso estar enganado -o ex-Ministro muito 
discursivo, muito declamatório nessa parte. Não foi um diálo
go intimista. Quer dizer. ele fez uma história, uma narrativa, 
ele disse: "No outro dia um cara me ofereceu, me deu etc."'. 
assim num tom ... 

O SR. ELCIO ÁLVARES - Senador Cid Sabtiia de 
Carvalho, ele foi muito "reticenciado'". 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Exata
mente. 

O SR. ELCIO ÁLVARES- Nesse momento, ele reti
cenciou. Ele foi assim até dar o desfecho do fato. Houve 
muita reticência. 

O SR. RELATOR (Cid Sahóia de Carvalho)- Pergun
to: isso indica alguma coisa à perícia? Ou esse fato não é 
pcriciado? 

O SR. RICARDO MOLINA- Olha. não constatamos 
aí nenhuma 4uebra de continuidade do ponto d_c vista semân
tico. Parece que o diálogo ainda é coerente. 

O SR. RELATOR (Cid Sahúia de Carvalho)- Agora. 
do modo como iniciou ele terminou. 

O SR. RICARDO MOLINA -Esse aspecto reticente 
é bastante comum_ na aná_lise de fala de_diálogos que,nqrmal
mente, são muito reticentes. hsO é uma característica- normal 
de qualquer diálogo. Isso já acontece em outros trechos da 
fita, quer dizl!r, esse caráter um pouco reticcntt!. Não perce
bemos nenhuma quebra de continuidade lógica. Como não 
há 4uehra também do ponto de vista de edição. tanto física 
quanto eletrõnica, não poderia haver nenhuma inserção nesse 
trecho. 

O SR. RELATOR (Cid Sabúia de Carvalho)- Quero 
perguntar se a Unicamp poderia fornecer ao Senado Federal 
uma cópia aperfeiçoada, digitalizada, passada pelo compander 
e pelo equalizador. É possível obter essa cópia? 

O SR. RICARDO MOLINA-:- Não a temos aqui, mas 
seria possível. 
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O SR. RELATOR (Cid Sobúia de Curvalbo)- Sim. 
Mas o Sr. pod~ria S!.!pará-!a para a Comissão? 

O SR. RICARDO MOLINA- PodL"riamos providt:n-
ciar isso. -

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Gostario 4uc 
fosse uma complementação da pericia. 

O SR. RELATOR (Cid Sahúia de Carv:llb.o)- Exotu
mentc como uma complementaç<io da perkia. E, pergunto 
::;e poderíamos ter cópia do lauúo_,_.c.om esse JatilografaJo. 

O SR. RICARDO MOLINA- Se V. Ex· me permitir, 
trouxemos, na última quarta-feira, o laudo jü definitivo, por
que faltava algumas correçõe.s. Esse laudo da trunscriçüo ~.:stá 
com a Polícia Fed~.:ral. Assim que o tivermos cnvian:incis. 

O SR. RELATOR (Cid Sobúia de Corvalbu)- Gostaria 
de requerê-lo e louvar a Unicamp por ter mandado seus técni
cos a esta CPI, o que a!orevia nossos trabalhos Jc pesquisa 
l: inquirição que estamos realizando. 

Os requerimentos que fiz são cxatamentC esses. P~ço 
a V. Ex- que marque, na próxima semana, quarta-feira, ús 
15 horas. uma reunião de trabalho tia Comissão, para que 
o Relator e o Presidente possam di::.cutir com os demais inte
granks da comissãO o que fazer: se vanlos cofninuar ou se 
é suficiente o material Óbtitlo até u preSente momento. Como 
essa dclib~ração não pode ser isolada du Presidente, nem 
do Relator. e5tou sugerindo uma reuniftO iiúerna de trabalho 
para decidinnos o que faz!.!r na próxima semana. 

Vamos marcar, na próxima 5emana, na quarta-fdd, uma 
reunião de trabalho Ut: todos os membros tlesta Comissão. 

Era só o que tinha a dizer, Sr. Presídcnt!.!. - - -

O SR. PRESIDENTE (Odocir Soares)- Indago se al
gum do:-; nobres St:nadore~_ deseja fazer ainda perguntas aos 
depoentes. 

O SR. ELCIO ÁLVARES ~Gostaria só de fazer um 
registro, talvez até maís sob o ponto de vista profisSiOnaL 
Para nós que somos àdvogados e lidamos com direito, de 
vez cm quando surgem perícias important<..'!s na elucidação 
de vários processos. 

Hoje, tomei conh~.!ciinento- quero fazer essa revelação 
com muita alegria, pCla alta qualidade do trabalho- de uma 
perícia que preenchi! totalml.!'ntc qualquer tipo de indagação 
cm juízo a respeito de voz, da f.ala humana. Esse trabalho, 
sem qualquer tipo de elogio barato, mas elogio_ dc __ l,l.f!l Senador 
da República satisfeito pelo alto grau de capacidade dos pro
fessores da Unicamp, é um trabalho convin~ente. 

Confesso que, até hojc, tinha algumas dúvidas a respeito 
da autenticidade da voz do Ministro Antônio Rogério Magri. 
pela própria colocação e pelos depoimentos que ouvi. Depois
dessa demonstração, passo a formar um raciocínio de convic
ção, fundamental para o meu convencimento da sustentação 
da autenticidade da fita como instrumci-ito de captação de 
voz. Isso seria discutível como prova em juízo, mas o laudo 
nos mostra a faceta moral do episódio, mui~o grave no meu 
entender. Quer dizer, numa etapa judicial, dentro dos critérios 
previstos no dispositivo coriStitucion-al, da obtenção de provas, 
poderia até haver essa derivància dentro do processo. 

Como advogado, quero cumprimentar os ilustres profes
sores da Unicamp c dizer que realmentl.! é um avanço excep
cional. Hoje há critérios extraordináriOs 'para coffiprovação 
de paternidade. mas também progredimos muito, _conforme 
esse trabalho magnífico, na captação e no exame, diria até 

certo ponto precioso. da captação da voz com toda a sua 
autenticidade. 

Faço esse registro, .como advogado, porque esse e um 
trahalho.4ue homenageia a qualidade técnica dos profes:-;orcs 
da Unicamp e nos tlâ a tran4üilidadc de que, algum dia, 
num processo judicial, ninguém teria dúvidas sobre a vertlatlc 
depois ~c um lau~o semelhante _a esse. 

O SR. PRESIDENTE (Oda.cir Soorcs)- Com a palavra 
o Senador Mârio Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS- Gostaria de tentar sintetizar 
para verificar se os pontos fundamentais estão contidos aí 
dentro. 

Primeiro, foi constat-ada. periciahnente. que a fita não 
corresponde a nenhuma forma de montagem. Nela nada foi 
editado, nem nada foi retirado; portanto, não há solução de 
continuidade. O que vale para um trecho da fita, vale para 
todo o trecho da fita. 

Segundo a partir daí, a perícia constatou tamb~m que 
a voz que, durante todl) o trecho pertence a um único interlo
cutor. é a voz do Ministro António Rogério Magri. É isso? 

O SR. RICARDO MOLINA- Correto. 

O SR. PRESIDENTE (Odaeir Soares)- A Presidencia 
deseja agradecer a presençà dos peritos criminais federais 
A ris teu Alves Lima e Paulo César Pires Costa Pedrosa, amhos 
da Polícia Federal; do Professor Fortunato Palhares, coorde
nadpres dos trabalhos que resultaram no laudo e Chcfc do 
Departamento de Medicina-Legal da Ur1icamp: do Professor 
Ricardo Molina de Figueiredo, doutorando em fonética do 
Instituto de Estudos da Linguagem_ da Unicamp; do Professor 
Edson José Nagli, doutorando em Engenharia ElCtrica da 
Unicamp c do Professor Marcelo Costa Souza, do Departa
mento de Multimeíos do Instituto de Artes da.Unicamp. 

Esses professores constituíram o grupo de trabalho que 
elaborou o laudo encaminhado a esta Comissão e, igualmentl.!, 
à Polícia Federal. complementando o já existente naquela 
instituição. 

-A Comissão deseja apenas solicitar ao Dr. Fortunato 
que encaminhe, com a maior urgência possíveL o novo laudo, 
com a transcrição, inclusive. â-o-diálogo c também dos elemen~ 
tos técnicos que_ instfuíram os depoimentos aqui prestados. 

A Pr~sidência agradece e deseja tamb~m elogiar o bri
lhante trabalho aqui apresentado. Desde já comunica aos Srs. 
Senadores que convocará, para a próxima quarta-feira, uma 
reunião tle trabalho, conforme proposta do Relator, para de fi~ 
nirmos os rumos desta CPI, a partir da próxim~ semana. 

Está encerrada a reunião. 

COMISSÁO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Criada através do Requerimento nQ 52 de 1992-SF, 
destinada a ••apurar denUncias de corrupção, envol
vendo suborno de autoridades". 

9~ Reunião, realizada em 6 de maio de 1992 

Aos seis do mes de maio do ano de mil novecentos e 
noventa c dois, às quinze horas e vinte e quatro minutos, 
na ~fala n" 2, da ala Senador Nilo Coelho, reúne-se a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, destinada a "apurar denúncias de 
corrupção, en-vOlvendo subo·rno de autoridades". Presentes 
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os Senhores Senado_rc_s_Qdacir Soares, Cid SaQóia d!.! Curva~ 
lho, É leio Álvarc;os, Mário Covas, Maurício Corrêa, Jonas Pi
nhciro. João França, Magno Bacelar e Saldanha D~rzi. De 
acordo com o preceito regimental, o Prcs_id.l!nte declura aberta 
a Sessão. convocada especialmente para ddinir o andamento 
dos trahalhos. A seguir a Presidência entendi.! que a rclatória 
já colheu dados suficientes para emítir o seu -relafório. Para 
discutirem as propostas do relator a Presidência concede a 
palavra ao Senhor Relator Senador Cid Sahóia de Carvalho. 
Com a palavra o relator comunica aos presentes que tem 
algumas c_om;idera_çõe_s_7a_jJ,lZ~_r, passa a expor todas e em segui
da submt!te para Jdibciação do plenário da comissão a fim 
de que ~ejam aprovadas. Com a exposição do Senhor Relator. 
a Pr(.!sidência concedeu a palavw aos Senhores Sc_oa_dores 
Ékio Álvar!.!s, Mtid_o Covas c Magno Bacelar. As sugestões 
do relator foram aprovadas. Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente convoca os membros da Comissão para uma 
reunião a realizar-se às quinze horas do dia_ 27 dç rr..aio do 
corrente ano. com a finalidade d~ aprovar o relatório final 
da Comissão. e declara encerrados QS trabalhos. E, para cons
tar eu, Joaquim Baldoino d!.! Barros Neto - Assistente da 
Comissão - lavrei a presente ata, que lida c aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação juntamente 
com o apanham!.!nto taquigráfko. 

ANEXO A ATA DA 9· REUNIÃO DA COMIS
SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, CRIADA 
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO N" 52 DE 
1992-SF, DESTINADA A "APURAR DENÚNCIAS 
DE CORRüPÇA-0, ENVOLVENDO SüBORNO 
DE AUTORIDADES" COM A FINALIDADE DE 
DEFINIR ROTEIRO DE TRABALHO, QUE VAI 
A PUBLICAÇÃO COM A D.EVIDA. AUTORIZA
ÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador Odacir Soares 
Vice-Presidcntc: Senador Mário Covas 
Rdator: Senador Cid Sabóia tk Carvalho 
(Íntegra do apanhamento taquigráfico da reunião.) 

O SR. PRESIDENTE (OdacirSoares)- Dcdaro aherta 
a prese-nte reuniãO da O.mljssao Pa.rlam!.!ntar de_ Inquérito 
que apura atos de suborno no governo. Com;iderando que 
da roi convocada para qUe_ a Comissão üatasst:: ·ue questüe~ 
administrativas. inclusive sobrt: a necessidade_ ou não de se 
tomar dilig~neias em relaçün ::lOS St!US procedimentos, passo 
a palavra ao nobre Relator. 

O SR. RELATOR (Cid Sabaia do Ça,ryalb.o).cc-.Sr. Presi
dente c demais companheiros de Senado aqui p-resentes, t!.!nho 
algumas considerações a fazer e submeto todas elas ao juizo 
de V. Ex,· O primeiro fato que quero ressaltar _é que já passou 
pelo Senado Federal, e ontem esteve cm _exame na Câmara 
dos Deputados - não ~ci se ela ainda o está _examinando._ .. 
(pausa) já foi aprovado- o projeto de lei que procura punir 
os abusos dos agentes adminh;tralivos. Essa matêfia foi.:exaus
tivamentc debatida na ConiíSsào de Constitülçâcf;-Justiça e 
Cidadania do Senndo Federal. Esse projeto de lei tem determi
nadas <Hr~_t_rizcs que comprometem eticamente.! cada um de 
nós; cada_ um de _nós está _comprometido com esse projeto 
de lt.!i que aprovamos no âmhito d_o Senado e que, ontem. 
a Câmara dosJ)eputados tamb~m aprovou. 

Esta Comissão _dt:! Ioquérito chega ao ponto sólido d!.! 
sua investigação, no momento cm que essa matéria é concluída 
na Câmara dos_ Deputados. Isso nos leva, eviçienJ:ementç., a 

um.a. reflex~io, que t: aquela de. já nl!ste n.·latt\rio a ser feito 
nesta Comi~sãQ, Jevarmos_cm conta aquilo que é um convenci
mento do Poder Lt.!gblativo. Uf!la vez que esse_ projeto já 
vai suhir para a :-~ançüo presidencial. 

Qu~.:::ro dizer aos_ s~nhores que esta Comissão - c para 
isso gostaria-de contar com a atl!nção dos ~t!nhorcs -começou 
com dois aspcctos básicos: um seria o suborno de que se 
tinha notícia no âmbito do Ministério do Tnthulho c da Previ
dência Social L' um outro seria a omissão governamental. 

Quanto ao aspecto do suborno. das irregularidades, da 
parafcrmilia l!m que se tran~formou o Minist0rio do Trabalho 
nes..~c -pCrlodo ___:_ tanto assim que o Ministro -foi exonerado 
-. gost<iría que os senhor!.!~ atinassem he:m à consulta yu!.! 
vou Jazer. Um dos principais fatores comprobatórios do que 
se tenta apurar aqui é exataml!ntc a exoneração do Ministro. 
Por que ele foi exonerado? Quais as razões do Poder Executivo 
para exon!.!rar o Ministw Antônio Rogério Magri? 

Pois bem. ~ínhamos. como ponto inicíal. uma possível 
omissão e a corrup<;üo propriamenk dita. a corrupção di reta 
ocorrida no Ministt!río. Quanto a omissão. ela nasceria do 
seguinte.! rato: u Sr. Volni.!y Ávila fora a órgãos do Governo 
e teria comunicado o_que sabia, c ninguém tl!ria tomado qual
quer providência. Aconkct! que Jepois, diante desta Comi~
sãO, o Sr. V<llney deixou hem- -dar' o um detalhe: que não 
dissera a ninguém o que sabia. porque quereria fazê-lo somen
te Jíunte _do Presidente da Re-pühlic<t. Ora. se_ ele não disse 
a ninguém, comO poderia ser incriminado por omissão u Minis
trn da Justiça que mio conversou com o Sr. Volncy'? Corno 
pod!..:'ria ~c r im::riminado rJ_G~n<êra! Agenor Homem de Carva
llm, a quem ele não disse o que sahia? Então, acredit~mos 
que a omissão foi _um~ fantasia: na verdade, ela não existiu. 

Para ouvirmos agora o General Agcnor Homem de Car
valho ou o Corond Pimenta ou __ lJualqucr outra pessoa do 
Governo. seria apenas para dar uma resposta à pergunta: 
por que. o Gen_eral Agenor Homem de Carvalho. o Sr. Antô
nio Rogério Magri foi exonerado? Por que. Corond Pimenta, 
o Sr. Volncy Ávila foi exonerado? Por que, Passarinho, o 
Minisro Magri foi exonerado? Quanto à omissão, não há possi· 
bilidadt!, porque o Sr. Volney Ávila gravou essa fita em Pü

vembro do aflo passado e só a reVelou l!m fevereiro, pressio
nado pela D!.!puwda Cidinha Campns. que gravou uma outra 
fita para forçar o aparecimento da primeira; at~ fez um parto 
de gabinete. para que essa grava(;ão fo~se realizada. o que 
nos parece ingualmCnte ilícito - -

Na parte atinente ao~ fatos contiúos na fita, rept.!tida
meote te_nho Pit.lt_que, por uma questtio constitucional. não 
podemos ter l!s~a fita, ela em si. tal como estava, como_ prova. 
Não pelas su~1s deficiências técnicas, pelos seus ruídos. mas 
porque ela fui obtida por um meio violento, por um meio 
de fra.ude, por uma traição, por um modo enganoso. Ela 
não tem a kgalidade que toda prova deve ter. Mas nós que 
lidamos com o Direito Penal sabemos que ele tt:m o corpo 

·de delito e que mesmo os juízes admitl!m. tanto nas varas 
cíveis. como nas varas criminais; aquilo que é ·um -início de 
prova, ou um indício de_ que algo será provado, sem que 
o fato~ _no entanto, seja ~ubstancial. 

Então, a Relataria cntendt.!u qu~ a fita era. por si só, 
uma demonstração de várias lat!.!ralidades criminais. Quanto 
ao Sr_. Yolney- ela t! a dcmoT_lstração da.confiança quebrada, 
do ato investigatório indevido, um ato de detctivc, de uma_ 
pessoa detentora de um cargo de confiança exatamentc naque
la administração._ 
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Entün. ~oh o pon1~1 dL"" vi~ta l•tir.:<..l. isso 0 ~ravíssimo. e 
~~fita cmnprnva Jo 4u..:: era capaz t) Sr. Volney A vila naqut.:!.: 
momento r.:om um epis('ldio gravíssimo. yuc é ~xatamcnte o 
til! dt: n~lo ter mostraJo a ninguém e só l[Uerl.!r _ _!nostrar ao 
Presit.kntc da República cm pl..'ssoa, o yue dt.•ixa nas entreli
nhus a idéia <..k que a fita fora gravada n<.io par;,t ser kvada 
ú Pollcia Fc<..IL·ruL n~-LO para ser levuda ao Ministério Públir.:ü,_ 
nCto para punir ns culp:H.los, mas para promover o Sr. Voh1ey 
Ávila. Entüo, a fita, cm. síntese. ~ algu comprobatt'lrio das 
ilit:itudL""s t.lo Sr. VolnL""y A vila. 

Resta o que: :L fita contém. Nüo pmk Sl.!rvir (.:omo prova 
o 4ue a fiw L:ontém. Mas acontece que como corpo (k delito, 
se assim r.:onsilk:rnrmos. ou r.:omLJ instrumento dt~ r.:rime, se 
assim consider<trrnos. como a lei p ... ·nal admite. l.!ssa fita foi 
periciada. Para nüs nÜ(l interessa mais a fita instrumental
mente: passa a nos interessar a prova técnic~t obtida p ... ·la 
Polícia FL•deral .._. pel~1 Universidatl~ de Campinas. E. -:ntão, 
nas demtmstraçü ... ·s que aqui foram feitas p!.!los pl!ritos, ficou 
bem daro que, sem dlívida algunw, o Sr. Antônio Rogêrio 
Magri trav~lll aquele Jiúlogo, no qual diss(! h<twr rect.>bit.lo 
tl suborno tlr.: 30 mil dôhm..'s. 

Nüo podenH)S afirnwr yut.: t.:ll! r ... ·cdwu. porque não sab ... ·
mos Llo des.tinu de~sc~ 30 míl dólar!.!s, ondt.! e~tão, enl que 
conta bancüria? mio te.:nws r.:umo ac:umpanhar 4ualqut.:r trü
ntitr.: dess;;t moeda estrangeira. Ent;1n. n:lo poderemos incri
minar o Ministro por ter rccebit.lu 30 mil dólares. mas podemos 
incrimin;.í-lo. tk• <.ICordo com o capítulo competente tlu Código 
Penal. p!..·la <.kclaraçoio Jada, c ele tl!G.Í. que, então. explicá-lo 
pl.!rante o Podr.:r Judiciário. ElC Jisse que recebeu 30 mil dóla
res. QuGlJI nos garante isso'! Laudos periciais. Os laudos peri
r.:iais. que foram ao instrumento do crime. ou que foram ao 
corpo t.h: delito. dão conta exatamente c.ksse fato. Jú_ .não 
nos interessa aí a existência Ja fita..::, sim. a eú;tC·ncia_ dessas 
perícias com a devida d ... ·monstraç<io aqui. perant~ a-C~mliSsão 
de Inquérito. 

O Rt:lator não terá dificuldad!.!s __ em fazer o rdatôrio. 
Absolutamente verdadeiro, sem paixclo, sem interes_~c de_p~r- __ 
seguição. c- sendo um homexi1Jntcgrado à Oposiç~1o como 
sou, eu poderia, muito pelo contrário, se não fosse isento, 
como. na verdade, cu o sou. cu poderia querer aprofundar 
essa questão da omissão: mas não o faço. porque não vi como 
possa ter existido essa omissão. E-:.ta Comissão é verdadeira. 
é uma comissão correta. de homens honestos. de homens 
corretos. Temos que resultar num truha\ho igualment~ corre
to. Não se trata aqui de ohter prornoç~io. nem Je esticar 
o caso, de alongar, de criar mais uma circunstância pesarosa 
para o Governo, pon.1_ue somos Jc Oposição. Não! Temos 
aqui que lidar exatamente com a verdadL' dos fatos que foram 
trazidos ü Comissão. 

Pelo material colhido. pdo material que chegou da Polícia 
Federal. pelo que colhemos aqui. são incontestáveis fato-:. co
mo este que vou dizer aos senhores: primeiro, o Sr. Volney 
Ávila tinha uma atividatle estranha; ele não era pr9priamcnte 
o Diretor de Fiscalização c Arrecadação: era algo mais; ele 
era um agente tão estranho dentro do Ministério_yue conseguia 
perm;.mecer ali sem a confiança do Ministro, sem a confiança 
do Presidente do INSS. Verdade ah~oluta, não se tem dúvida 
pelo~ depoimentos obtidos. que um procurador chamado Tali
ná reside hoje na Argentina, hancando o jogo, e que esse 
cidadão, no período em que foi procurador do INSS. teve 
uma atividade escusa cm que deve ser incriminado de ime:_dia
to. Ele nada assinaVa-,-náo deixava rastros em nenhuma opera
ção, em nenhum trabalho administrativo da Procuradoria. 

Havia um testawdt..'wfcrro que apunha as assinaturas s.:mn cum
pmm~tínu:nto individuaL p.:sso;,tl t.lu Sr. T<.1linü. Es~t: fatn 
L' incontestüv!.!l. avult;.t do que estü aqui apun1do. 

Quantn ao Sr. Seniphico. ek jú responde a algumas a~·ôe:-. 
criminais. Temos que wr se es-:.as ações criminais são as mes
mas que chegam u esta invcstig.;.u;üo; se o~ fato-:. que deram 
origem a cst<L investiga~;,:·[Lo são os mesmos dcsst: período ou 
se são novos: porque, st: süo os nu:smos. ek n:.í.o podeni res
ponder duas vezes a um indiciamento repetitivo. Com a Asses
~oria Têcnica do Senado, pret~.:ndo f<.lzcr a vcrificaç<·tn disso: 
se os fatos qut..' ,iü estüo sendo discutidos em açôes ...-riminai:-. 
são os mcsnws qu ... · ch~.:g~mtm ao conhecimento tlcsta Co
missão. 

Quanto au Sr. Tt:ixeir;J Nt:to, ficou hr.:m claro quc a gran
dl..' divergência dek para com u Minist0-rio ao qual perl!..·ncia 
o INSS foi a qucstüo dos 147r.;: fui um parecer que ele deu 
c L_!ue não contou com a concordünda govcrnanwntal. que 
dele discordou e achou que o pmcurador detentor de um 
cargo de confiança deixou Jc mcrec.:-la. P<.1r isso ele saiu. 
Nâo vemos aí nenhuma mügoa na saí Lia. ptHl[ue ele se confron
tava com o pensamento do Governo. Então. não tinha a con
fiança do Governo a partir daquele momento. Mas tamh<.'m 
nüo vimos nenhum ilícito cm que possa ser incriminado ncs;.;e 
momento. Ele trouxe. pdo eontrürio. alguma-:. denúncias con
tra a administração do Sr. Antônio Rog~rio Magri, notada
mentc no l[UC se refere ao INSS. 

Nüo houw nenhuma resposta nesta Comissão, por t.:xem
pln. nada sobre parcelamento. Por exemplo. a Ct)nfcdt!ral 
era uma firma indicada como tendo tentado subornar o Mini~
tro para o parcdamento. Seguidamente. todas as pessoas res
ponderam que nunca lwuve esse pedido de parcelamento. 
Eu ex-M:nistro. entüo. indicou aqui que apenas a Confe-deral 
p~diu a ele que-. ao invés tle arbitrariamcntos para as multas 
que foram aplicada~ úquela empresa, fosse ft!ita uma verifi
cação na contabilidade. Também não vimos que ilícito possa 
residir nisso aí. Não se confirmaram aquelas indiL:ações sobn .. ' 
as empresas que estiveram sendo mencionadas notadamente 
pela imprensa; não houve n~.:nhuma confirmação de nenhum 
depoente. Todos disseram: n<.lo huuvc pedido de parcelamen
to. Entüo. essa park ai parece igualmente L'sclarecida. 

Um outro fato 4ue é muito importante para n0s é que 
a Deputada Cidinha Campos deu notícia a esta Comissão, 
di.!' prôpria voz. de qut..' fizera um contrato em seu gahinetc. 
Não era propri<m1cnte um contrato. é evidente que não era 
um contrato: contrah> l'·m lato senso. No stricto senso era 
um ttcordo ilícito. Esse acordo seria para que cl<•. Scrápbiw 
e mais o Chdc de gahinet..:: c outras pessoas mais envolvidas 
- não me kmbro agora, no relatório examinaremos b~m 
dirt.:itinho- se comprornete::.sem em criar uma circunstância 
pela quul o Sr. Volncy fosse obrigado a revelar a fita qut: 
ete tinha do Magri, pela qual ele fosse compelido a isso. E. 
num dia aprazado. parece-me que no próprio gabinete da 
Deputada, foi f~ita uma gravação do Sr. Seráphico telefo
nando para o Sr. Volney, onde o Volney confirmava a existenw 
cia da fita e de alguns fatos da fita. Então, foram ao Volncy 
c_ disseram: ··Agora, ou você solta a sua~ ou nós soltamos 
a nossa". 

Esse fato não nos parece ético nem legal. Mas é evidente 
que, no relatório. faremos essa narrativa. e cu proporei. então, 
que ele seja enviado para conhecimento do Presidente da 
Câmara dos Deputados. Porque esse fato interessa substan
cialmente à Câmara dos Deputados. Aquele procedimento 
aparentemente heróico da Deputada Cidínha Campos, como 
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o proccdimL'Ilto dtJ Sr. Volncy. L'S~a:. gravaçlk~ de fita~ 4uL'ro 
dizL'r ao~ :-;çnhores qul' iss~1 sig_nifka a mesma coisa qui.! :-.c 
fazia no:-. tL'mpo~ tk fL'prt.!..,~.üo. quandu ~L' gri.lv:.tvam os tdL'l'o
nL'mas nas nossas casas, Ptlr Ct)nta dis:-.o, muita gL'ntl! dL'S~lpa
rL'Cl!U, muita g.L'ntL' morreu, Lk muita gente n;}o Sl!Jcm nqt_íci~L 
}..,:-;o ftli contknado dur~mtc ~~s c.li..!b:..ttt:s_ da Asscmhléia Nacional 
Cnnstituintl!. Qu_:,tndo discutimos o art. :;·_. __ eis quL' tudn isso 
.:lflon1u. _A\i:b. o PMDB, ..... nb a Lidt:GmÇ~l d.o Sçmu.lor fv1ürlo 
Covas. fl)i tkcisivo L'll1 toda L'ssa narrativa da" çi_dadania 4u~:. 
hojl!. l!~tü na Con~tituiçüo Fc~kral. 

Ent:itl. meu_t·uidadtl agora 0. ante~ d<.t apuraçüo da corrup
ç;.io, muito mais com n (kfcsa da (,:idt.ilbnia _c.;o da çon:-.tituciq
nahdad~.:. É U111<1 coisa qut.:- também imprL'ssiona bastante, por
qut.: n;.io podL·mos estimular esses métudm, 4ue condenamos. 
Por isso é que tenws uma nova Con~tituiç~i<). 

Enfim. qul!ro dlzer aos s<.!ilhorcs <.JUC, pan1 o convenci
mento do __ Rt:\ator, çs:-;,a_partc dt: omissão n<.\o prct)cupa: nfa:-i 
pode preocupar a()S senhores, _Se o:-:_:-;~nh_prL's assim entt.:nde
rL'lll, vamo~ L'~mvocar o General Agt:n_or t[umcm de Carvalho 
e. antes. o Cnroncl Pimenta_._ para que eles falem alguma 
coi~a a esse respeito, muito emh~>ra i~so cstt.::ja d•·suuwrizat.lo 
pl'lo lJUL' a Comiss~·lo colht.::u até o prt.:-sent~.: momento. N:.io 
h:.i nenhum:1 informa~·ão sobre l!SS:.t t1missCto. Mas a vinda 
d~.::-.sas pe~:-.mt:-,, t:omo a vinda de qualquer pessoa Uo Governo 
a4ui. a t.:sta Comi~s<.\o. ser] a importante para qLre nos informas
:-.cm a rL'spl'itu do pnrqu~ da L'Xl.JI1Cr;tção do Ministro Antônio 
Rog_0rio Magri. I, .... so • • .' qut.: C impor~;tntc. 

Ent•1o. solidtl'i ao Sr. PrcsiUcntc- da Comiss:.lo. nobre 
Scn;,u.lor Odacir St)an:s, que fizesse ~sta n::unLão_de hoje. por» 
que quero dizer :ws scnhorc:-. 4uc n<.\o t~:nlw a vekidac,J.c de 
fazer um rdatôrio personalí:-.til'o, meu: o rl.!latürio ~ Uu Comis
süt). c _el..L.. como_ Relator, t.:-stou aberto para conversas com 
qualquer l'nk·ga da Comis~ã.o t.:' insisto pelo c~m1p:m.~cimento _ 
dL' caJu um. Isso nüo é um traha!htl individual, mus um trah<.t· 
lho da mainr import~incia. A soç_icdade chunu por uma resul
tadu. PrL'std muita atL'n(;ão a uma_ fala Jo Senador Mário 
Covas. muito amurga, outra fala Jo St.:-nador Ekio Alvares 
com cert.:.~ amargura diant1..' dos rL'sultados dl...'~~as Comissões 
de ln4uérito. Mas garunto uos_ senhores que o Rdator saberá 
como enquadrar no Cüdigo Penal tudo i:o~so que está ratando. 
Nüo tL'nho pnr 4ut.-' não enquadrar c não fazer e não dar 
uma sati:-.faç<.\o ú sociedade_ sobre ç~}ies__cpisôdios. sem carre
gar. sem inventar, sem sentido políiico. 

Um outra !ição que _tive _do S_cn__adoL.Múrio Covas, que 
vârias vezes me advt.:-rtiu. t,lentro da nossa amizade, nas nossus 
conversas informais; o aspecto ético-político. Es~c aspecto 
pas!iou a me impres:-;ionar depois da ohservação de um homem 
maduro como Mârio Covas. Pon.lue, ouvindo-se um ex-Mi
nistro. um ex-díretor do"INSS, vários ex-procuradores. ouvin
do-~e Deputados, ouvindo-se pL'ritos. uma coisa é incontcS
t;hcl: o estaUo t.::ra cahlmitoso no interior daquele Ministt!rio. 
Não havia o menor respci.to ú uma ética político-adminis
trativa. Não havia o menor respeito ao Presidente da Repú
blica que. ne::;te caso. é vítima. Não havia o menor respeito 
ü República. nem à coi::;a pública, c isso se soma cxatamentc._ 
a t!ss.e projeto de ki que, ontem, foi aprovado pela Cúmara 
dos Deputados. 

Por isso. gostaria de sugerir, Sr. Presidente. que os meus 
companheiros discutissem esses _episódios e dessem luzes ao 
Rda__tor,_que está aqui exatamcntt: para ate:nd_er_à tendência 
que u Comissão achar mals eonvenil.."nte. O I:dat<Jrio SL'rá feito 
..--i;;mre do que for obtido, que nos parece suficiente_, só poden
ov ser acr_c_s_ciJo com uma resposta governamental de qualquer 

dcs:-.as pessoas indicada~. para no:-; dizer por que o Ministro 
Antúnio Rog.érin Mag.ri roi L'Xoncrado. Era isso. Sr. Prcsi
dL'ntc. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Presidência 
entendeu que V. Ex· :-.L' (onsidera suficientemente inforúmdtJ 
para em i !ir o seu rd<ttlirio c o seu pan:ccr. E V. Ex' indagu 
da Cnmissüo SI.! l!~ta cunsilkra importante traza aqui outro:-. 
dl.!pncntt.:s. 

0 SR. RELATOR (Cid Saboia d~.: Carvalho)- Outros 
dcpot.:lliL'S para csclarc..:cr t.:sse item. 

O SR. PRESIDENTE tOJaci[ SoarL'S)- Eu L'ntcndi. 
Sr. Scno1dor. 

Concedo a palavra ao nohr~ s~nador É leio Alvart:s. para 
disl'utir. -

O SR. ÉLCIO ALVARES- Sr. Presidente, primeiro, 
vou examinar. pura uma metodologia de trabalho mais objt;!'
tiva, o que foi anunl'iado pt::lo Relator c que ouvimos com 
muita att!nção. 

Logicamente - tenho debatido em várias CPI, nesse 
sentido- toda CPJ sú pode gravitar- c quer a Constituição 
as..<>im -em torno de um fato determinado. O fato determí~ 
nado, então, é apurado em tod<l a_extensão para a peça conclu
siva dos trahalho~. Pareceu-me 4ue nesta CPI, que foi chama
da CPI da Corrupçüo. que apura a corrupção. havia um fato 
determinado: o ex:-Ministro António Rogério Magri t~ria rece~ 
f:>iJo 30 mil dólares de alguém. E outros fatos de corrupção 
que pudessem ser apurados durante a realização dos trahalhos. 

Se fôssemos oferecer um aspecto rigorosamente técnico. 
o ú~ico fato inconcreto que temos é o dC que o ex~Ministro 
Antônio Rog_~rio Magri recebeu 30 mil dólares por algum 
favor administrativo. - · - -- -

Quero colocar, desde- o início, a minh~ posição nesta 
comissão. Não tornei, jamais, o partido do Ministro Antônio 
Rogério Magri. Tenho tido, em toda minha vida, principal
mente nos meus longos anos de advocacia criminal, urna posi
ção de prudência, de comcdimt;!'nto. No momento em que 
um ex-Ministro de Estado estú sendo convocado para uma 
CPI, especificamente por ser dele o fato determinado, esta 
comissão deve ter todas as cautelas para chegar a um desfecho, 
para que amanhã não paire nenhuma dúvida sobre o seu resul
tado. 

Formei uma convicção a partir do momento em que tive 
a oportunidade de ouvir o magnífico trabalho de perícia feito 
pelO!.-> professores da Unicamp. Não tenho dúvida de que aque
la voz é do Ministro Antônio Rogério Magri. Não tenho dúvi
da, pela simples oitiva, pelos impulsos da voz. Qualquer pes
soa. que ouvisse o Ministro António Rogério Magri, pel_~ pri
metra vez. ao vivo. aqui nesta comissão, constataria que a 
voz tem toda similitude. Seria profundamente extraordinário 
que a voz não fosse dele. 

Mas, dentro da visão penaL que temos que ter do fato, 
há _o fato penal caracterizado. A notícia-crime, eu diria, já 
está inteiramente estade"it.da. seja através do noticiário dos 
jornais, seja através do fato públic_o e notório. Temos que 
fazer aquilo que o Código_de_Processo .Penal determina,~º 
momento em que surge um outro fato gr~ye. O Minis~~o fal~ 
seou o andamento dos fatos. A princípio ele declarou_ aos 
jornais, de maneira categórica, que tinha _submetido o Sr. 
Volnei Ávila a um teste de ve_rdade. E, depois, já a~onselhado 
por advogados, indiscutiv_elmente, partiu para uma figUra que 
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todos que lidamos com Direito conh~cemos a negativa de dadc de um juiz, sou um juiz como quah.:~uer outro juiz no 
autoria. momento em que integro a CPI -.a minha convicção p~:.soal 

Ora. na hora cm que aquele que é apontado como respon- ~que a voz realmente pertence ao ex-Ministro Antônio Rugé-
sável pelo evento criminoso nega a autoria, logicamente aque- rio Magri, que assumiu por inteiro a responsabilidade de ter 
les que_ imputam a elt.! a responsabilidade do fato criminoso dito, na condição de Mini~aro, que ele rt!<:ebcu 30 mil dólare:.. 
têm de ter o amparo, cu não diria da prova ··renl, da prova Sem o exame de omissão. eu acho qu~ mio seria o caso 
em concreto, porque os indícios e circunstâncias levam- tam- de se discutir; esse assunto está vencido. O Sr. RL'iator falou 
bém à conclusão do raciocínio, mas a prova indiçiária talvez muito hcm, discute-se i:;so aqui porque me pareCl..' qut! a forma 
seja a mais delicada. E o processo penal divide-se em duas pela qual foi obtida essa gravação não homenagia n!.!nhum 
partes, qual4uer um sahe disso: a primeira parte, in dubio, dos participantes, seja a O!.!putada Cidinha Campo~. \-.l'jam 
pro societate; a segunda parte, quando já foram colhidos todos os procuradores que se envoJwram. Isso não 0 coisa de pe: .. ~oa~ 
os elementos formadores do proce~so. in dubio, pro rex. que realmente ohjetivam realizar um trabalho com ~eriedadc. 

Mas. nós não somos aqui um órgão do Judiciário que. Então. Sr. Relator. nu momento em que V. Ex afirma 
vai condenar ou vai ah~olvcr o Sr. António Rogério Magri. que já existem as provas judiciárias 11ec..'cssárias. e não pn:-çi:-.am 
Nós somos uma CPI que tt.:-m uma obrigação. Eu acheí, peta ser provas reais, concretas, c elas são conve.rgentt.:::.. t.:u n:.1o 
exposição do Relator Cid Sahóia de Carvalho, que já existem tenho dúvida nenhuma. Já qut> V. Ex' entend!.! LJUC pos'>ui 
indícios claros. O maior indício que existe neste momento os _elementos para opinar. para que nós venham(.,)~ a realizar 
- não podemos admitir que todos os órgãos de imprensa um relatório dentro do st:-u escrúpulo. determinando ao final 
do País tenham simulado uma declaração do Ministro Antônio desse relatório que essas peças todas. que sl!jam examinada:-. 
Rogério Magri- é a colidéncia evidente das primeiras decla- e consideradas .boas pela relatoria l!- pela comissão. sejam 
rações dele à imprensa e. agora, negando categoricamente. t!Ilviadas ao Procurador da República, que ai, ent<lo, cm jul-
E há um detalhe: não convencido com a exposição do ex-Mi- gando-as. irá oferecer ou não a represcntaç5o penal qut:- venha 
nistro, quando do seu depoimento aqui, perguntei c,le maneira a_enquadrar o Sr. António Rogério Magri dentro Jos rigort;>s 
categórica se negava ou afirmava as declarações que ele havia_ . _ da_ lc_i. 
prestado aos jornais. Porque, a partir dali. estaria sendo erigi- Eram apenas essas observações que eu gostaria de fazer 
do talvez o indício; e me louvei numa leitura feita pelo Senador na condição, não de um Senador que tomou o partido do 
Mário Covas, que teve o cuidado de trazer aqui vários recortes Sr. Antônio Rogério Magri, pelo contrário, eu respeitaria 
de jornais da época. dando, exatamentc, o conh!!_cimento des- qualquer réu, qualquer pessou que estaril.t sendo inJiciada. 
sa versão. E o ex-Ministro Antônio Rogério Magri foi catCgú- dentro do~ rigores do Código Penal ou dentro daquilo que 
rico. negou a declar<~ção do jornal. No momento que ele preceitua o Código de Processo Penal, mas dc:ixandu d<.íra-
ncga a declaração do jornal, para manter a tese da negativa mente o meu ponto de vista c convicção. Eu me perfilo com 
de autoria, há o indício bem configurantc dessa situação cm V. Ex' na conclusão positiva de que efetivament~ aquda voz 
que ele se encontra, e me parece ·que não é das mais privile- é do ex-Ministro Antônio Rogério Magri. E sendo aquL'la 
giadas. voz uma prova indiciária consistente, nós tL"ríamos qw ... • reme-

Agora, obviamente. no momento cm que o Relator, que tê-la à Procuradoria-Geral da República para LJUC, cntâo. a 
está acompanhando pl!ça por peça, já tem em mãos tudq Procuradoria da República, à vista dos depoimentos 4ue vt:~ 
aquilo que repre!;eflta o indício da prova. eu acho que os nham a formar a consistência da denúncia. possa oferecer 
indícios têm que ser convergentes, tem que ser indícios com contra o ex-Ministro a representação penal na qual estiver 
consistência. Não-~podemos pegar um indício aleatório, tem infringido e capitulado como infringente de dispmitivo pen<ll 
que ser um indício consistente. No momento que há e.~sa expresso. 
convergência, competirá a esta comissãO, certa-mente, aí me Isso ficaria a critério, também. A comissão nem deveria 
parece que há uma prudência tambêm do nobre Relator, de se aventurar a tentar capitular penalmentt:. Descrev_t;: o evento 
enviar para a Procuradoria c ali cr1tão, à vista do material criminoso, as conclusóes, a decisão da comissão, que acredito 
colhido por nós, a Procuradoria capitular, conforrn~ é ç!_Q_s_e_u que será. a minha pelo menos e a de alguns colegas- concluR 
mister, do seu ofício, o Sr. António Rogério Magri. Discutir siva pela culpabilidade- e, então, a Procuradoria da Repú-
crime a esta altura em que ele foi infringente da norma penal blica, no desempenho da sua função, tornaria as providências 
seria, me parece, dispiciendo. legais cabíveis, e a comissão então encerraria os seus trabalhos. 

O que há ê o seg"uinte: nós estamos dirigindo o raciocínio. O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Continua em 
Esta comissão entende, realmente, que aquela voz não tem discussão. 
valor provante. disse bem o Sr. Relator. Qualquer prova obti- Com a palavra o Senador Mário Covas para discutir._ .· 
da hoje por meio ilícito não se sustenta no Ju.,diGiár:io, isso -
é do preceito constitucionaL As fitas também são suscetíveis O SR. MAR.IO COVAS - InfClizrnente. não ouvi tod"a 
de um exame muito sério, e me parece que nesse.s casos a a exPosição, mas suponho q'Je o Senador Cid Sabóia de Carva-
dúvida seria espancada pelo magnífico trabalho que tivemos lho tenha entendido que o que foi feito até agora já lhe. permite 
oportunidade de ver. Deveremos ter o bom senso de erigir ou perrtJitiria à comis~ão declinar: a sua posi.;.:'io a respeito 
no relatório as provas judiciárias que levem a uma conclusão desse cycnto. 
de culpa do ex-Minis"tro Antônio Rogério Magri. 0 SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Exatamente 

Con:idero essa perícia da Unicamp muito séria. Como isso, nobre Senador. 
advogado, eu nunca tive oportunidade de encontrar !Jma prova 
pericial tão perfeita como aquela que tive oportunidade de OSR. MÁRIO COVAS- Ele indaga se, eventualmente, 
ver. seria conveniente a extensão do fato para a tentativa de apuraR 

Não há dúvida nenhuma. Ali, sob o ponto de vista técnico ção so_hre um pecado chamado omissão, que ocasionalmente. 
-,e eu aduziria que, no momento, estou investido da quali- teda ocorrido. Não sei se estou correto ao analisar i~so em 
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funç<.in do pniprio ato ~.:onvocatúrio. um nto convth::atório para 
qur.: se apure. num prazo de 1:20 dias. denúncia d!.! corrupçüo. 
cnvolvt.•ndo suhllrnO c.k autoriUadt:. sobrctULh> do Ministro 
do Trabalho e da Prcvidênda. cm parcclaml!ntn de _-d0bito 
junto~~ Pn.:vidt:-nci~l So<.:ial inclusive. 
. Nüo me part.•cc que~ cm algum instmltL'. a __ cvcntual omis
süo dt: qttt.'m quer quL' sc.ia tenha sidu cm funç<.iu de algum 
tipo dL" ten_t_,ltÍVU d-~---~uhorno. N;,:ste instantt.:. CSSi.! !'ato rnc 
parece menor. de pouco intL'I'L'S:O.l!. pi.!lo meno:-. a níve!Lksta 
comissáo. 

O R~.·lator aponta p;1ra um pmbiL·mn qut.' de consiJr.:r<.l, 
pmh:ria tt.'T dimensün me pan~cc mais poli!ica do qut.• jurídka. 
que~ o fato de Sl! apurar a ruzüo pela qual ck saiu do Mini:-.
têrio. Ma:-. nüo wjo como possamos oht1Ú ~.:~s.a infornmç<"to. 
nt..•m do Gt..'llt..'ral A~wnor, nem do Minbtro Passarinho. nt..•m 
de quem quer que -~cja. Essa informaçào ·teria d~.: .st..'" ol)rcr 
d~.: quem o demitiu. L' certamente mio vamos convocar o PrcsiR 
do.:ntl.! a4ui nesta comiss.ão parn sabe-r is~o. 

Aí perguntn na maior boa-fé. pnn]ul..' é um prohk·nHt 
rig.orosamcntl.! t.k t.·onhecimt'ntn tê~nit.·n._ A rigor. o que km os 
para dizt..•r'! Qw.: a t.'llllliss<.io está t~b~olutamc-nte convencida 
di.! que- a grava~·ün 0 aut0ntícu, genuína c. portanto. a vnz 
que ali estü ê a do Ministro Magri. Par~.:cc·nl)s _que isso limita 
o úmhito d<.1s nossas afirnwçõcs. PodL'mos dizer mais do l.jUI..' 

isso'! 

O SR. RELATOR (Cid Sabcíi;1 de Ccrvalh<l)- Pnde
mns. Temo:-. l)S th:pnimcnto~ qut!" aqui foram tomado~. alguns 
com a presença di.' V. Ex··. cm que se Já lil)tÍ<.:ia de muito 
mais. Inclusiw dn estado anómalo do Ministl!ríO. a afiVIJadl.! 
indcvid.1 dl) Sr. Volnçi_ Ávila. ~:xcessiv<.~ ao cargo. fatl\S_ quc
d(:ix;:un transp:1rc-cer muitu~ irr~.:gularidaJc-~. A co_nstància di.! 
p(.·s~oa:-. c-stranlw_~. ç ~l.!mpre as JTIC$mas. no gabinete do Minis
tro c JC"talhe~ _t.le:-.sa natureza. 

O SR. É L CIO ALVARES - Scnauor Cid Sa.h<iia uc 
Carvalho. gostaria de _fazer apenas uma Jigdra inkrvcnção. 
:-.c V. Ex·· me pcri11ite._ , _ 

O S_cnador M::írio Covas está ferindo um ponto impor
tante. Esse~ t.lcpoimentos que f<.Jram tomados - ouvi dois 
ou tr~s. poh; participei como supli.!nte aqui- têm-dl! formar 
um elenco di.! dado~ ljUC nos leve- a afirmar, não só pela prova 
pericial. qu~ fni brilhante. que a posiç<i.o do Ministro era vulnl.!
rável. Não estamos averiguando aqui se o Ministérin traha
lhava hcm o_u_ mal. É o que penso a respeito desses dcpoi
mt..•nto~. e aí que o Relatl)r tt:m di..! nos conduzir. Eles têm 
dc ser convergentes c consistentes. para dar reahm:ntl.! esse 
rctnrno. 

O SR. RELATOR (Cid Sahóia de Carvalho)- É exata
m(,_·ntc isso. Ele~ são consist~:ntes. Eles coi_ncidem entrl.! si 
em quase túdüs os pontos. mcsnio na~<; adversidades, nos Confli
tos entre o Sr. Volnei c o$(. Magri, nos conflitos entre Volnei 
c Rossi. eles se confirmam. eles se completam e kvam exata
mentc ú seguinte ~..:ondusüo: havia uril estado anómalo estaho.:
li.!~ido dentro do Minist~i"io sohrt!" a autuação. sobre a·condu
ç<.io tk par~..:e!amcntos. sobre influências. Isso t:_:-;tá comprovado 
pelos diversos depoimentos qu~ forum dado:-. aqui. Não se 
tem a minudência. detalhe por detalhe, processo pl)r processo. 
porque mio era b.:_m a natureza de.S!<:J. comiss_üo, mas se tem 
a notícia bem s<Jlida que conduz a isso. 

Náo v<.unos apenas dizer, Senador Mário Cnvas. que a 
voz era Jn ex-MiniStrO Magri: mas quero lembrar que aqui 
fni fe-ita uma cnmpkmentaç<.io Ua pt:rfcia. que nüo está no 

inquérito pll!icial. Aqui cstti mais aprofundmlo. (.' estti vindo 
um novo lautln. atendendo úquilo qui.! foi solicitado por e~t;:~ 
~omissão. 

Entüo. o que hü'! I-lü que a fita foi gravtttla dentro de 
um panorama. um quadro. tlt..'ntro de uma contt..•mporancidadc 
de uma st:ric di.! fatos <.múmalos dentro do Mini:-.têrío. de...,con
fiança de um para com o outro. atns que teriam sido baixados 
pdo Pr~.:sidcnte du INSS para inviabilizar a açüo dn Sr. Vo\nt:i. 
j:í que o Sr. Volnei nüo mcrt..'cia confiança. um prm::urado_r _ 
qui.! nada assinava jü com medo de se implicar. a tkh:_gaç<.~o 
irregular .. .k pndere_s desse procurador. Esses fatos todu~ cstao 
bem notidadns perante a comiss<.io. 

O SR. PRESIDENTE (0Jacir Soares)- A Pn:sid~ncia 
deseja indagar ao Senador Mário Covas se e::-.tá satisfeito .~.:um_ 
C!-.:.ias considcraçôc-s i.' devolva a palavra a S. Ex-· 

O SR. MÂ RIO COVAS- Esttn1 intt.:irumcnte.de acordo 
.:.om V. Ex· s~-) yueria sabt..•i" cm que terillos vamos colocm 
as coisas. 

V. Ex' c~ta apontando para a seguinte dirl.!ção, se cntl'ndi 
.:.orretc.Hnt..•ntl.!._ Prinwir_o !.! o que decorreu da oitivu qw: aqui 
fizi.::·mos. da noSS~1 \'iSão sobre- o ccnürio existente nq Minis
tério. Jndep!.!ntkntl.! dos fato~ ocorrido~. havia um ccmírio. 
um caldo de cultura, que tornava propício det~rminadas cois~\S 
acontl.!cesscm. É a cxposiçüo dliSsr.:: caldl) de cultura 4lle tr<.ti: 
a lume os demais fatos periféricos. as luta:. intl.!stinas. a nomga
ção à revelia tio Presidente c do Ministro etc. 

E. finalmente, o fato maü; concreto é a cxistt!ncía de 
uma gravação que, nos termos do entendiml'nto da comissão. 
nítida c claramente está dl.!monstrado que é genuína, contínua. 
orgãnica, ~cm cortes. sem somas, sem nada e neccssariamcntl.! 
as vozes que ali estão pelo menos uma é a do Ministro Magri. 

Portanto. o qu~ está contido na fita foi dito pelo Magri. 
Is.'-'o para nós é suficiente? Aí, pcrguntv ao jurista. pergunto 
ao advogado: is~o para nós é suficientc_cm relação ao trabalho 
qu~: temos que fazer? 

O SR. RELATOR (Cid Sahüia de Carva(ho)- Acredito 
qu~.: sim, porque aprofundar a partir dai j<i seria um traballw 
Jt:- polícia têcnica. 

O SR. MÁRIO COVAS - Aprofundar a partir dai é 
determinar se o q_uc falou _foi r~ito, 

O SR. RELATOR (Cid Sahúiil. de Carvalho)- Exata
mente. Daí porque eu pretenderia, Senado( Mário Covas. 
não dizer que o Ministro Magri rt::cchcu US$30 mil, mas dizer 
que ele declarou que rccc_he_u USS30 _mil e a voz é dele. 

O SR. MÁRIO COVAS -A nossa ~puração é indicativa 
tamh~m. ou seja, temos corno conclus<.iQ,_ç_omo ponto de vista 
firmado que aquilo foi dito. 4ue aquilo é fieL 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- E que 
cahed ao Poder Judiciário ... 

O SR. MÁRIO COVAS- E mais do que isso, que 
a -nossa avaliação é que o cenário era favorável a que coisas 
desse tipo acontecessem. A partir dai cnhe â Justiça definir 
onde isso se enquadra ou. se outros procedimentos policiais 
houver. cahc fazê-los a partir daí. É isso'? 

O SR. RELATOR (Cid Sahóia de Carvalho) -~Não 
pOJe-mos arriscar um enqUadramento ahsoluto sob risco de 
as provas SL'guinte~. que forem obtidas. até desmoralizassem. 
mais ainda. cm virtude da pcrícja. Entá<.), cu sugeriria c sub
meto o meu pnnto dt.' vista à comiss<.io que fecharemos com 
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uma c.·onclusüo. noticiando o~ fato~. sem lazer ~o.:apitulaçüo 
penal. deixando ao alvedrio da Pm.::ul'adoria da Rqniblü;a 
o emtuadramento do~ fato~. 

Houv~; atê uma discu~~ão aqui s~;múntica. s~._· o rêu comet..: 
um crime de falso testemunho. N:io vamos ~ntrar nl.!ssa filigra
na jurídica. Vamos informar qu~. rl.!alml.!ntt.:. o prohkma do 
Ministro estü configurado. nüo só pl'la prova pericial. pnrquL' 
não t.!Staríamos avanç<.mLio t.:oisa nenhum:.~ tamb0m. pnrque 
du ê pcrfeitu. Seria uma wkidaLie inusitada de quallJUL'r SL·na
dor dizer yuc·a cono;;·ic(,·üu dele li- maior do que <.t pmva pericial. 

O SR. PRESIDENTE (Odadr So<lft.!:-i)- A Presid0ncia 
indaga da cumiss<-io. uma vez qul! temos quorl_!m para delibe
ração. se. na forma do exposto pelo L:minente Relator. pelo 
Senador Mário Cova~ e pL'io SL·nador Elcio Alvan.::s. prctend~ 
considerar condoído~ o~ sc:u~ twhalho~ de apuraçCto dn rato 
objeto da CPI ç. se concorda em que po~samos de~ignar a 
data do dia 10 de maío. para que l' RelatOr pos~a aprL·:-;entar 
o SCL' relatório c seu par~;.•ccr. (Pausa.) 

O SR. ÉLCIO ALVARES- (Fora dn microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Odadr Soare~)- Está aprnvado. 

Evidentementl.! lJUI.! a ata da no:-.sa reuni~1o n:·to pO<.kria 
consignar 1.!:-.sa ~.:olocaçün de V. Ex'. por4ue o rL·latôrio úeverü 
ser aprovado ou nüo pela L'~Hni~süo. 

O SR. ÊLCIO ALVARES- V<uno~ juluar o relat6rio 
~ dar a ele o ~aeramento legal da comíss<in .. M7ts o racindnio 
du Sl.!nador Cid Sabüia d~:~ Carvalho leva â infonnaçúo de 
que hü um (ksfl.!cho dL' culpahilid<Hk. 

O SR. MAGNO BACELAR - Sr. PresiJenh::. pe~·o 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (0Jacír Soare:-.)- Concedo a 
palavra ao Senador Magnü Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR - O que já decidimo,. 
c f<tlta ~omentc colhL't' votos. 0 o procedimet.to. O julgamento 
d~' relatório será ~-o dia ~0. Ntto hü o que discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Üdaçír SoarL'S)- A Pre~iJI.!nda 
declara encern.1da a presente reuniüo L' convoca a comissão 
para reunir·se no dia 27 de maio. às 20h. para tomar L't.mhl.!ci
mcnto do parecer c Jo votn do Rdatur ~obr(: a que~tüo. 

Está e-ncerrada a reunião. 

{ Lei'W1ta-se a rewiiâo ús /()!J/Omin.) 
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1- ATA DA 89• SESSÃO, EM 26 DE-MAIO DE 1992 

1.1 - ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres 

Referentes àS seguintes matérias: _ _ ___ _ 
-Projeto de Resolução n"20/92, que modifica a Reso

lução n• 50, de 19 de setembro de 1991. (Redação final). 
-Projeto de Lei do Senado n·• 108/91, que dispõe 

sobre a composição da merenda escolar c dá outras provi
dências. (Redação final). 

1.2.2- Comunicações da Presidência 

-Recebimento do Ofíci'o ri" 727, de 21 de maio cor
rente, pelo qual o Presidente da Câmara dos Deputados 
encaminha cópia de ofício do Ministro das Relações Exte
riores, acompanhado de sugestões de parlamentares mexi
canos, sobre o tratamento da questão da dívida externa 
pelos Governos latino-americanos. 

-Recebimento do Ofício n"' 73/92, do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, comunicando que aquela Cor
te, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n~' 
722-0/600, e por -votaçãO unâilirne, deferiU medida cautelar 
para suspender a eficácia das expressões .. a Lei n'-' 7 .834, 
de 1988", contidas no art. 38 da Lei no 8.21.6, de 13 de 
agosto de 1991. _ 

1.2.3- Apreciação de matéria 

RequerimentO -ri"-297/92, de autoria do Senador Mau
rício Corrêa e outros Senadores, lido na sessão anterior, 
solícitando_a realização de sessão especial do Senado desti
nada a homenagear o jornalista Assis Chatcaubriand, por 
ocasião do centenário de _seu nascimento. Aprovado. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR MANSUETO OE LAVOR.- Efeitos 
?as graves denúncias do Sr. Pedro Mello, veiculadas na 
Imprensa. 

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO,_ co~o Líder -- C~iação de CPI destinada a apurar 
denunc1as do empresáno Pedro Mello, veiculadas na im
prensa. 

SENADOR JONAS PINHEIRO, como Líder -
Oposição de S. Ex~ à criação de novas CPI. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY. como Líder
Sugestões para a criação de CPJ destinada a averiguar de
núncias feitas pelo empresário Pedro Mello. 

SENADOR MARCO MACIEL - Satisfação com 
a contribuição da Igreja Católica com- o texto Educação, 
Igreja e Sodedade para a elaboração de programa nacional 
de educação. 

SENADOR MÁRCIO LACERDA - Razões para 
a apresentação de projeto de autoria de S, Exa que institui 
oEstatuto do Trabalho do Aeronauta. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÁES -'--Hipóteses 
de alterações ':la legislação do Imposto de Renda de pessoas 
físicas. -

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Pu· 
blicação do livro "Sergipe, 100 anos de História Constitu-
cional". · 

SENADOR ODACIR SOARES~ Trabalho desen
volvido pelo Governo de Rondônia em prol do meio am
biente. 

SENADOR NELSON WEDEKIN - Posição do 
PDT sobre as privatizações. 

SENADOR MAGNO BACELAR- Isonomia sala
rial do funcionalismo público. 
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EXPEDIENTE 
~O GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOF.I. Vli.ELA DE MAGALHÃES 
Diretor-OeraJ do Senado Federal 
AGACIEL OA SILVA MAIA 
Dire1or Exuutivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Administrativo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmp,reaso 1ob responnabilidade da Mela do Senado Federal 

J\SSINA TURAS 

l.liiZ CARLOS BASfOS Semestral ............................ ~-·-·················----.. -~ .... ~---~-~-------Di 70.000,00 
Diretor Indwtrial 
FLOR!AN AUGUSTO COtffiNIIO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

1.2.5- Requerimento 

- N" 301192, de autoria do Senador Albano Franco, 
solicitando que seja considerado, como licença autorizada, 
o período de 28 de maio a 10 de junho do corrente ano. 
Aprovado. 

1.2.6- Ofício 

- N'' 14/92. do Governador do Acre, referente à sua 
assunção ao Governo daquele Estado, em virtude do faleci
mento do titular. 

1.2.7 --Requerimento 

- N" 302/92, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
ao Ministro da Economia, Faúmd"ã e Planejamcnto, infor
mações que menciona. 

1.2.8- Comunicação 

Da Liderança do PSDB, referente a indicação como 
membro titular da ComissãO de-OrçainerúO~ em substi
tuição ao Senador Jutahy Magalhães, o_ Seiiador -Mário 
Covas. 

1. 2.9 - Ofícios 

- N\'685/92, do Presidente da Câmara dos Deputados, 
comunicando a indicação do Deputado Paulo Mourão, -para 
integrar, como titular, a ComissãO Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização, em substituição ao Depu-
tado VictOr Faccioni. - --

- N9 686/92, do Presidente da Câmara dos Deputados, 
comunicando indicação do Deputado João Faustino, para 
integrar, como titular, Comissão Parlamentar Mista de In
quérito, em substituição à Deputada Rose de Freitas. 

- N"725/92, do Presidente da Câmara dos Deputados, 
comunicando a indicação dos Deputados Marcelo Luz e 
João Colaço, para- integrarem, respectivamente como titu
lar e como suplente, a Comissão de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n' 99/91 (n' 161191, na 
Casa de origem), que dá nova redação aos §§ I' e 2:' do 

Tiragem 1.200 exemptares 

8.rt.-184 d6-'Código Peilal, acrescenta-lhe um § 3~. -altera 
o art. 186 do Código Penal e estabelece normas para apura
ção e julgamento dos crimes previstos nos §§ 1 ~, 29 e 39 
do mencionado art. 184 do Código Penal. Aprovado, com 
emendas. À Comissão Diretora para a redação final. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 92/91 (n' 1.714/89, 
na Casa de origem). que regulamenta o art. 185, inciso 
I, da Constituição Federal, e define pequeno e médio pro~ 
dutores rurais. Apreciação sobrestada, nos termos do Re
querimento n' 305/92. 

-Projeto de Lei do Senado n' 173/9Í, que dispõe 
sobre a liberdade de imprensa, de opinião e de informação, 
disciplina a responsabilidade dos meios de comunicação 

- e dá outras providências. (Tramitando em conjunto com 
os Projetas de Lei do Senado n" 56 e 145, de 1991). Apre
ciação sobrestada, em virtude do término do prazo regi~ 
mental da sessão, após a apiesentação e votã.çãÕ de requeri~ 
mentos de destaques, tendo usado da palavra o Sr. José 
Fogaça. 

-Projeto de Lei do Senado n' 145/91, que regula 
o direito de resposta para os efeitos do inciso V do art. 
59 da Constituição Feçierai. (Tramitando em conjunto com 
os Projetas de Lei do Senado n<?-~ 56 e 173/91). Apreciação 
sobrestada, em virtude do término do prazo regimental 
da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n9 56/91, que revoga o 
§ 3' do art. 20 da Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, 
que regula a liberdade de manifeStação do pensamento 
e de informações, e o_ inciso II do § 3~ do art. 138, do 
Decreto-Lei n" 2:848, de 7 de dezembro de 1940. qu_e insti
tui o Código Penal. (Tramitando em conjunto com os Pro
jetas de Lei do Senado n' 145 e 173/91). Apreciação sobres
tada, em virtude do término do prazo regimental.da sessão. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 19/92 (n" 2.154/91, 
na CaSa de origem), que dispõe sobre a concessão de medi~ 
das cautelares _contra atos do Poder Público e dá outras 
providências. Apreciação sobrestada, em virtude do térmi~ 
no do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 125/91-Complementar 
(n~_60/89, na Casa de origem), que disciplina os limites 
das despesas com o funt::ionalismo público, na forma do 
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art. 169 da Constituição Federal. Apreciação sobrestada~ 
em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

1.3.1- ComunicaÇão da Presidência 

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

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

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDENTE 

N~ 212 e 213192 

3- PORTARIA DO I• SECRETÁRIO 

-N• 24192 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES ·- -

Ata da 89a Sessão, em 26 de mato de 1992 

2• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Rachid Saldanha Derzi 

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

Alexandre Costa --Alfredo campos- Ahnir Gabriel
Arnazonino Mendes -Beni V eras- César Dias- Chagas Ro
drigues- Cid Sabóia de Carvalho -ÇOutinho Jorge- Dario 
Pereira - Eduardo Suplícy - Elcio Alvares - Eneás Faria -
Esperidião Amin - Fernando Henrique Cardoso - Francis
co Rollemberg - Garibaldi Alves -Henrique Almeida - Hu· 
go Napoleão- Humberto Lucena - Irapuan Costa Júnior -
Jarbas Passarinho - Joao Calmon- Joao Rocha -Jonas Pi
nheiro - J osaphat Marinho - J osê Eduardo - J osê FogaÇa -
José Paulo Bisol - Júlio Campos -- Júnia Marise - Jutahy 
Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nu
nes Rocha - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto 
de Lavor - Marco Maciel - Mário CoVás - Maurício Corrêa 
- Mauro Benevides - Meira Filho - Moisês Abrao - Nabor 
Júnior- Nelson Wedekin- Ney Maranhao - Odacir Soares 
- Onofre Quinan - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi 
-Raimundo Lira - Ronaldo Aragao- Ronan Tito- Ruy Ba-
celar - Valmir Campelo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide&) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 57 Srs. Sen-adQ_res. Ha· 
vendo número regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob~ proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1'' Secretário_ procederá á leitura do expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 147, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 20, de 
1992. 

A Comissão Diretora apresenta a redaçãà fínal do Projeto
de, Resolução n" 20, de_ 1992, que modifica 3 Resolução n" 
50, de 19 de setembro de 1991. 

Sala" -de Reuniões da Comissão, 26 de maio de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente- Rachid Saldanha Derzi, Rela
tor - Alexandre Costa - Márcio Lacerda. 

ANEXO AO PARECER N'' 147. DE 1992 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a ·s-eguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1992 . 

Modifica a Resolução n~ 50, de 19 de setembro 
de 1991-

Art. 1~ Oart. }\',parágrafoúnico,incisoiii,daResolu· 
ção n" 50, de 19 de setembro de 1991, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"III- Credor: Export-Import Bank ofthe United 
States - Eximbank. 

a) valor: US$178,305,469.00 (cento e setenta e oi
to milhões. trezentos e cinco mil e quatrocentos e ses
senta e nove dólares americanos); 

b) juros: pagos seril.estni.inente e calculados à taxa 
fixa de 9,65%-ao ano, durante tanto o perfodo de carên~ 
cia quanto o de pagamento-; 

c) amortização: início da amortização do principal 
da tranche relativa ao primeiro satélite - 15 de feve~ 
reiro de 1995. Quanto à tranche relativa ao segundo 
satélite. em 15 de setembro de 1995; 

d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano, sobre 
os saldos do empréstimo não- desembolsados; 

e) seguro de crécJito: 5,48% sobre cada desem
bolso do empréstimo . ., 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na. data de sua 
publicação. 
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PARECER N• 148, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado no 108, 
de 1991. 

A Comissão Dire=(ôfi{ãr)tCS-eiltá a fc&tÇ{o~fii1a1 doP~rÕjeto 
de Lei do Senado n" 108, de 1991, que dispõe sobre a compo
sição da merenda escolar c dá outras providêricias. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de maio de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente- Rachid Saldanha Oerzi, Rela~ 
tor- Alexandre Costa- Márcio Lacerda. 

ANEXO AO PARECER N" 148, DE 1992 

Dispõe sobre a composição da merenda escolar e 
dá outras providencias. 

O Congresso Nacional 9ecrcta: _ _ , ~ _ _ __ _ 
Art. 1" A merenda escolar servida na rede púhlica de 

ensino será constituída de produtos compatíveis com os hábi~ 
tos alimentares de cada Estado. 

Art. 2" A merenda escolar será composta, obrigatOria
mente. de produtos locais. 

Art. 3" Esta lei entra em vígor na d~l.tã. cte suã- publi~ 
cação. 

Art. 4'-' Revogam~se as disposições em contrário. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs) ~ A Presi
dência recebc.u o Ofício n~ 727, de 21 de maio corrente~ pelo 
qual o Presidente da Càmara dos Deputados encaminha có-piã 
de ofício do Ministro das Relações Exteriores, acompanhado 
de sugestões de parlamentares mexicanos sobre o tratamento 
da questão da dívida externa pelos govemo:s latino-ameri
canos. 

O expediente será encaminhado, para conhecimento, à 
Comissão de Assuntos Económicos. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência icccbeu, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
o Ofício n'' 73/92, de 22 de maio corrente, comunicando que 
aquela Corte, ao julgar a Açãci Qireta de Incon~tituciuna
lidadc n"' 722-0/600,_ e por votãÇão unânime, d-eferiu medida 
cautelar para suspender a eficáCia das expressões "a Lei n" 
7.834, de 1988". contidas no art. 38 da Lei n" 8.216, de 13 
de agosto de 1991. 

O expediente será encaminhado à Comissão de C<)nsti
tuição, Justiça e Cidadania, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Na sessão 
de ontem foi lido o Requerimento n~ 297, de 1992, de autoria 
do Senador Maurício Corrêa- e outroS Srs·. Sen-ãdoróf, solici-
tando a realização de sessão ·especial do Seiiadó destüiada 
a homenagear o jornalista Assis Chatcaubriand, por Ocasião 
do centenário de seu nascimento. 

O requerimento deixou de -ser votado, naquela opor-tu~ 
nidade, por falta de quorum. 

Passa-se, agora, à votação do requerimento. ~ 
Os Srs. Senadores que 6 aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores, 
o País está vivendo um momento de perplexidade. A pergunta 
que se ouve em todos os recintos é a mesma: como vamos 
sair dessa gravíssimac.rise? . 

Na realidade, _os fatos que a imprensa nacional vem divul
gando, desde o último fim de semana, são estarrecedores 
e inconcebíveis por envolverem não mais Ministros de Estado 
e outras pessoas dos altos escalões da administração pública_ 
federal~ .além de algumas eminências pardas do regime, mãs ~ 
a própria peswa do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública. · 

Os abalos e estragos provocados pela megatónica bomba 
do Sr. Pedro Collor colocaram em nível crítico a credibilidade 
do Presidente da República; podem ricochetear nas institui
ções democráticas, e já a essa altura infligiram Córisideráveis 
danos ao setor económico financeiro~ as bOlsas despencaram, 
o dólar e o ouro deram um salto, apesar de medidas corretivas 
afetuadas pelo Banco Central, e os capitais externos, que 
irigreSsavam ultimamente em grande escala no País, retomam 
o caminho de volta. 

É verdade que o Presidente Collor, em momento tão 
delicado, não deixou de reagir, ao seu estilo. Escreveü umil. 
carta à Nação, considerando falsas e insensatas as declarações 
do seu irmão Pedro, contra quem vai mover ação penal por 
danos morais. Pe_diu rigoroso inquérito ao Ministro da Justiça. 
Dispõe~se a depor na Polícia Federal, e determinou que hou
vesse devassa na Receita Federal e no Banco _Central contra 
o Sr. Paulo César Farias e, hoje de manhã, o Presidente, 
através de cadeia de rádio e de televisão, renovou_ a sua decla
ração de inocência e de ise"itção, em face da apuração dos 
fatos apontados. 

Diante desse quadro, como se comportará o Congresso 
Nacional? É outra pergunta que vem·-·sendo feita em todo 
o País. 

O Çongresso, através de suas mais expressivas lideranças, 
vinha mantendo, até sábado passado, uma posição de prudên
cia e de cautela perante esses lamentáveis acontecimentos. 
Mas, a partir de hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não 
poderá este Poder Legislativo deixar de tomar uma decisão 
que demonstre, de forma inequívoca, que não está acuado, 
amendrontado, fugindo de suas responsabilidades coustitu-

- cionais, numa conivência passiva com o acobertamento da 
dura verdade. 

A propósito, convém citar trechos do artigo publicado 
hoje na Folha de S. Paulo, de autoria do Jurista e Professor 
Fábio Konder Comparato. Diz ele: -

"Na teoria dos golpes de Estado, ainda falta preen
cher uma lacuna: analisar os golpes por omissão. 

Na grande maioria dos casos, sobretudo em nossa 
América Latina, as ações golpistas são atentados cernis~ 
sivos contra as instituições, chegando até ao requinte 
do "autogolpe", como ocorreu há pouco no Peru, ou 
do "golpe contra o golpe", como sucedeu no Brasil 
com o AI no 5. Por isso, a generalidade dos observa~· 
dores deixa de atentar para um golpe mais sutil, mas 
nem por isso menos grave, consistente em deixar de 
aplicar a Constituição e as leis do País para punir um 
governante irresponsável por crimes contra o bem pú
blico. No extremo do absurdo, chega-se mesmo a inver~ 
ter a ordem racional das coisas, considerando o golpista 
a iniciativa tendente a responsabilizar um chefe de Esta· 
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do por atos criminosos que haja cometido no desem
penho do seu mandato popular. 

A justificativa que o-mUndo político costuma apre
sentar para essa omissão dolosa em rt.!speüar a ordem 
constitucional é a clássica razão de Estado. Um pro-_ 
cesso de impeachment do Presidente da República, diz
se, viria contrariar a vontade popular. expressa nas 
eleições, e abalari_a_s_Qrtsideravelmente a~ instituiçõc~_ 
políticas, o que deve ser evitado por todos os meios 
em época de crise e_conõrilica. Mas, evidentemente. 
ninguém é tão crassamente inJ:WrlO:O a ponto Lk: desco
nhecer que, para bom número de políticos, o verda
deiro motivo da recusa em fazer funcionar os meca
nismos constítuciona"is de ieprcSSãó ãcrinünaíidade po
lítica é bem diverso e muito menos nobrl.!. 

Os dois argumentos apresentadOs Para justificar 
o golpe por omissão são; porém~ insustentáveiS~" 

São palavras do Prof. Fábio Konder Cornparato no seu 
artig"J publicado hoje na Folha de S. Paulo, intitulado ""0 
Golpe por Ombsão". _ _ 

Em face dessas considerações, parece-me oportuno resu
mir em três pontos o feixe de re_fle_xõcs tnÇ'tivad_a::i por- esses 
lamentáveis e preocupantes fatos que a imprensa nacional 
e internacional vêm dando destaque ultimamente._ _ 

Primeíro, o Caminho da estabilidade demo_cr*tica na atual 
circunstância é a apuração responsável e rigorosa dos fatos 
apontados pelo Sr. Pedro Collor de Mello, por todos os órgãos 
e Poderes que tenham competência para isso, sem exduir, 
evidentemente, o Congresso Nacional. Nesse ponto, as decla
rações do Sr. V_ic_e-Presidentt.!, Itamar Franco, segundo as 
quais os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário sabe!ão 
cumprir os respectivos deveres, c mais, que o País está maduro 
para superar dentro d_a Cons.tituição todo e qualquer tipo 
de dificuldade, são declarações pertinentes c próprias de um 
estadista. 

A Nação em peso exige um esclarecíril.cnl:õ Cãbal, se real
mente as denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello foram resul
tado de um desequilíbrio mental ou se, de Jato, elas se encon
tram com a verdade que está subm~na nos subterrâneos da 
República. . . . 

Em segundo lugar, é preciso considerar, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, diante da onda de pcssimísmo que se abate 
sobre o País, sob_re .os brasileiros cm um momento de tanta 
dificuldade, a expressão que se ouve: "este P.aí:;; não temjelto". 

Na realidade, depois da campanha pelas diretas, aquela 
extraordinária manifCstáção das massas· populares, exigindo 
a redemocratização, a eleição do Presid~-n--t~_ d_~ ~epúhlíca 
pelo voto direto da população, tivemos o primeiro Presidente 
eleito, o Senhor Fernando Collor de Jv1e_llo, COO} 35_ rrül_hões 
de votos, 35 milhões de brasileiros confiando.na su_~_mensagc'!l 
de modernização, de moralização da máquina administrativa 
e dos costumes deste País. E depois surgem_~m volta do pró
prio Presidente, e até concentrando na sua própria pessoa, 
denúncias tão graves c que precisam de apuraçãO. 

Em todo caso, é preciso relembrar aos brasileiros pessi-_ 
mistas, àqueles que já se deixam abater pelo derrotismo e 
que até procuram um meio de deixar _o P~ú _que, mes~o 
nessas circunstâncias, ainda não é tempo e talvez nunca _seJa 
tempo de desespero, de desesperança no futuro do nosso ~aís. 
Pensa-se, e há inclinação neste_ ~e:n_tjdo,__que são exclusivas 
do Brasil a der.r:.ocada econômica, a recuperação .. difí~_il da 
economia, a exploração e a concentração de r~nda. E v~rdade 

que os nosso::; indicadores cconômicos estão e:m declínio, mas_ 
os nossos indicadores sociais são catalogados entre os pioreS-
do mundo. ·. 

É uma __ notícia gravíssima essa de que o Brasil está em 
primeiro lugar em conce-ntração de renda e em falha no atendi

-menro ãs--condições sociais da população. 
Mesmo assim, a-nossa palavra é de esperança. E não 

podemos esquecer que esses fatos não são exclusivos do nosso 
'Pà'ís, Corri O se tivésserrioS ümtdara, urna inclinação irreverSível 
paia essas circunstâncias. - -

-- Em relação aos fatos -que foram objeto de manchet~s 
ein todos os jórnai::; do País, veja."se por éxempl6, a situa.ção 
de países do PrimCirO Mundo, dentre eles ns que agora querem 
condenar_ ou apontar o País por causa dessas circunstâncias, 
aqueles mesmos que vêm à conferência da ONU sobre ecolo
gia, a Eco-92,. e que antes_ queriam apontar o Brasil como 
um dos responsáveis maiores pela poluição do mundo, quando 
eles destruíram, foram os responsáveis pela destruição de no
restas, dizimação de populações indígenas e agressões irrever
síveis ao meio ambiente. 

-Não têm esses países, nem seus chefes de Estado, sequer 
o direito de apontar esses males que afetam a administração 
pública em nosso País neste momento. 

O primeiro dos países do mundo. de economia, liderança 
maior - vamos ser bem claros -, tem na sua presidência, 
e isso não criou nenhuma crise institucional, um hom_çm que 
foi ligado à Cia, e que, naquele episódio ilegal dos Irã-contras, 
foi um dos principais envolvidos. 

No Japão. outra potência do Primeiro Mundo, não é 
raro saírem administradores de alto escalão, até primciro
ministro_s, das suas funçõ~s diretamente: para a cadeia por 
crimes_ de responsabilidade e corrupção. 

E o que ocorre agora na Itália? Diversos parlamentares 
e_ administradores, condenados por corrupção, p·ara não se 
falar na ligação, nas ramificações que existem __ entre o poder 
paralelo da má fia italiana e algumas representações e partidos 
políticos. A última comoção da Itália a esse respeito foi o 
atentado que vitiiTfOu o juiz Giovani Falcone, sua esposa e 
vários dos seus seguranças. Do Ministério da Justiça, coman
dando o combate_ à corrupção e à máfía, acabou sendo vítima; 
e__ nos seus funerais. ocorrido na cidade de PalerQJO, enquanto 
era sepultado sob os aplausos da população, havia, paralela
mente, vaias para os representantes das instituições_ políticas 
e vaias para os representantes do poder de segurança do Es
tado. 

Não nos vamos estender sobre essas_ comparações para 
dizer ao povo brasileiro que a situação que vivemos hoje, 
outros países também vivem. São males mais ligados à humani
"dade _do_ que mesmo a esse ou àquele país, a esse ou àquele 
sistema. 

- Mas isso não nos exime de mO~tiiú -á gravidade das acusa
ções apontadas pelo própríú iirrlão do Presidente. Gostaría
mos, como integrantes de um Partido de oposição, que já 
se- definiu pela constituição de uma comissão parlamentar de 
inquérito, até para o bem das instituições, para o fortaleci
mento do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dO Poder 
Executivo, como falou o Vice-Presidente Itamar Franco, gos· 
taríamos muito mais de estar aqui fazendo oposição ao Presi
dente Fernando Collor pela sua filosofia de Governo, pelo 
seu neoliberalismo que tem gerado, também em outros países 
da América Latina, tantos mal~s. e até golpes, como no caso 
do Peru e a tentativa de go_Ipe na Venezuela, pela sua política 
de privati_2_:açõcs, que consideramos contrária aos interesses 
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nacionais, porque é uma alienação pernidO-sã: aos interesses 
públicos. _-_ - -

Gostaríamos de estar aqui discutindo a política salarial 
do Presidente Fernando Collor, que prometeu, já para o seu 
segundo ano de Governo, um salário míriiin'o de 200 dólares, 
e que, ao terminar a sua administração, feáà áSsegUr<ido-üm 
salário mínimo de 300 dólares ao trabaltiadOf brasileiro. E 
hoje -essa política salarial é tão nefasta~- qU~ _o frabalhador 
começa, neste mês de maio, com menos de 80 dólares, muito 
distante dos 100 dólares prometidos no Prirlleiro ano do Go
verno, e termina, no mês de setembro- porque não haverá_ 
reajuste nestes quatro meses- com um pódú-ãquisitivo cor~ 
respondente a apenas 45 dólares. _ - _ 

É contra issO que gostaríairioSâe estar aqui falando. Mas, 
lamentavelmente, temos que tratar desses fatos apontados 
pelo Sr. Pedro Collor. Fatos gravíssimoS,_ sóbre os quais o 
Congresso não pode colocar panos quentes. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Com prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador, V. Ex~. como 
sempre, merece a nossa atenção e respeito pela profundidade 
dos assuntos que aqui traz. 

OSR. MANSUETO DE LAVUR ..C:~Muito grato. É genti
leza de sua parte. 

O Sr. Magno Bacelar- E hoje, acOmpanhando o discurso 
de V. Ex~ desde o início, quero cumprimentá-lo por estar 
mostrando à Nação brasileira que não somente aqui os gover
nos democratas sofrem momentos de trauma, para os quais 
parecem inacessfVeiS--as- SOluções._ No in(cio do discurso, V. 
Exa se referia ao pronunciamento, atravéS da imprensa, do 
Sr. Fábio Konder Comparato, que dizia estar o Congresso 
Nacional acuado diante da possibilidade de punir um gover
nante irresponsável. Na realidade, nobre Senador, o Con
gresso Nacional não está -acilado. Acuado estaria se já hou
vesse provas definítivas que justificassem-um impeachment, 
uma_ ação decisiva do Congresso Nacional, e a ela o Congresso 
NaciOnal se recusasse, se omitisse. Contra ti governante irres
ponsável citado, ainda nada existe que possa comprovar a 
sua culpabilidade. o que existe, no meü enteil-dílnento, é 
a frustração de um irmão, talvez débil mental, à procura de 
complicar a vida nacional, de ameaçar as instituições. Disse, 
e V. Ex~ acabou de citar, o Vice-Presidente da República, 
que "as instituíções haverão de sobreviver encontrando mec-a
nismos para punir ()S culpados e para salvaguardar as institui
ções". E nisso que acreaito. Acredito que haveremos de en
contrar uma maneira de esclarecer os fatos, de trazer a Nação 
brasileira ao leito da democracia, mas sem nos deixarmos 
levar, também, acuados pelos ditames de uma imprensa escan
dalosa, sensacionalista, muitas das vezes, ou pelas acusações 
de um irresponsável, que essas nossas inst1ttiíções estejam 
ameaçadas. Acredito, sim; que as-lideranças que hoje já discu
tiram a manhã toda com o Presidente do Congresso haverão 
de encontrar imediatamente um caminho que tranqüilize a 
Nação brasileira. Cumprimento V. Ex~ pela profundidade do 
discurso. 

O SR. MANSUETO DE t:AYúR.- Agraueço a V. Ex•, 
nobre Senador Magno Bacelar. Quero_-exatamente clarificai' 
a linha do pensamento que eu vinha traçando, que_ coincide 
com o que V. E~ expressou no seu importante aparte: 

Ninguém -parte para apurar i:i.lgo que já sa:be~-Se_o País 
já tivesse a verdade, não precisaria de apuração. Então, nin
guém vai partir do princípio de que essas acusações são verda
des, são dogmas. Absolutamente! O que se quer é, re<:tlmente, 
chegar à verdade, e não a temos. Tanto não temos que acha
mos qufj,O irmão do Presidente, talvez movido por uma paixão, 
fez acusações excessivas. Todos reconhecem isso, mas é çossí
vel que nessa cascata de acusações do Sr. Pedro Collor haja 
algumas verdades. Tem-se de garimpar o que foi de verdade 
no que foi publicado pela imprensa. O ideal seria que a impren
sa não tivesse publicado, uma vez que, geralmente, para a 
população, par~ o homem comum, o que sai no rádio, no 
JOrnal, na televisão é verdade absoluta. Mas temos uma lei 
que permite isSO, graças a Deus! Há ampla liberdade de ex
pressão, e não podemos impedir jamais que sejaril "for-necidos 
dados ~ um órgão de imprensa e que ele não nos divulgue. 
A partir do momento em que um órg_ão de imprensa tem 
acesso a essas fontes, fica a crité[ío--de-lé díVúlgar ou não. 
Mas nã:' há quem impeça, e ~ão pode esse órgão de imprensa 
ser pumdo pelo fato de_ ter dtvulgado, ainda mais em citando 
a fonte, corno fez a revista Veja. - --- - --

- A expressão "O Congresso não está acuado" não foi 
do e~inente jurista ~ábiõ Comparat6. FÕi de um período 
antenor, no pronunciamento de minha autoria. Eu só vou 
repetir, para esclarecer melhor o que eu queria dizer - refe-
rindo-me ao Congress_o-: - -

"Mas, a partir de hoje, não pode.rá deixar de tomar 
uma decisão que demonstre, de forma inequívoca, que 
não está acuado, amedrontado, e fugindo de suas res
ponsabilidades constitucionais.'' 

Esta foi a minha expressão anterior- e~ logo depois, foi 
que: citei o texto escrito, hoje, na Folha de S. Paulo, pelo 
emmente professor e jurista Fábio Comparato. 

O Sr. Magno Bacelar - Permlte-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Pois não. Ouço o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador, permita-medes
culpar-me porque, na realidade, eu não entendi assim. Mas, 
em essência, o nieu- aparte vinha em reforço ao que V. Ex" 
dizia, quando descrevia o fatõ de as Bolsas de Valores estarem 
em queda e que a população se preocupa;- o -argumento de 
.V. Ex~ deve, exatamente, tranqüilizar a população brasileira 
e que acredita nas suas instituições. Ainda há pouco, vimos, 
aqui, florido o nosso plenáno com a presença de estudantes 
e professores. Isso ainda é uma prova de esperança e respeito 
à nossa instituição. Era o que eu queria esclarecer, e peço 
desculpas por minha errónea interpretação.- - -

O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex• não tem que 
se desculpar. Ao contrário, quero agradecer as contribuições 
que V. Ex~ oferece ao meu pronunciamento, ainda mais lem
brando qu_e realmente esta Casa uma das instituições que 
desperta amda a atenção da juventude brasileira. E é a essa 
juventude brasileira, aos homens e às mulheres de todo o 
Pais q1..e devemos transmitir essa mensagem de esperança. 
O Brasil é viável, apesar das crises, apesar das dificuldades 
d_? momento. O Brasil é um grande País. Esses males que 
sao enfrentados nesse momento não são exclusividade nossa. 
Citei três ou quatro países do Primeiro Mundo, pafa dizer 
que enfrentam crises, iguais ou superiOres: Na Itália, por 
exemplo, é o homem que representa o Ministério da Justiça 
que sucumbe num atentado monstruoso. O Bra~ii não é um 
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País isolado nessas dificuldades e nessa crise. _Era isso o que 
eu queria dizer. 

Agora, entre isso e justificar um acobertamento, um esca
moteamerito, ou evitar que O Congresso não _faÇa a investi
gação pelo órgão próprio, há uma distância muíto grande_. 

Agradeço a V. Ex~ os apartes. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR_- Concedo o aparte 
ao nobre Senador Edu_ardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Bem lembrou V. EX", nObre 
Senador Mansueto de Lavor, o episódio da morte, por assassi
nato, do Juiz <Jiova_rii1f Falcone, na Itália, em relação aos 
episódios por que passa o Brasil, assim como também ressaltou 
a importância das reflexões do jurista Fábio Konder Compa· 
rato, no seu artigo de hoje: •'O golpe por omissão". Diz 
ele, e vou vitar um trecho: "A atual conspiração para abafar 
as denúncias contra o Presidente da República representa 
um autêntico golpe de estado por omissão. Destrói-se, Com 
ele, todo mecanismo de controle efetivo do poder, num siste
ma presidencial de governo". Não há, nobre Senador Man
sueto de Lavor, como o Congresso Nacional não assumir intei· 
ramente a responsabilidade de apurar, serena e equilibra
damente, as denúncias feitas pelo Sr. Pedro Collor de Mello. 
A imprensa. Senador Mansueto de Lavor, fez aquilo que cons
titui o seu dever. Diãnfe da revelação de um fato tão signifi
cativo e de interesse público, não poderia, qualquer órgão 
da imprensa, seja a revista Veja ou a revista Isto E, furtar·se 
de colocar para a opinião pública uma denúncia de tamanha 
gravidade. Agora, cabe a nós parlamentares, efetivamente, 
apurar isso. No caso do Juiz Giovanni Falcone, a quem deseja
mos prestar a nossa homenagem, o caso de um juiz corajoso 
que estava apurando, levando adiante, até o fim as-investi
gações sobre a Máfia, quem é quC não se interessava __ pela 
apuração, senão aqueles que participavam da cosa nostra É 
preciso se Jembrar disso! Caso o Congresso Nacional viesse 

·a ser omisso, a deixar de apurar - tenho certeza de que 
vamos constituir a CPI - fatos tão graves quanto esse, a 
opinião pública brasileira -que hoje, pelo Data/Folha, pes
quisa realizada apenas na cidade de São Paulo, mas que é 
um sinal do sentimento popular. mostra que 88% querem 
que o Congresso Nacional faça a CPI- pensará que também 
estamos participando de fatos, de ocorrências irregulares. Esse 
é o paralelo que o_ pronunciamento de V. --Ex~ claramente 
traz para nós, Senador Man_sueto de Lavor. Não participam, 
não querem a apuração dos fatos, quem? QUem ni.atou_Gí_ova
nni Falcone? _Aqueles que não gostariam, que não quiseram 
que ele levasse até o fim o seu trabalho de coragem, trabalho 
de um juiz que quis desvendar atê o fim, os crimes da Cosa 
Nostra! Muito obrigado. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Muito obrigado a 
V. Ex~ 

A essa altura, a CP.I_parece ser a vontade política, a 
decisão da maioria dos partidos nas duas Casas. 

V. Ex• lembra muito bem que o trabalho do Congresso, 
através desse instrumento de investigaÇão~--que-é a CPI. deve 
ser sereno. É preciso" lembrar que a CPI não pode ser instru
mento de desvios nem palco de promoções pessoais-ou políti
cas. Ness_e sentido, estamos plenamente confiantes - como 
está o Senhor Vice-Presidente da República - de que os 
três Poderes, o Legislativo, o Judiciário e o próprio Executivo, 
saberão cumprir suas responsabilidades constituciõriais- neste 
momento. 

Vejo, portanto~ que a CPI já é uma decisão política toma
da com reflexão. Não foi uma decisão precipitada, uma vez 
que se esperou ~ma semana desde as publicações das primeiras 
declarações. 1 

___ Os partidos· políticos, considerados, pela catalogação da 
ímpreilsa, modefad'o's, ou que _se colocam numa oposição res
ponsável e corís~r:UiiYa nesta Casa - não sei qual o partido 
que não faz ess.e tipo de oposição; aqui, náo vemos nenhuma 
oposição destruti.va; oposição por oposição-. decidiram pela 
CP!. . . -

Vejo que rlão'_é por causa do Congresso que o Governo 
Collor não vai dar certo. O Presidente não pode queixar~se 
do Congresso Nacional; não pode queixar-se s_equer do PT. 
o P_artido de V.-Ex', Senador Eduardo Suplicy, que faz uma 
oposição mais intensiVa e persiStente.----- -

Na realida~e~ 'eu queria dizer a V. Ex·' que é da maior 
impoftãncia esse trabalho que o Congresso vai fazer. A Nação 
inteira espera essa contribuição e nós esperamos tamb~m que 
cada um de nós, rieste morit-ento, saiba cumprir os seus deveres 
e as suas responsabilidades. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permita-me apenas, Senador 
Mansueto de Lavor, acrescentar que a reflexão que fiz sobre: 
essa comparação. que veio do pronunciamento de V. Ex\ 
sobre a questão da Máfia e da cosa nostra ... 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - É por demais perti
nente. 

O Sr. _Eduardo Suplicy- ... é algo que me foi dito, hoje, 
por um cidadão paulistano, o Sr. Carlito Maia, um importante 
publicitário. Foi ele quem me falou o que acabei de dizer, 
ou seja, que só quem se aproveita da cosa nostra é que quer 
que as coisas não sejam apuradas. Portanto, Só a Má fia. Então, 
é de autorit do Sr. Carlito Maia esse pensamento que inCor
porei ao pronunciamento de V. Ex" 

O SR. MANSUETO DE LAVOR --Ele tem razão. V. 
Ex~ tem razão. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Concedo um aparte 
ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

' ~ 
. O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Senador Man-

sueto de Lavor, o discurso de V. Ex~ prima pela atualidade 
e pela contemporaneidade dos conceitos que está a expedir 
neste momento, no Senado Federal. Mas quero dizer a V. 
Ex~ que o brasileiro se acostumou a temer os go1peS de Estado. 
Isso, fundamentado na própria trajetória da República brasi
leira, que tem evoluído em seus fatos históricos com uma 
certa dramaticidade. Bastariam a década de_30 e o_s primeiros 
anos da década de 40, ou não sei se bastariam o_s vint~ e 
poucos anos após o Movimento Militar de 31 de março de 
1964, para demonstrar a fragilidade, então existente, do siste
ma democrático pátrio. Isso fundamenta todos os receios. 
E ainda surgem pessoas, um tanto quanto irresponsáveis -
como é o caso do General João Baptista Figueiredo --, que 
lançam na opinião pública uma semente ainda. maior, visando 
que germine o medo, que reproduza todos os receios e um 
possível avacalhamento da população, que assim fugiria da 
defesa dos princípios democráticos que norteiam hoje a Na

. ção, lotam dignamente o nosso País e são da essência da 
alma popular. Acredito que a CPI que se deseja é plenamente 
necessária. Ela n~r;:> ~eve pressupor golpe algum. O que há 
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de deixar maus presságios é permitirmos que o povo brasileiro 
fique sem uma satisfação~ -sCm um cOnvencimento, após de
núncias como essas que estão acontecendo e, principalmente, 
Senador Mansueto de Lavor, depois da trâgica edição da revis
ta Veja, que neste fim de semana embalou o brasileiro no 
seu pesadelo, no seu receio de que a democracia possa ser 
interrompida neste País. Não é possível no entanto interrom
pê-la! A ConstituiÇ-ão da República tem oS~rõeCaniSmos para 
crises como esta. Claro que há rnecanism-õs d-emocráticos que 
podem absorver um momento como este, não tão bem como 
absorveríamos um problema dessa monta num sistema: parla
mentar de Governo, mas mesmo no parlamentarismo há uma 
mecânica que advém, notadamentc, daquilo que é a essência 
da obra político-filosófica de Montesquieu: a perre-ita definição 
dos três Poderes, a coexistência dos Três- Poderes, a coope
ração dos Três Poderes, a soma dos Três POderes, para que 
formem evidentemente o_ todo do Estado. Eu quero dizer 
que a função do Poder Legislati\'O é essencialmente fiscaliza
dora. Não sei como o Poder Legislativo poderá abster-se do 
convencimento de que há o que fiscalizar, depois que a revista 
Veja circula aos milhõc~ perante os leitores brasileiros, com 
crimes tãcrvariados que fonri.am verdadeiros autos de exempli
ficação de uma alta gama crirriinosa per3nte a lei penal brasi
leira. Ali se varia da droga à corrupçclo: áli se varia da influên
cia ilícita de um empresário até os delitos necessários para 
a consumação dessa influência. AS denúncias são muito gra
ves. Elas devem ser apuradas sem trauma para o País ou 
para a democracia. Não adianta dizer que Pedro Collor é 
louco; não adianta dizer que há falta de fundamento; não 
adianta dizer que é briga de família, porque isso todo mundo 
sabe; não adianta dizer que é -íDTeresse contrariado. Seja o 
que for, há denúncias gravíssimas que devem ser apuradas. 
Não concordarei com as Lideranças do Congresso Nacional 
se decidirem pela parcimónia, pelas facilidades, pela ausência 
do cumprimento do dever parlamentar. Aqui, nós devemos 
apurar tudo isso sob a ótica política, snb a ética, sob a moral 
da coisa pública. Não é possível tolerarmos isso, principal-
mente quando sabemos que esse Governo teve o seu candi
dato, que hoje é o Presidente da Repúbtíca, levado à vitória 
por promessas absolutamente adversas a essa corrupção. O 
povo brasileiro fOi supinamente e-nganado; fOi, com rapidez 
e pela potência dos meios de comunicação, levado aos equívo
cos, levado aos erros e ainda tolhido pela ignorância de alguns 
fatos que só agora são revelados ao povo brasileiro. Quero, 
no exercício da Liderança, do PMDB, apoiar o nosso nobre 
colega no momento em que externa opiniões tão sensatas 
e tão baseadas na realidade brasileira. Nosso apoio a V. Ex• 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Quero agradecer 
a V. Ex" pelo aparte, dizendo que a sua intervenção enriquect": 
qualquer pronunciamento, por mais pobre que seja ele. 

Quero também dizer que as Lideranças - e V. Ex~ é 
uma delas - já estão majoritariamente definidas pela CPI, 
uma vez que não haveria razão nenhuma da existência de 
qualquer outra CPI, c as que estão em funcionamento deve
riam desativar·se, se as acusações do Sr. Pedro Collor não 
motivassem uma CPI do Congresso Nacional. Mas é preciso 
dizer que queremos a normalidade. Nem o Congresso Nacio
nal nem o País podem parar em torno dos trabalhos dessa 
CPI. Queremos continuar com o nossO tntbalho nas Comis
sões. Agora mesm(), tenho que interromper este _pronuncia
mento, porque sou-chamado a ir a uma CQniiSSão, pois há 
dois Governadores que irão depor e eu sou o seu Presidente. 

Pensava em fãlar aperias quinzC minutos aqui. O País não 
pode parar, a Nação não pode parar. A economia tem. real· 
mente, que se reajustar de acordo com as propostas do Minis
tro Marcílio Marques Moreira. Nem entro no mérito da ques
tão da recessão, do aperto, mas reconheço que se caminhava 
lentamente no rumo da estabilização, pelo menos em termos 
monetaristas ou neoliberais. 

Gostaríamos imensamente_ de ouvir aqui os discursos dos 
Senadores Josaphat Marinho, José Fogaça, José Paulo Bisol. 
discutindo a questão da liberdade de imprensa, do direito 
de comunicação, nesse projeto que está aí na pauta de ouvir 
V. Ex", nobre Senador Ronan Tito, discutindo os problemas 
do desenvolvimento do País, da produção rural, da produção 
industrial, a começar da sua Minas Gerais. Queríamos discutir
aqui esse neoliberalismo. 

Gostaríamos de discutir, mais uma vez, essa política sala
rial, essa política económiCa, que está interessando hoje muito 
menos do que a notícia do irmão do Presidente contra a pessoa 
do Presidente e pessoas ligadas a Sua Excelência. Há uma 
outra notícia internacional, que nos chega afirmando que o 
Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo em desigualdades 
sociais. Isso é que é grave, meus caros pares e amigos, isso 
é que é sério, pior do que _essas notícias contra o Presidente 
Collor. Não estamos minimizando e queremos, sim, a CPI. 
Devemos analisar profundamente a questão de que todos os 
países do mundo consideram gravemente no Brasil o assassínio 
e o genocídio de crianças. 

O Senador Darcy Ribeiro estava na Dinamarca e foi in
quirido por uma criança de 11 anos, que lhe perguntou se 
aqui se caçavam crianças nas ruas para assassiná-las. Isso é 
que é grave. Temos que _cuidar desses problemas, mas, lamen
tavelmente, teremos que instaurar uma CPI, dentro da respon
sabilidade constitucional para averiguar serenamente, dentro 
da normalidade dos trabalhos legislativos; aquilo que se achar 
por bem ser audiência secreta, que seja audiência secreta. 
Se não houvesse uma CPI desse caso apontado na entrevista 
da revista Veja, deveríamos desativar todas as demais, porque 
elas surgiram de fatos conscientes. 

O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Eu pediria apenas 
a compreensão dos nobres colegas, porque, daqui a pouco, 
terei que sair sem poder c-onceder apartes, lamentavelmente. 
Eu pediria a brevidade nos apartes. 

O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex' tem a palavra. 
nobre Senador. 

O Sr. Ronan Tito -Senador Mansueto de Lavor, neste 
momento, gostaria que passássemos a não mais conjugar õ 
verbo no condicional. V. Ex~ disse: eu gostaria de que esse 
Brasil estudasse o acerto fiscal, para que parássemos ... 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Estamos estudando 
isso junto à __ <;o~_issão de As_s_':_lntos Eco?-ómicos. 

O Sr. Ronan Tito - ... e estudássemos, por exemplo, 
imediatamente, o acerto fisCal e partíssemos para as medidas, 
para aprontar este País· para um ajuste fiscal e começar a 
promover o seu desenvolvimento. Sempre partimos do pressu
posto de que a democracia é um regime fraco, quando, na 
verdade, não o é. Lembro-me da morte de John Kennedy, 
um dos fatos mais lamentáveis dos últimos 50 anos, do seu 
assassinato em Dallas. Imediatamente, Lindon Johnson to-
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mou posse no avião, reforçando o ânimo, e come_çou .a cJesinM 
cumbir-se dos seus papéis. Quando se instaura uma CPI, nor
malmente. é para a averiguação de desvios políticos. Não 
estamos querendo confundir a opinião pública de que a CPT 
tem a força de uma delegada de polícia, porque não tem. 
Não temos investigadores, não temos poder de polícia, não 
podemos prender. Mas, quando estamos examinando desvios 
de setores políticos, ãs vezes, encontramos_ ilícitos penais. O 
que fazemos? Pegamos os ilícitos penais e os mandamos para 
a Procuradoria-Geral da República. Ora, o grande denun
ciante disto tudo, o Dr. Pedro Collorde Mello, compromete-se 
em entregar, após o seu exame de sanidade_m~nt~l, t_o.da 
a denúncia ao Proçu(ador-GeralQa Repúhlica. Para não dizer 
que estou querendo amaciar as coisas, ele entregou as denún
cias ao Procurador-Geral da República, ele encontrou culpa 
formada do Presidente da República quanto ao Paulo César. 
Se essas denúncias forem verdadeiras,_ é ass-un~o d_e delegacia 
de polícia, da Polícia Federal ou Estadual. Se for apurado 
algum envolvimento seu, então, manda-se a denúpcia para 
o Supremo que, se o julg~r culpado, manda para o Congresso 
votar o impeachmment. E assim que funciona a democracia, 
tudo o mais é distorção do estado derp.oc:ráticq. E se dissermos_ 
para a opinião pública que faz~ndo uma ÇPI resolver~mos 
todos os problemas, o que vai_.aconteGer7 Vamosg~r.ar _uma_ 
expectativa frustrante novamente e não vamos resolve_~ nad~. 
Enquanto isso, algumas pessoas se elegem, promovem-se. Isso 
acontece, como. aconteceu há poucos dias coril um Deputado. 
nosso colega, indiciando alguém p-or uma CPI. Meu"- Deus 
do céu, como se fosse possível uma CPJ fazer indiciame_ntot 
Essa não é sua função. Faço um apelo a y. Ex•_: vamos todos 
trabalhar naquela direção que foi colocada no condicionai, 
vamos conjugar o verbo no presente e no futuro. A população 
brasileira não espera mais: MUítõ obrigado. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado, no
bre Senador. 

O Sr. Aureo Mello --Permite-me V. Ex"' Lim aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Com prazer, nobre 
Senado r-

Ó Sr. Aureo Mello- Nobre Senador MansuetQ d~_L_ªyor, 
de_claro, antes de tudo, que vejo na pe!>soa de V, Ex-' um 
dos expoentes desta Casa, ante o q_ual tenho o máximo reSpeito 
pela sua cultura e pela índole e_quilihrada c justiceira. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- É gentileza de V. 
Ex\ muito obrigado. 

O Sr. Aureo Mello - É por esta razão quC. esclareço 
a V. Ex\ depois de ter estado na mais recente reunião das 
Lideranças.,. sendo eu representante do PRN. em virtude da 
auséncia do Líder Ney _Maranhão, do qual sou V ice-Líder, 
que ainda não foi decidida a __ questão da instalação de CPI. 
V. Ex~ o afirmou ·como um fato consumado, mas não foi 
decidido ainda. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Eu disse apenas que 
os Partidos majoritários estão querendo a CPf. mas não afir
mei que tivesse havido a decisão formal. Até concordo com 
o Senador Ronan Tito quando diz que a CPI não a solução~ 
e várias CPI aqui não têm chegado_ adequadamente aos seus 
objetivos. Não vamos transformar a CPI numa panacéia. Ela 
é um instrumento ao alcance do Congresso Nacional que não 
pode ficar à margem num mo:rrtento de:sse, atê-porque a popuR 
lação está _co.brando uma posição do Congresso Naciona~. 

Temos poderes, entre eles, o poder fiscalizador e estou 
entre os que defendem a constitUiÇão de uma CPL Mas, nós 
do PMDB - desculpe interromper o aparte de V. Ex• -
delegamos ao Lider do PMDB, aqui no Senado, Senador 
Humberto Lucena, p(enas credenciais para se definir no Colé
gio de Líderes em nosso nome. 

---R"ealinente, essa discussão ainda prossegue, apenãS con-s-
tatamos 4_ue os Partidos majoritariamente repréientados no 
Congresso Nacional -se irlclinam pela CPI. 

(_)SI'". Aureo Mello- Ele já o fez, embora outros Partidos, 
não o ~ar-tido _majoritário, mas Partidos de numerosOS cOmpo
ncnte"s se inclinam-·pela expectativa da solução que venha 
a ser dada pelos órgãos da P.alícia _ _FCderal, do prôf)rio Minis
tério P_úblico, ainda pela Procuradoria-Geral da República. 
Agora, essa matéria será solucionada e sobre ela haver_~ 1..1ma 
decisão- "final ao fim da tarde de hoje. De qualquer maneira. 
eu queria ponderar a V. EX" que entre os argumentos que 
foram expendidos, a respeito da conveniência ou não de uma 
CPI, figura a-quele de que estamos atravessando um dos mo
mentos mais expressivos da política e da administração brasi
leira, justamente aquele que se avizinha da in_stalação da gran
dc--Conferênch ·!n_iCrna~i~_!lal que e a Rio-92 e que, evidentc
me;nte, é ~ma _inconveniên_cia qualquer procedimiento prévío, 
ou prematuro, a respeito da posiç"ão de nosso Presidente, 
porque esse fato iria enfraquecer grandemente a represen
tação brasileira, o próprio Presidente da República e a situação 
política de- nosso País. É interessante que, pelo menos, se 
guarde eSS!-! puçior, essa conveniência pa~~ depois qUe passar 
a Rio-9_2, com-o ponderou, aliás com muito brilhantisino, o 
Govern~dor_do Rio de Janeir9, 9 Sr. Leonel Brizola, em 
entrevista num recente programa de televisão, que tlVémOs 
ocasião-de ver. Muito oQrigado a V. Ex--' pela gentileza de 
me pennitir este aparte. -

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Damos o nosso teste
munho de admiração a V. Ex~ pela ponderação e trabalho 
que realiza. Não somos daqueles que pensam que a CPI.é 
uma panacéia que irá solucionar tudo, mas o Congresso Nacio
nal não poderia ficar acusado de omissão diante de um quadro 
gravíssimo como o atual. O Fábio Comparato fala até em 
golpe da omissão, hoje, na Folha de S. Paulo, conforme tive
mos ocasião de ler, aqui, os seus conceitos. E_ntão, a_ omissão 
seria um mal irreparável para o Congresso NacionaL Saber 
como vai Jgir· nesse ·rnom·ento compete à clarividência das 
Lideranças e à nossa decisão política. Repito que seria bem 
melhor que estivéssemos discutido~ V. Ex•_ apoiando o Gover
no. como os demais componentes integrantes da -Bancada
do Governo, e nós da Oposição colocando pontos diversos 
ness_a política do neoliberalismo, a política salarial, a política 
financeini:-as privãtizaçõeS ou a reforma- co_nstltüÇlóiiàl e -ª-
reforma fiscal. São temas inadiáveis, importantíssimos que 
não podem ser preteridos pelos trabalhos de qualquer CPI. 
Esses grandes debates não pvdem ser retirados do Plenário. 

Agradeço a v. Ex' 
__ S_~· Presidente, encerro as minhas palavras e agradeço_ 

a atenção de todos, _principalmente pelos apartes.- (Muito 
bem!) -~---~~-

Durante o discurso do Sr. Mansueto de Lavor, 
o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa ·a cãdelra da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha 
Derzi, 3·· Secretário. 
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo.a palavra ao nobre Senador Fcrnarido Henrique Cardoso, 
que falará como Líder. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSÚB ~ 
SP. Como Líder, pronu-ncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, pedi a palavra co-mo Líder. hoje, por
que diante das circunstâncias, sabidas de todos, que o País 
está vivendo, experimentando uma crise bastante mais pro
funda e séria do que seria de desejar, acredito que os Líderes 
partidários devem falar à Nação através do Senado: 

Já externcí-minha opinião esta manhã, na reunião de 
lideranças convocada pelo Presidente Mauro Benevides. O 
Senado sa_bt.! c o .País também, que nenhum partido político 
e nem os políticos, nenhuma deles, fizeram -o que quer que 
fosse no sentido de agravar a situ_ação. Ao -cOntrário~ IoffiOS -
envolvidos pela crise cm que eStamos. Ninguém, cm s~ cons
ciência, poderia, a esta altura, imaginar qUe devêssemos con~ 
frontar situação tão delicada. Pior aínda na iminéncia da reali
zação da maior reunião intcrnadOnal que jamais houve no 
País. Momento mais inadequado não poderia existir. 

Não partiu de nenhum de nós. Nem mesmo dos partidos 
que fazem oposição siStemática e acirrada ao Governo do 
Senhor Fernando Collor de Mcllo. Não veio do setor político. 

Nos primeiros momentos, a reação dos Partidos que têm 
assento nesta Casa, fossem de Governo, fos~ern de Oposição, 
foi de tranqüilamente deixar que os fatOs se esvaíssem no 
âmbito privado - uma briga de família c uma briga entre 
empresário!>. -- -------

Eu, pessoalmente, escrevi um artigo na coluna que mante
nho na Folha de S. Paulo, dizendo que o _CongreSso deve ri?. 
se reservar para momentos mais graves e que nós não devería
mos, de forma alguma, jogar mais lenha na fogueira. Não 
fornos nós, portanto, os responsáveis pelOS- acontedrnentos 
posteriores mas, também, nem o Congresso nem os Partidos 
podem, agora, fin-gir-que não sabem que 9 País inteir9 está 
preocupado com as acusações publicadas na revista Veja e 
em vários outros jOinais - e, ainda ontem, reiteradas por 
emissoras de rádio e televisão. Acusações que partem de um 
empresário, que ,é- irmão do Presidente da República e que 
não teve o comedimento de circunscrever a sua briga ao âmbito 
económico e fanliliar, senão que feriu, dirctamente,-á"àutori
dade moral do Presidente ao dizer aquilo que todos nós- prefe
rimos não ac-reditar - e que me mantenho na posição de 
não acreditar- que haveria uma associação-entre O Presidente 
da República c o empresário Paulo César Farias. O Sr. Sena
dor Humberto Lucena, neste plenário, na_ semana passada, 
disse que a ComisSão Parlamentar de Inquêrito que nós insta
lamos, relacionada à questão da sonegação-, sendo Presidente 
o Sr. Senador Ronan Tito c cu, o-Relator, seria, talvez, o 
fórum adequado para ouvir o--emp-resário Paulo César de Fa
rias. Quando perguntado pela imprensa, eu respondi que, 
embora o objetivo dessa comissão, até expresso por mim e 
pelo Sr. _Senador Ronan Tito, na sua instalaçáo não fosse 
o de nos atermos a questões individuais e sim ao da reforma 
da legislação, não fugiríamos ao nosso dever de ouvir uma 
pessoa Qll:e havia sido tão abertamente critiCada e acusada 
em público. Poderíamos ter circunscrito a quetãO a este ponto. 
Porém, as novas declarações ampliaram o âmbito das críticas. 

Nesses últimos dias, têm havido trocas insistentes de opi
nião entre-os líderes partidários. Não vejo, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, corno possa, a essa altura, o CongresSo Nacio
nal omitir-se. Aci:tbei de ouvir, junto com os líderes e com 
o Presidente do Senado, as declarações reiteradas do Presi-

dente da República dize"ndo que de quer que seja apurada, 
até o fihal, a veracidade do .que foi dito, repudiando de plano 
que possa haver outra coisa a não ser calúnia, infâmia, Intriga 
nas acusações que sofreu e pede dureza às instituições do 
Executivo. 

.Agiu bem o Presidente da República; mas isso requer 
a contrapartida nossa também. Somos, .de alguma maneira, 
responsáveis pelo que ocorre nesse aspecto; não só pela res
ponsabilidade constitucional, como pela responsabilidade po
lítica que temos. 

Nãó podemos, a essa altura, postergar; não podemos 
evitar aquilo que não queríamos, ou seja, a de, também, 
irmos até o fim na questãO. Não está em jogo o Senhor Fernan
do Collor de Mello, o que está em jogo são as instituições 
republicanas, o que é mais sériO. 

- -A descrença que paira no ar atinge não apenas a pessoa 
do Presidente, mas a todos nós. E basta caminhar pelas ruas, 
basta ver as pesquisas de opinião pública, para chegar-se à 
tal conclusão. 

Cheguei a Brasfiia esta madrugada, e ainda ontem, em 
São Paulo, numa reunião em que estava presente o Senador 
José Eduardo Vieira, o clima sobre essa matéria era de cobnin
ça. Os repórteres chegaram a ser quase agressivos, e çom 
quem? Com o Presidente? Não, com os senadores! Pergun
tavam: e os Senhores, o que vão fazer? 

Já existe a crença de que qualquer ação de nossa parte 
seria simplesmente uma operação de cobertura. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao decidir-mos, como 
decidirmos nesta tarde, a nossa ação, quero dizer que sou 
favorável a que se crie uma CPI, -apesar das reservas que 
já externei e que vou reiterar sobre a forma ·da referida comis
são. Ao tomarmos essa decisão, nós não podemos a_dotá-la 
simplesmente para ultrapassar unla dificuldade momentânea. 

Estamos num momento quase cj_ue de refundação daRe
pública, não no sentido de trocar A por B; mas no sentido 
da credibilidade. 

Temos de recuperar a credibilidade para o setor político, 
para o Presidente, os juízes, os Senadores, os Deputados, 
enfim, para todos aqueles que têm representação e mandato, 
ou o sentimento que começa a existir no Brasil, que é de 
desobediência civil, vai aumentar. Metade dos contribuintes 
do Imposto de Renda não fizeram suas declarações; pessoas 
dã mais alta responsabilidade declaram, como se fosse algo 
banal, que é melhor não pagar o imposto, porque o Estado 
não tem competência para gerir bem o dinheiro públícol A 
sociedade se separa em tal velocidade do Estado, que chega 
a pór em risco o Estadol Ou construímos de novo uma ponte 
entre o _Estado, o setor político e a sociedade, ou tudo que 
fizermos aqui (reforma fiscal, reforma da Constituição ... ) será 
visto como se fosse realizado num grande clube que discute 
assuntos que nada têm a ver com o mal-estar do povo, porque 
o pOvo está preocupado não com o seu bem-estar, mas com 
o seu mal-estar! Todos sabemos que não há solução milagrosa, 
e o Brasil aprendeu isso! Todos sabemos que, sem a rescons
truçãq do Estado, não haverá possibilidade de um maior beffi
estar para a população. Mas, se não criarmos condições morais 
para estabelecer de novo uma relação de confiabilidade, por 
mais que nos esforcemos aqui, o nosso esforço será baldado, 
porque não terá sustentação da sociedade. 

Creio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, ao decidirmos 
devemos ter esse pensamento. Entendo que, se o Congresso 
organizar uma CPf cOm õ objetivo de fazer estridência, com 
o propósito de, pura e simplesmente, aplacar a opiniãO pública 
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-com propósitos clcitureiros, _çm dcsmedro da autoridade . 
do Presidente - es..tatí_amos aurncntàndo o grau de falta de . 
confiança da opinião" pública -sobre toda a classe política. 
Quem enveredar por esse caminho; terá enveredado por um -
caminho perdido de antemão; quem imaginar ·que uma· CPI 
possa· servir de palco·para transformar· questões sérias em 
piruetas dcmagó.gicás pode estar ·certo de que estará perdendo 
seu tempo e prestando um desserviço ao País. 

Pedi ao Presidente do Senado Federal c aos Senadores 
Líderes- creio que estão de acordo- que, se eventualmente 
- como acredito que faremos - criarmos essa ComiSsão, 
que ela seja compoSta por pessoas -que bem representem os 
Partidos, que tenham um sentido agudo de responsabilidade 
polítiCa e que saibam que precisamos dar hoje uma espécie 
de caução moral àqueles que vão investigar.· 

·O Congresso, s-ãbidamcntt:!, não dispõe, de recursOs para 
investigações. O Senador Ronan Tito fazia, há pouco, -essa 
ponderação, e S. Ex~ _tem raz:ão. Não podemos transformar 
o Congresso nem em Polícia nem em Vara de Família, como 
disse o Deput:ido Roberto Freire. Mas o Congresso dispõe 
de poder político, o- Çongfcssó dispõe dessa cauça.o indispen
sável-para que a Nação sinta que, efetivamcilte. ·as investi~· 
gaÇôes ·estão sendo feitas de modo adequado. A ReCeita Fede
ral, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal 
hão de obedecer a uma CPI tanto quanto devem obedt!ccr 
à linha do Executivo,_ çom.uma djferença: não estamos em 
tela de juízo. Não estamos sendo ac_usados de nada~ Sem 
o nosso concurso. amanhã ou depois alguém poderá dizer, 
mesmo que se faça uma investigação séria,- que· ela não foi 
séria, porque as instituições mencionadas, de alguma maneira, 
subordinam-se à P.rcsidênc_iq.. Mesmo. no caso do Ministério 
Público,.sc é .verdade .que ele t~m independênCia; ainda exerce 
a advocacia-geral da União. E quando o Pre.sidcnte é calunia
do, é injuriado, como o fOi pelo irmão --segundO sua própria 
interpretação-, a quem Sua Excelência apela? É aQ Proc,.ura
dor-Geral da República que, ao mesmo tempo, tem que mover 
uma ação em defesa do Presidente. 

O S~. Eduar~o Suplicy -Permite-me V. Ex·' um apa~te? 

O SR: FERNANDO HENRIQUE CAR[)OSO- Concedo 
o aparte ao Senador Eduardo Suplicy, 

O Sr. Eduardo Suplicy- Cumprimento V. Ex~ e·o PSDB 
pela postura responsável em avaliar que 6 COngresso Nacional 
precisa cumprir a sua responsabilidade e, de forma alguma, 
se omitir diante dc __ tão graves fatos revelados à Nação pelo 
Sr. Pedro Collor de Mcllo. Sim, o Congresso Nacional não 
é uma delegacia de polícia, mas tem o poder político que, 
antes de tudo, é independente. E obviamente mUito mais 
independente do que aquele que, com todo o respeito ao 
Sr. Romeu Tuma, Superintendente da Polícia Federal, e a 
todo o trabalho que poderia_ realizar a Polícia Federal por 
solicitação do Ministt!i"io Público, tem o referido órgão. É 
claro que os representantes eleitos pelo povo têm -pÕder polí
tico independente para realizar tal tarefa. _E_ tenho a convicção 
de que, nesta ocasião, dada a gravidade dos fatos, todos aque
les que participarão desta CPI, pelo clima que se está criando, 
pela forma responsável com que todos os Lideres e todos 
os Parlamentares estão refletindo sobre a questão, obviamen:
te, agirão com a devida prudência. A CPI agirá, também, 
com o acúmulo de expcrfê-rida, no que diz respeito à nossa 
capacidade de investigação, de apuração. A cada CPI organi
zada pelo Congresso Nacional mais se aprende. Temos tidO 
aqui experiências, te-mOS- observado como alguns Senadores 

têm se esmerado na função de bem argUir, perquetir, de bem 
perguntar, de corno cruzar infór'Í'naçôes. Essa CPI exigirá um 
esforço ainda maior. E certamente o Congresso Nacional é 
aquele poder que tem -tOda a possibilidade de solicitar de 
quri.1quer organismo da República, seja da Polícia Federal, 
seja -de organismos internacionais, os instrumentos necessá
rios; enfim, tem todo o poder e independência para bem fazer 
esse trabalho. 

- O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Muito. 
obrigado, Senador EduardQ_Suplicy. · 

O Sr." Júlio C~~p~- Permite-me V. Ex" um aParte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Concedo 
o aparte ao Senador Júlio Campos. 

O Sr. Júlio Campos- Senador Fernando Henrique Car
doso, estamos ouvindo com muita-atenção o pronunciamento 
sério e conciso de V. Ex" Preocupa-me apenas o fato de não 
saber se esse é. o instante apropriado, o momento certo, a 
hora adequada para a instauração de urna Comissão Parla
mentar de Inquédto aqui no Congresso NaciOnaL No lnStãrife 
erif que- surgíram essas acusações, partidas do irmão do Presi-
dente da República; não só contra o Si. PC F3riiS; COinO 
também envolvendo o próprio nome do Senhor Fernando 
Collor, o Presidente da República, em nenhum momento se
quer vacilou, e usando das suas prerrogativas legais de mandar 
instaurar os devidos processos investigatórios por parte da 
Polícia Federal, da Receita Federal e também do Ministério 
Público. O Procurador-Geral da JustiÇa brasileira, Dt. Aris
tides Junqueira, é homem que teve aproVação unàilime por 
parte desta Casa do Congresso Nacional para o novo mandato 
que está exercendo atualmente. O Congresso não pode estar 
ausente, não pode deixar de acompanhar esse fato, mas não 
sei se é hoje ou amanhã o momento certo para se instalar 
uma CPI. Nós que temos acompanhado inúmeras CPJ temos 
visto que muitas delas transformam~se em palco teatral. Ainda 
há poucos dias, na CPI que investiga as ii-regUlaridades do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, virrios c"eriaS dantes-_ 
cas de determinado Parlamentar, Membro do Congresso Na
cional e integrante dessa Comissão. S. Ex•, antecipando-se 
a qualquer posição da referida Comissão, c sem dar oportu
nidade de defesa à_ pessoa citada como possível envolvida 
no fato, já a ameaçava perante a imprensa. dizendo que ela 
seria presa, process-ada e Condenada. Isso causou espécie não 
só a seus familiares e amigos, como também ao povo brasileiro. 

_Portanto, acredito que as Lideranças do Congresso Nacional, 
sob a direção dos Presidentes_ das duas Casas, Senador Mauro 
Benevides e o Deputado Ibsen Pinheiro, têm que decidir se 
este é o momento· certo, principalmente neste instante cm 
que o Brasil é alvo dos olhares internacionais, em virtude 
da abertura, neste semana, da Eco-92, quando mais de 16 
mil estrangeiros estarão vindo ao Bras-il e a imprensa do mundo 
todo estará falando sobre o nosso País. Ternos que ter bom
senso e equilíbrio, se a maioria desta Casa entender de instau
rar uma CPI antes de termos o resultado _concreto por parte 
das investigações que- o :E;XécütiVo ·mandou realizar através 
da Polícia Federal, da Receita Federal e do próprio Ministério 
Público, que, como bem disse V. Ex·.<, enibOái seja um_ órgão 
independente, ainda tem alguns vículos com o próprio Gover
no. Se essa comissão de inquérito for instaurada, faço um 
apelo, como V. Ex• bem disse, para que se indiquem parlamen
tares que não queiram fazer da CPI uma tribuna ou um palco 
teatral e, assim, apa~ecer perante a imprensa c o Brasil, como 
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santos de pé de barro. Nessa Comissão, não se iludam não, 
haverá desdobramentos da questão, não se. vai ficar apenàs_ 
investigando denúncias de Pedro CoUor: de_núncias de outros 
Estados também irão parar nessa comissão. Vai ser um Deus 
nos acuda. Partidos irão se arrepiar. Muita gente que agora 
está pondo fogo poderá se arrepender, pois vai se queiiria-r 
nessa comissão. Demíncia's a· fespeito de vái-iOs Estado~. ex
Governadores-e-e:r-administradõres de outrOS Cavemos Fede
rais também poderão ser suscitadas. Então, repito, temos que 
ter bom-senso e equihbrio para eicolhermos Parlãmentares 
de alto nível que dêem à Nação brasileira a palavra do Con
gresso Nacional. Que Deus, que sempre- foi -_brasileirO~ ~fliaíS · 
uma vez·, ilutnine a co-nsciência dos políticos brasileiros-, pata: -
que não cometamos erros que possam causar danos às ins~itui~ 
ções do País. --- -

O SR: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Séiuidor. 
Júlio Cam!Jõs,as· palaVr'aS dê v.·Ex~ reafirmàm o p_ensárileilt9 
que enunciei aqui. -Náó e por acaso ciue !=>:País to~O está 
de tal maneira inquieto. V. Exa disse que, de repente, uma 
comissão dessas pode dar origem a outra_s çlendncias. S_vc!rfla~ 
de. E por isSo mesmo~ u- Congresso precisa enfrentar as cQi$aS 
com muitã serenidade, ·mas também com niuita firm-eia._ O
País não suporta -mâiS,"SetiãdOr Júlio_C~~P?s, a seiiSàçãó: 
de que existe uma roubalheira gencraliza,da_._ ~u também hão · 
suporto, porque sou- co·nfundido com ela como qualquer u11_1 
de nós, queiramos-ou não; porque, quando fica a sensação 
de que todos roubam, ninguém escapa. ' • 

Há algum tempo, uril jornal fez um eàítôf_ial famosO cha
mado "Basta". Foi nos primórdios de 64. O País quer _um _ 
basta, e ·nós· precisamos ·até ritualizar esse basta; qti.é esse 
basta ·seja feitO se·m ·que_-seja necessárid g_~lpe algum._ r;tt:m 
mesmo constitucional; que esse bãsta seja dãdo, ffiaritido o 
funcionamento de todaS as instituições derriocráticas; mas, 
para que isso ocorra, o -congresso_ tem que assumir suas res
ponsabilidades, para que isso ocorra, o Congresso não pode 
transformar, como diz-v. Ex\ essa CPI em uma pirueta para 
enganar a opinião pública. Nós não escolhemos o momento; 
eu lamento o momento. 

para não permitir que haja essa preocupação do Senador Júlio 
Carnp<k· O objeto da comissão é definido no re·querimento, 
e a comissão não pode exceder aquela finalidade. Teleologi
carnente, a com!-ssão d~ inquéríto se define na sua convocaçãó. 
Quero ~ambém dizer a V. Ex~, concordando com a sua prudên~ 
cia, qúe: no entanto, as comissões de illquédto são Previstas- -
na Constituição Federal. São mecanismos do próprio Poder 
Legislativo, que lhe permitem consumar a sua finalidade de 
fiscaliz~ção; uma fiscalização que-s·e faz não s·ó no sentido 
do Código Penal, não só no sentido do enquadramento penal 
ou cível, mas com a visão de um fato sob a ótica política, 
porque _esta é devida ao Co_ngresso Nac!onal por força ,qa 
própria Constituição. O que me impressiOnou, no entanto, 
em sua fala foi o modo como sabiamente, como é do estilo 
de V. Ex\ tirou -do epiSódiO a·íi:riponeiicià-que.Ihe ~fói d3d-a. 
Na verdade, a revista Veja lhe dedica quase toda uma edição, 
uma edição de e_scândalo, uma enciclopédia de delitos, aconte· 
cimeiltos monstruosos, que, deixam evidentemente a opinülo 
pública muito atenta ao que possa estar acontecendo. Quero, 
no entanto, concordar com a sua prud~ncia, _e_ entendO que 

O Sr. Pedro Collor de Mello não teve a menor s-ensibi
lidade política e nenhuma responsabilidade -riãcional; -n:I~s -foi
ele que não teve; foi ele que escolheu o mo_mento sem pensar, 
não dfgo nem em Seu- irinão, mas em todos nós, sem pensar 
que o Brasil está hoje serido vasculhado pela opinião pública 
internacional. Ouvi o GOvernador Leonel ~BiiZola, ao depor 
na Comissão sobre Meio Ambiente, dizer, ·de uma maneira 
muito madura, o seguinte: "Perguntam-m,e_ ç9m freq_üência 
como vou mostrar aos estrangeiros esse Rio ,de Janeiro cheio 

· as lid~ranças Qevem exall).inar s~ é o _m~m~nt~ ad~quado para 
usar _qual instrumen_to .. QuaJ§_ dos ,in~trun:tçntoS ~ noss.ã díSç)o
siçãõ .deYeni. ser utilizados? Em que a utilização desse üis_tru
mento contribuirá- para a fortificação democrática? ()J.l.~l ã 
maestria ·que- devemos ter, neste momento, para tirarmos a 
Nação de episódios mais negros e maís degradantes? O exein
plo de V. Ex•, chamando _a atenção desse editorial do Basta, 
é muito importante. Quero dizer que a Nação brasileira_ já 
vive afeita à possibilidade de golpe, tão tresloucada é a História 

-da RepUblica. ~stiv~ssemos num regime parlamentarista, nin
ncialista, quando o Presidente é o Chefe de Estado e o Chefe 

·de Governo, não sabemos OD:de pór a delinqüência denun· 
dada; se no Chefe de Estado," se,no Chefe de Governo. Tudo _ 
isso é motivo .de grave preocupação. Ouço a palavfa _-de: v. 
Ex~, OuVindo a posição do próprio PSDB. E acredito que 
as lideranças de todos os Partidos vão encontrar o caminho 
exato para que Senad_o e Câmara, cumprindo a sua função, 
em desídia, sem negaceio,_ as duas Casas cumpram a função 
constitucional,_~a_s_olução do impasse surgido nesse epis9dio. 

~ Se fo-r -símplesmente urna briga de famüia, se fpr simplesmente 

de crianças de rua, cheio de trombadinhas, cheio de crimes 
e de violência. E eu respoitâo-que não posso esconder, porque 
isso é assim. O que tenho que mostrar é que ã nossa situação 
não depende só de nós, mas, em parte, também dos senhores, 
pelo menos daqueles que são os_nossos credores lá fora". 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permit"e-riie V. Ex~ 
um aparte? 

O SR: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Com 
muito prazer, nobre Senador Cid Sabóia cte·carvaiho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - OU~ínclo o discurs~
de V. Ex~. eu o louvo pelo primor ?e prudência q·U:e o rep:_es':n
tante de São Paulo traz a nossa tnbuna, uma sábtaprudencta, 
sem dúvida algunia. Quero apenas fazer ~l~~l_!las conside
rações muito breves. O objetivo de uma co~tssao parlamentar 

. de inquérito deve ser previamente determmado, exatamente 

uma competição de empresários, V. Ex~ terá toda a razão. 
-Se não for iSso, foi muito mais, tenho certeza de que_ V. 
Ex• virá novamente a esta tribuna com outras palavras, outras 
considerações_ e outras posições, porque manda a sapiência 
políti"Ca que saibamos flexionar ao sabor da verdade, ao sabor 
da revelação dos fatos que realmente interessam a continui
dade democrática brasileira. Meus parabéns, Senador Fernan
do Henrique Cardoso. 

~ O SR. FENANDO HENIÚQUE CARDOSO- AJ;radeÇo 
a V. Ex\ nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. Quero 
dizer a V. Ex•, que se referiu algumas vezes à minha prudência, 
que ela hoje, obriga a que as instituições funcionem; a prudên
cia, hoje, obriga a que o Senado não se omita; a prudência, 
hoje,_ obriga a que não tapemos o sol cOm a peneira. Prudência 
não é covardia, prudência é a capacidade de medir a conse
qüência dos atos. Nós temos que medir a conseqüência dos 
nossos atos e, ao medi-la, não podemos. omitir o fato de que 
o País todo quer que se e_sclareçam as denúncias havidas. 
A começar pelo Presidente, que assim pediu. 

Qualquer brasileiro, hoje, deseja que se esclareça. Para 
quê? Para que possamos fortalecer a democracia. Não há 
democracia que resista ao descrédito generalizado. E quando 
disse basta, não foi com o intuito de reproduzir golpe algum . 
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Foi com o intuito -de.Qizer que nQs,_hoje, estamos viven,:lo 
um momento de.desçrença generaliz;aPa, em só .se porá cobro 
a ela se tomanno.s_a.tituçles firmes. J?rudêocia, hoje, requer 
firmeza, e firmeza não se· _confunde com demagogia, firmeza 
não se confunde com interesse partidário, firmeza não se con
funde com jogar mais lenha na fogueira. Firmeza, hoje, sígn
fica ass_umir a nossa·-responsabilida.de política de mostrar ao 
País que estamos acompanhando as investigações e que temos 
o poder de corrigi~las no ato. E que estando o Congresso 
envolvido nelas, poderemos garantir a lisura do que está sendo_ 
apurado. 

o Sr. José Fogaça- Perntfte.·me V. Ex~-üm aparte?· 

OSR. FENANDO HENRIQUE CARDOSO- Agradeço 
.a V: Ex-. Não posso menos do que concordar com o que 
foi dito por V. Er e-especialmente desejar que seja restabe
lecida a confiabilidade nas instituições, no Presidente, para 
que o País possa caminhar. 

O Sr. Rooao Ti~- Permíte~rn.e V. Ex~ um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Já lhe 
darei o aparte. 

Nesse momento_ temos nosso.s. negociadores da dívida ex
terna trabalhando lá for:a_. O Brasil precisa de unia reafirmação 
de confiança. A melhor solução para essa crise foi a desenhada 
pelo ,Senador José Fogaça, a de que possamos manter as insti
tuiçõ_es como elas estão, mas com c~edibilidade. Desejo arden-

0 SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não, ·temente isso. E porque já foi escolhido esse caminho penoso, 
Senador José Fogaça. - ~--- --- · -de denúncias gene_talizadas, temos de afastar essa nuvem para 

que, efetivamente; possamos segUir adiante, caminhando no 
O sr. José Fogaça- Senador Fernando Henrique Cardo- sentido de restabelecer aquilo que é ~sencial, que é o bem-

so, é tãO grave, tão profunda a crise em que ·se -e-ntõntta ~- .estar do povo, que não vai se restabelecer se houver um Estado 
o País-, graças a essas denúncias, que o Co!!_greSso- eS~á_ riã. -- em ruínas e um Governo sem credibilidade. Dependerá de 
obrigação de assumir urri posicionameilto. -m~E; ~o que_ i~so, nós. Se nós nos omitirmos não- poderá; se- transformarmos 
cabe ao CongreSso', ;s-e for o casb, reOOriduzír" ó PresideritC - - - - _ essa Comi,ssãó em ãlguma coisa que sirva menimênt~ a -inte-a um estado de credibilidade pública, ou então acabar por_-
tomar as medidas que a própri"a COOstitu1ÇãO 'e- aJei impõem. ~~~~~i~';!~t~~~~!_?~~~~~~~~~~o~Ó~ue~~::~!~~~~:~~~; 
Mas, neste momento, eu diriã que o grau: de -credibilidade como Verdadeiros Senadores, como pessoas que têm o bem 
pública do Presidente da República está em níveiS itiuito 'pi"6Xi- · 
mos· do zero. Veja v. Ex~- que hõodia de- ontem 0 Miriistro público como nonna, como objetivo, se tivertrió"s- firmeza, 
Marcílio Ma es Morel'ra d!'spar · d 50 tele'one mas não demagogia, se pudennos, efetiv. amente e é fácil fazê-

I rqu , ou ma1s e 1' mas lo, continuar trabal.hando e votando as leis importantes para para a grandes instituições finanCeiiãs, Orgafli'sili6Sinternâ-· 
clonais;- para Os PreSidentes das Bolsas de Valores de São o Brasil, e não paralisar_ o País em função d~ um único episó~ 

dio, nós ajudaremos na superação dessa diücil conjuntura. Paulo e do Rio de Janeiro, para os grandes bancos, para 
dizer que os títulos da dívida pública·e;stavam sendo honrados,_ - Ouço, agora, 0 aparte de V. E~, nobre Senador Ronan 

Tito, com o maior agrado. - - - -
estavam sendo "descontados no prazo, que o sistema financeiro 
naciortal estava fundónãilâo regularmente, que o Banco Cen- O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Fernando Henrique 
trai estava ~m suas cartci~as_em-dia, a firp de que n·ão-hou- Cardoso, neste instante, estou querendo ler _a competência 
vesse pânico no mercado. Mesmo assim, óoje; iStariiOS-presen~ -do Congresso Nacional, na nossa Constituição de 1988, na 
ciando uma elevação inusitada do dólar,: unlá queda nas Boi- Seção-das Comissões. O art. 58, no seu § 3Q, diz: 

sas; isto se deve a uma perda real, concreta de credibilidade ''Art. 58. ······~·····················H·,..················· _ 
do Governo. Até- me perguntei ontem, quando soube desta § 3~' As comissões parlamentares de inquérito, 
notícia do Ministro Marcflio Marques Moreira, eu me pergun- que terão poderes de investigação-própriOs das autori-
tei: e se Quem fizeSse esse·s telefone_mas às institui_ções fiilan- dades judiciã.iS; alcid;n de outros previstos nos regimen-
ceiras, aos organismoS interi1adohais, se quénl ffze_sse: esSes . tos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara 
telefonemas, pedindo para- segurar-o mercado, fOsse o Presi,:, dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto 
dente da República? Será que seria ouvido? será _que a sua ou separadamente, mediante requerimento de um terço 
credibilidade garantirlá a -estabilidade do sistema, pelo menos de seus membros, para apuração de fato determinado 
de um funcionaineiltó -ã.irida--riorrilal, apesar da crise? Nós e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
não estamos vendo uma corrida desenfreada ao dólar. Não 

t d 'd d nf d b 0 p , ·· encaminhadas ao Ministério Públíco, para que promo-es amos ven o urna corn a esc rea a aos ancas. a1s va a responsabilidade civil_ou __ crimiilal dos infratores." 
está operando o seu sistema financeiro nomfalmente. O seu 

mercado financeiro está operarmo normalmente. De modo E"ritão, veja V. Ex~ os poderes-de uma CPf. Que poderes 
que, na figura do Ministro da Economia ainda há o grau ela tem? Ela pode denunciar quarido há o ilícito penal e enca-
de credibilidade que sustenta o País. Mas o Presidente está minhar a denúncia ao Procurador-Geral da República - e 
com a sua credibilidade gravemente comprometida. Acho que orgulho-me de ter participado da Constituinte de 1988, que 
essa credibilidade pode ser restabelecida. MaS _quem pode criou essa extraordinária figura do representante do povo jun~ 
conferir isto- ao E'r_esidente, ou em definitivo suprimi-la, é to ao Judiciário, o onbudsmanJ que é, sem dúvida alguma, 
o Congresso Nacional. Se o Presidente não passar pelo crivo o Procurador-Gerai da República. Mas o que está acontecendo 
da investigação, do exame, da apreciação do Congresso Nacio- neste momento, nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, 
nal, a sua credibilidade jamais será restaurada, penso_ eu. é que o denunciante -que é iimão do Presidente -se 
De modo que quero concordar com V. Ex' fortelec_er o pensa- compromete a pegar as provas de que diz dispor e levar direto 
mento de V. Ex• nessa direção de que a nós cabe neste mo- ao Procurador-Geral da República. Ora, se nós queremos, 
menta agir com coragem, s_em bravata, com moderação e verdadeiramente, apurar alguma coisa, eu confesso que, em
sem covardia, para que possamos mostrar ao País que o Con- bora concorde com o Senador Eduardo Suplicy, estamos nos 
gresso cumpre com suas responsabilidades sem empurrar o aperfeiçoando no conhecimento disso, estamos até sabendo 
Pafs para o abismo. O abrigado a V. Ex~. fazer inqui:r:ição. Por outro lado, o Poder Público, o Judiciário 
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e, principalmente, o Procurador-Geral da República tem a 
competência natural, tem que se preparar para isso porque 
essa é a única, exlcusiva, função dele e terá todo o auxilio 
de tudo que precisar, de delegado federal a delegado de polí
cia. Acredito que S. Ex~ terá como apurar muito mais rapida
mente do que uma CPI. Aí sim, apuradO o ilícito penal, S. 
Ex~ mam::la para cá. Se for o Presidente da República, o Senado 
Federal terá, então, que examinar se vota o-·impeachment 
ou não. Agora, se fizermOs uma CPI;-principalmente como 
muitos querem, uma CPI Mista do Congresso Nacional, vamos 
admitir a mesma possibilidade de que se conclua pela impli
cação do Presidente da República envolto nesse mar de lama, 
qu_e foi a denúncia do seu irmão. Qual é o procedimento? 
Por 2/3 da Câniara se envia para o Senado ·Federal para que 
o Senado Federal possa julgar o Presidente da República. 
Creio que aqui não haja riinguém menor de 18 anos, todo 
mundo sabe se vai conseguir ou não os 2/3 necessários para 
vir para cá. Seria Um atalho que a Constituição prevê. Seria 
o próprio Procurador quem iria exarriíitãr isto. Não sei se 
essa proposição de uma CPI pelo Congresso Nãdonal, princi~ 
palmente urna CPI mista, iria adiantar as coisas. De uma 
coisa tenho certeza: se for instalada essa CPI, o ano legislativo 
acabará. Não pensem -e não pensemos, nã<?somos-inocentes 
-que iremos votar o projeto· de ajuste fiscal, ou qualquer 
coisa desse tipo. Por quê? Porque as luzes da Nação vã-o 
ficar aí. Alguns dirão: Ora, 88% da população, neste instante, 
numa prévia em São Paulo, está pedindo uma CPI. Será que 
nós esclarecemos, neste período recente, de 1988 até hoje, 
devidamente a população do que pode e o que não pode 
uma CP!? Será que nós esclarecemos verdadeiramente o que 
nós podemos e como podemos? Tudo isso deve ser ~efletido, 
mas, principalmente, neste momento, nós temos que ler a 
nossa Constituição. Reler-a Constituição nos artigos relacio~ 
nados à competência e funçãO da CPI, que- é uma prerrogativa 
do Congresso Nacional. Não aquelas que muitas vezes só 
servem para uso próprio, para uso de alguns. Então, quando 
V. Ex~ fala em prudência, gostaria de falar sobre uma outra 
frase, uma frase até bíblica. É sobre algUém que se propõe 
a construir um-a torre c não mede o _ _materiãl-e nem a mão~de
obra de que dispõe, e depois não dá conta, e é chamado 
de insensato''. Entre prudente e insensato·, eu-prefiro ser cha~ 
mado de prudente. E também gostaria de dizer que V. Ex~ 
está dando uma aula de prudênCia, no mãíS ã.ffO-Sentido, não 
de fuga, mas de prudência e de debate sério sobre o assunto, 
sem escamotear nada, sem esconder nada, mesmo porque 
querer esconder alguma coisa deste Plenário é querer tampar 
o sol com a peneira. Agradeço a V. Ex~ a oportunidade que 
me deu de debater um assunto de tamanha gravidade. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Sou eu 
que agradeço, nobre Senador Ronan Tito. _ 

Embora possa concordar com V. Ex~ em alguns pontos, 
em muitos deles mesmo;lembraria a V. Ex~ que a argumen~ 
tação expendida vale para qualquer CPI. Acabamos de votar 
uma CPI sobre um outro escândalo: Pedro Paulo Leoni Ra
mos, o PP! Mais adequadamente poderiam falai" sobre essa -
matéria o Procurador~Geral da República e a Polícia Federal. 
É verdadet Por que, então, defendo hoje, aqui, a necesSidade 
dessa CPI? Por uma razão política, SenadOr! Eu o disse cJara
mente e o Senador José Fogaça acabou de _repetir. Não somos 
um órgão de polícia, maS-somos um 61-gão-de representação 
política.- É por essa razão! E como não dispomos de outro 
instrumento mais adequado, parece-me que devemos .cami~ 
nhar por esse! 

O Presidente da República se declarou disposto a depor 
na Polícia Federal! Isso é inaceitável! A Constituição não 
prevê isso; trata~se de um capitis diminutio! É uma ofensa 
ao Presidente e à instituição presidencial. Se Sua Excelência 
tiver que depor, será frente ao Congresso Nacional, que é 
o fórum adequado, onde o_ Presidente encontrará o acata
mento e o respeito que merece um Presidente da República! 
Defendo essa questão com muita pesa, Sr. Senador; com enor
me pesar, venho à tribuna para dizer que penso ser indispen
sável que se tome essa atitude. Mas o pesar não me inibe 
de defender, com toda a energia política e intelectual, a neces
sidade, neste momento, de organizarmos uma CPI com o 
propósito que foi sintetizado pelo Senador José Fogaça e para 
o que mais eventualmente venha a ocorrert Não quero ir 
mais longe nesta matéria. Presumo a inocência, -é da lei, é 
Jios códigos. E é exatamente por isso que precisamos encontrar 
uma safda política para a situação gravíssima que estamos 
vivendo. 

Não quero paralisar o Congresso! V .. Ex~ diz que_a CPf 
paralisa. Não é a CPI que paralisa; são os fatos já o.ct?r~idos. 
O leíte já está derrari1aâOJ Eu fari_a-_tudo para não <;ierramá~lo. 
Haveria até urna certa contradição entre _a. ética e _a política. 
A política diria que é melhor não ver; a ética obrigaría a 
ver. Situa,ção dificilima, que qualquer um de nós vive em 
momentos de grande densidade de decisões. Se fosse possível 
dizer: .. Sr. Pedro Collor, não fale. Não fale agora, pelo me
nos", talvez, embora a ética diga ••fale". o político dissesse 
··espere". Mas não coube a nós; ele escolheu o momento. 

A revista Veja e os outros órgãos de imprensa não_ têm 
mais opção. Não têm opção, sob pena de falharem no procedi~ 
mente que lhes t! próprio. Nós,_ também,_ não temos opção! 
A hipótese de silenciar ag<?ra irt:J-plicaria piorar, agrayar a situa~ 
ção. 

Por isso. Senador, creio que devemos enfrentá-la com 
firmeza. Será pior se não a enfrentarmos. 

- O Sr. Mário Covas - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Com pra
zer, ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Mário Covas - Senador Fernando Henrique Car
doso, impressionou~me muito a constância com que, ao longo -
dessa última semana, eu ouvi a edição do vocábulo "prudên~ 
cia". Ele esteve presente em todas as conversas, em todos 
os artigos, em todos os conceitos. Isso me fez pensar que 
sempre agimos com falta de prudência e que agora é neçessário 
prudência. Eu comecei a analisar o fato e ele pareceu-me 
carregar uma certa dose de preconceito, porque, afinal, no 
"instante em que eu imagino que investigar alguma coisa, que 
é parcialmente pública e que tem uma dimensão política ine~ 
narrável, exige a prudência de se conSiderar a não fiscalização, 
significa um prejulgarnento. Significa que estamos admitindo, 
desde logo, que esse exame vai levar a determinadas conse
qüências. É interessante, Sr. Senador, que ao longo da semana 
passada não houve voz que não preferisse o tratamento policial 
ao-tratamento político. A hora é de tratar pela polícia, a 
hora é de tratar pelo Ministério Público, como se um fato 
que envolva o Presidente da República, e, portanto, com 
essa dimensão política, possa ser examinado em outro lugar 
que não no foro político, isto é, dentro do Congresso Nacional, 
onde estão iguais ao Presidente da República. Eu fico me 
perguntando sempre o que é prudência, em face do temor 
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que se tem. E qual é o temor que se tem'? É que, de alguma 
forma, as instituições democráticas pOssam ser atingidas. 

Volto a dizer qüe há um preconceito nisso, porque-implica 
num prejulgamento, e todo prejulgamcnto é noc:ivo. Mas no 
instante em que se lefn dúvida de qual é a atitude prudente
vis-à-vis do desenvolvimento e da defesa da democracia, pare
ce não hav-er dúvida quanto ao caminho. O caminho é o da 
prática da democracia. E a prática da democrac;ia não aponta, 
num episódio desses, para o Presidente da República ser cha
mado à polícia; aponta para o Congresso, que é-a instituição 
política com dimensão análoga ao Executivo, examínar a· as:. 
sunto.- Setá que ele não examinou prudentemente quando 
gente como o atual vice~Prcsidente d_a República, o ex~Mi~ 
nistro Cbiarelli, o ex~Líder do Governo, aqui, numa Comissão 
de Inquérito, trata varri. do Governo Sa-mcy? Será_ que nós 
não examinamos- com prudência quando se tratou de uma 
denúncia envolvendo um Mini!!>tro? Ma!> por que ali não havia 
o preconcehimento? Porque se supunha que a denúncia não 
escapava nos limites da figura do denunciado? E agora? Agora 
se supõe que possa atingir o Presidente da República? Mas 
suponhamos que isso seja verdadeiro. E espero, em sã cons
ciência, que não séfa-: Talvez esteja dando este aparte a V. 
Ex• exatamente para dizer isto. Espero que não seja. Não 
prejUlgó a favor, Como não prejulgo contra. O_u. seja, não 
prejulgo. Mas suponha que fogse wrdade. Onde é que este 
Congresso estaria~ agindo com a prudência voltada pata a 
defesa das instituiÇões democráticas? Esperando uma enorme 
conturbação de naturcza_polêmica?-pórque leio nos jornais, 
diariamente vejo um grupo de editoriais hatt.!ndo palmas, 
aplaudindo o Congresso pela sua prudência, mas cada um 
desses jornais faz a sua CPI, cada um desses jornais Pllblica 
4, 5, 6, folhas diárias a respeitO do assunto. SUPOnh-arilos;
por Um acaso, ·que essa coisa tfvC!!>Se v-alidade. De que maneira 
o Congresso estaria trabalhando de forma mais prudente para 
susten_tação das in!!>tituiçõc:s_ del_llocráticas? É não enxergando 
o fato ou dando a ele um trara.mçnto que, afinal, nã-o permita 
que ele·saia dos trilhos da legalidade c das instituições detno
cráticas. E só há uma instituição que pode fazer _isso,é esta 
aqui. Quem pode fazer isso é o Poder Legislativo. Agir pru
dentemente neste instante _é_ agir nessa direção, é agir com 
a consciência de que esse é um fato de dim.~n_~ão ~oJ_í!ica 
que envolve não apenas o aspecto jurídico, envolve aspectCIS 
éticos e morais, com todo o julgamento de_?atureza _p<?lítica. 
Eu dizia outro dia aqui que para mim estas coisas não se 
esgotam numa determinada figura, nem num determinado 
montante, 30 mil dólares. Eu acho que essas cbísàs, tenham· 
a dimensão que tiverem, devem ser investigadas. Para isso 
o pressuposto é de que esta instituição seja aqUela que tenha 
o maior repertório, o maior acúmulo de prudência, de serie
dade e de capacidade para conduz_ir o problema. Nós podemos 
ter muitoS defeito~. mas nós somos, nítida e claramente, ani
mais políticos. Portanto, se alguém pode conduzir com pru~ 
dência um assunto dessa natureza é exatamentc o C_ongresso. 
O que ele não pode, e não pode sob pena de, amanhã, ser 
ele o acusado, como Pilatos__no Credo, de ter sido o responsável 
pela omissão, o que ele não pode é, com a dimensão que 
o fato ganhou- e ela não foi criada aqui, ela não reverberou 
aqui- dentro para ganhar essa dimensão -" não fomos nós 
que fizemos isso, mas nós não podemoS deixar de tomar conhe~ 
cimento de que houve _o _ _fa_to_,. há denúncia, ela _teve reper
cussão, e a opinião pública, no mínimo, eSpera que·õs interme
diários da aÇãó-j:lõlítica sejam capazes de, dentro d~ algum 
tempo, dizer que ''a tem razão ou b tem razão". 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Obri
gado, Senador Mário Covas, com o brilho característico, refor~ 
ça-os-argumentos que cu estava apresentando aqui. 

_ Eu queria, aproveitando a deixa que me deu V. Ex•, 
recordar ao Senado que quando fui Líder do maior Partido, 
que era o PMDB, no Governo do Presidente Sarney, eu sus~ 
tentei~ criação dã-Comfssão de Inquérito a que-v. Ex* alude 
agora. · 

_ Tratava~se de investigar matéria difícil, relacionada com 
acusações a ministros chainados- ''da Casa". Eu sustentei a 
COmi~ão. Sustentei a ponto de, depois-, ter que Sustentar o 
Líder do PFL, que era entãO O Senador Carlos Chiarelli, 
dando a maioria que o seu próprio Partido lhe havia negado 
para s-er-membro -dessa Comissão. _E sustentei nãO c9m o 
prop-ósito de turriultuar o Governo Sarncy, que nunca tive, 
e menos ainda de envolver o Presidente Sarney em alguma 
acusação que pudesse levar aos descaminhos dO impeS.chment. 
Apenas, em sua sessão de instalação para mostrar o-grau 
de liberdade que tinha a Comissã_o, cu Qisse: "Essa Comíssão, 
em tese, pode chegar ao impeachment". A partir daí houve 
uma certa exploraç_ão do que nunca passou pelo meu espírito, 
pois o Presidente Sarney não estava envolvido em nada na 
matéria. · 

De modo que não ajo diferentemente hoje, quando sou 
Líder de um pequeno Partido. Não tenho a responsabil_idade 
da Maioria. Entendo a responsabilidade do Senador Hum
berto Lucena, que é o Líder do maior Parttdo, nesta Casa, 
quando defende uma posição muito próxima da que, hoje, 
defendo. Faço um apelo aos Líderes dos demais partidos, 
notadamente ao Líder do Governo, como já fiz esta manhã. 
Essa comissãO-de-veria ser instaüraaa institucionalmente, por 
tOdO-s os pãrtidós; é do interesse da Nação. Não pode ser 
um·a comissão partidária. Seria um grave erro- fazer~se uma 
guerrilha, agora, ão redor do que já está decidido pela opinião 
pública C pela maioria de toâos nós, Senadores. É melhor 
que ã façãmos de modo apropriado. 

O Sr. Márcio Lacerda- Permite-me V. Exa um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Ouço, 
com prazer, o aparte do nobre S_enador Márcio Lacerda. 

O Sr. Márcio Lacerda - Senador Fernando Henrique 
Cardoso, quero I!IC reportar ao início do seu pronunciamento, 
quando V. Ex• trata, com muita propriedade. da questão do 
reordenamento do Estado brasileiro. Fundamentalmente a 
tUrbulência que o País vive, hoje, mostra~nos, cada vez mais 
claro, que o modelo institucional brasileiro está exaurido. 
Realmente é um momento extremamente delicado. O que 
penso, nobre Senador. e levando em consideração todas as 
ponderações e manifestações pela prudência aqui feitas por 
diversos Senadores, é que a prudência maior que temos que 
terE dizer claramente à Nação que seja qual for a conseqüência 
dos desdobramentos desse episédio, o que não está efetiva
mente em 'riste são as instituições: O País viVe um processo
de normalidade e turbulências naturais de um_ reordenamento 
funcional, pois saímos de um período longo de_regime autori~ 
tário para vivermos uma consolidação do processo democrá~ 
tico. Então, acho que deve ser dito com muita ênfase que, 
seja qual for o resultado dessa e dfi- outras tantas CPI que_ 
venham a ser criadas, o que efetivamente não está em risc_Q 
são as instituições. O País vive atualm~nte uma crise grave, 
inclusive, com clara e evidente exa1,1stão do modelo da organir 
zação do nosso Estado. Acho que a Constituinte foi extrem; 
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mente prudente quando previu uma revisão constituciOnal 
e, inclusive, marcou prazo; mas o País vive um momento 
de amadurecimento político. Trabalhadores, empresários, po
líticos, todos os segmentos da sociedade _brasileira estão preo~ 
cupados com a gravidade da crise, mas_ ninguém pensa em 
golpe de estado. não se vê manifestação golpista. Então. essa 
é a grande uanqüilidade que se deve transmitir à Nação. 
E que a irresponsabilidade seja: apurada. e se o responsável 
- como alguém disse aqui, agora - for maior de dezoíto 
anos e, portanto, responsável pelos seus atos, a lei está ~m 
vigor. todos os procedimentos estão escritos na Constituição . 
e todo o ordenamento jurídico do País, e seja qu?tl for o 
resultado não se pode levantar essa celeuma desse caso de 
que haverá um risco grave de uma crise jnstitucionaL O 
País vive realmente um processo de amadurecimento das suas 
instituições e é_ fundamental para toda a sociedade a co_ns()li
dação da democracia: 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agra· 
deço, Senador Márcio Lacerda, e penso do mesmo modo 
que V. Ex'' Não devemos nem cogitar de crise Institucional. 
Não existe nenhuma crise institucioital. Aindã há pouco, uma 
das redes de televisão perguntava-me a respeito da posição 
do Presidente da República diante da EC0~92. Respondi, 
com toda a clareza, que o Presidente foi eleito pela maioria 
do povo brasileiro. É o President~ da R.epl:íblica na plenitude 
da sua autoridade como Chefe da Nação c representa o Brasil, 
sem que nada mesmo possa atingi-lo nesta qualidade. O que 
Sua Excelência disser na EC0-92, o que negocia~. negc;>9ará 
por todos nós: Governo c OposiÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - (Fazendo 
soar a campainha) - A Presidência pede ao _nobre Lidei 
Fernando Henrique_ Cardoso que conclua o seu importante 
pronunciamento da tarde de hoje, negando~se a conced_er 
apartes, a fim de que fale ainda o Líder Jonas Pinheiro, antes 
de se iniciar a votação da Ordem do Dia, e V. Ex~ participar 
da reunião de Líderes programada para às 17 horas de hoje. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Pediria 
a benevolência de V. Ex• para, ao invés _de con_cluir, ceder 
o meu tempo de conclusão aos Senadores Esperidião Amin, 
Beni V eras e Dirceu__ Carneiro, que já me pediram a palavra, 
desde o início. E prometo a V. Ex~ que calarei, mesmo que 
os apartes dos três Senadores sejam frontalmente contrários 
ao que penso. . . _- . . . . 

Espero que o _Senador Esper!dtao Amm fale pn!lletro 
e depois o Senador Dirceu Carnetro e, logo em segmda, o 
Senador Beni V eras. 

O Sr. Esperidião Amin - Senador Fernando Henrique 
Cardoso, vou procurar ser o mais conciso poSsível, em função 
de todas as circunstâncias que neste momento vêm à tona. 
Mas peço estl! aparte para deixar consignado duas ressalvas, 
duas discordâncias ao lúcido pronunciamento de V. Ex1 Já 
tive oportunidade de lhe dizer, na reunião_ de Líderes, que 
concordo com todas as premissas da sua posição. Entendo 
que o País não pode conviver com acusaçõe_s tão dirctas à 
honra, à dignidade, ao decoro da atuação do Presi.dente da 
República. Tudo o mais que oc~pa largos espaços :Ia 1mpren~a 
nacional e internacional, relativamente a questoes que nao 
dizem respeito à acusação de relação de negócios que ~niriam 
o Presidente Collor ao cidadão Paulo César Fanas, mtegra 
o cenário, mas não é csscnci~l. Mas isto é ·essencial: se é 
verdade - e é possível apurar - que o Sr. Paulo César 

Farias enriqueceu e não consegue mostrar a origem da sua 
riqueza e se há alguma relaçãÇI ~egocial expressa entre o Presi
dente e esse Senhor, não adianta nem prolongar a investigação 
nem tapar o sol com a peneira. Mas eu tambt!m, como V. 
Ex", presumo inocência, porque é do Direito e da Ética presu
mir. De sorte que estamos diante de uma decisão política. 
Criar a CPI não vai trazer, forçosamente, dados adicionais 
a qualquer investigação. Entendi por isto, c entendo, se não 
seria melhor uma Comissão Parlamentar do Senado? Começa 
a assaJtar~me a dúvida se uma Comissão Mista, seja de lnqué~ 
rito, seja ela externa, não seria a_ melhor solução. Começa 
esta dúvida a assaltar o meu raciocínio. Uma_ comissão externa 
para verificar in loco, com responsabilidade, s_e as investigações 
da Polícia Federal, da Receita Federal, se as diligências do 
Ministério Público, não estão eivadas de negligência, de omis~ 
são, ou pressão espúria. Esta comissão externa mostraria que 
não somos omissos e nos colocaria a _campo naquilo para 
o que estamos habilitados. Concluo, Senador Fernando Henri~ 
que Cardoso, dizendo que essa comissão que ~qui fC?i desenha~ 
da, com espírito público, institucional. qUe chegará até outu
bro. mas que não estará preocupada, nem premida pelas elei
ções; que não será influenciada por comícios que já estão 
sendo realizados, esta comissão, Senador Fernando Henrique 
Cardoso, ideal e abstrata, não vai ser re.crutada no Congresso 
Nacional. Pode ser recrutada em algum mosteiro, pode ser 
recrutada em algum Conselho de Magistratura, mãs não será 
recrutada numa casa politica. porque, neste ano e quatro me
ses que aqui estou, passei a compartilhar da convicção de 
que aqui se montam CPI até para desforço pessoaL Imagine
mos, agora, quaftdo é o Presidente da República o alvo e, 
de repente, esses ~entime!.lt~s serão sopitados, que esta cor
rente será _esterilizada? Nasci no dia de São_ Tomé. só acredi~_ 
ero ajudar para quf _seja realmente deste nível, mas não acre-
dito. É esta a ressalva que gostaria de_c_olocar. , 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agra· 
deço a V. Ex', até por que fez renascer em mim uma certa 
vocação para conventos. Acredito que seja possível. 

O Sr. Esperidião Amin- O meu é jesuíta. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Bom, 
o meu seria beneditino. (Risos.) 

Acredito que seja possfvel criar-se uma comissão com 
esse propósito. Tenho mais confiança nas instituições congres~ 
suais do que V. Ex~ tem demonstrado. Pela experiência que 
teve, acredito que terá seus argumentos. 

Senador Esperidião Amin, não se trata do Presidente 
como alvo, trata-se de outra c_oisa: restabelecer a credibilidade 
republicana. Esta comissão é sobre nós mesmos. Perdoem-me 
um lati nó rio: de te fabula narratur. Vamos falar de nós pró
prios, vamos falar de restabelecer a moralidade na vida políti
ca. Não é o Presidente, é muito mais do que Sua Excelência. 
Somos nós próprios. 

O Sr. Dirceu Carneiro- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Com pra
zer, ouço V. Ex'-' 

O Sr. Dirceu Carneiro - Ilustre Líder Fernando Henri
que Cardoso, gostaria de registrar algumas preocupações. re-

- cém-chegado da nossa vizinha Argentina, onde participei de 
um encontro dos quatro países que integram o Merc_osul a 
nível parlamentar. Sentimos a repercussão desses fatos ocorri-_ 
dos no Brasil, somados a outros tantos que já foram registradOs 
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na imprensa internacional e que agravam a cre-dibilidade de que os políticos. hoje, gozam de um conceito muito baixo 
autoridades do nosso País, dificultando, inclusive, o processo junto à população, talvez cm grande parte porque o nosso 
intcgratório tão de-sejado pelos nossos países. Gostaria de c_umportamcnto não tem sido sufídentemente enérgico a pon
identificar nesseS aspectos uma coisa qúe há muitO tempo TO-de poder garantir à população um tratamento equânime, 
percebi cm relação ao nosso processo eleitoral. O que estamos de tal forma que receba o respeito que a democracia deveria 
examinando hoje é decorrência de prOcessos falhos _que- nãó ter-pará com ela. Nessa questão. vejo dois grandes males: 
conseguem explicitar com toda a largueza as candidaturas um é o indício de que os financiamentos de campanhas eleito~ 
postas e. particularmente no _sistema presidenCiãllsfã, onde rais são feitos através de recursos os mais duvidosos, de tal 
qualquer setor da sociedade. qualquer corporação que consiga forma que as empreiteiras estão se tornando os grandes eleito
influenciar o Presidente da República passa a governar o País, res do País, ganhando uma impottância desmedida. 
dada a sua singularidade de poder. Colho, também, como Há ernpreiteiras de obras públicas que apresentam um 
uma das dimensões dos episódios aqui, uma das falha~ do crt!scimento espantoso ao longo dos últimos quatro ou cinco 
presidencialismo, que precisa ser superada, urna moderniza~ anos. Tudo isso concorre para que se veja que a nossa política 
ção das leis cldtorais do Brasil e do próprio sistema--de go- está sendo deformada pela participação dessa permissividade 
vemo. da_qual são agentes as construtoras. O segundo mal é o fato 

Por outro lado, quero registrar também a preocupação de qUe se usam de maneira bastante deformada os meios 
que tem nos chegado todos os dias; "A sociedade br<JsU:Cir.a Q~;: __ _çomunicação. Pefniltimos que se-expanDissem muito, e 
está de olho nos seus representantes" -foi a advertência- mesmo na declaração do Sr. Pedro Collor, surge um indício 
que recebi mais de uma vez. Precisamos dar urna soluçãg__ ])ª?tal_lte preocupante quando diz que havia a intenção de 
para esses aspectos denunciados, propostos uu publicados de montar. no Estado do A lagoas, 11 estações de rádio e uma_ 
forma a que isso nã·o fique, para a sociedade brasileira, como estação de televisão. Quer dizer, o poder tem a capacidade 
uma certa cumplicidade dos seus representantes que não inves~ de montar os instrumentos de comunicação que julgar necessá
tigam profundamente essas qUestões que estão sendo publi- rios, e isso justifica, talvez, a preocupação do Senador Jutahy 
cadas e denunciadas ao nosso País. Precisâ.mos_ e_ncontrar a; M_agalhães de que este Congresso deva estabelecer o controle 
verdade dos fatos, apesar de sua complexidade e dificuldade. sobre_ essa forma de permitir a instalação de órgãos de com uni~ 
Temos, nas nossas· leis, toda~ as s.oluções constituçjoqais-para- caçã6 que acabam deformando o sistema. Acho, portanto, 
equacionar a questão. De modo que mais do que qualquer que o que está em causa é se acreditamos que a democracia 
preocupação de natureza institucional, acredit_o que as leis é a forma adequada de regime político. Se acreditarmos que 
que já ternos em vigor pudem solucionar os fatos, do ponto é. temos que respeitá~ la e impor o respeito aos Poderes da 
de vísta constitucional, sem qualquer problema, ne-m que fosse República, do contrário não temos como levar o povo a fazer 
necessário utilizar~se da cirurgia. Eram as considerações que o saçrifício que faz e ao mesmo tempo dizer~ lhe que é neces-
queria fazer, a propósito do belo discurso que V. Ex·' traz sário para o bem comum. Muito obrigado. 
para reflexão do Senado. -.O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Sr. Presi· 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - ·A,gra, _ dente, Srs. Senadmcs, agradeço a conclusão que foi feita pelo 
deço, Senador Dirceu de Carneiro. V. Ex·' c~pressou meu -senador Beni Vúas e conCOrdO com-de; acredito na demo~ 
pensamento: não há crise institucional. _ cr~cia e por acreditar nela creio que o CongreSSo terá a capad

O Sr. Beni V eras_ Permite~rne um aparte, nobre Sena~ dade, Oesse momento difícil do Brasil, de fazer com que rapi~ 
dor? damentc possamos estabelecer a credibilidade necessária à 

Presidência e a nós próprios. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Concedo 

0 aparte a v. Ex~ e peço que conclua por miin, mesmo que Durante o discurso dO Sr. Fernando Henrique Car-
_doso, o_ Sr. Rachid 5aldanha Derzi, 3'" Secretário, deixa seja contra mim. 
a Cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro 

O Sr. Beni V eras- A responsabilidade é muito grande, BeneL•ides, Presidente. 
mas tentarei. Seõador Fernando Henrique Cãrdoso, o que Duran_te o discurso do Sr. Fernando Henrique Car-
me preocupa nessa questão é que estamos discutilldo, tendo doso, o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa. a Cadei~ 
como pano de fundo uma população profundamente so(rida, ra da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Salda~ 
uma população a quem sugerimos manter-se pacífica apesar nha Derzi, ]!'Secretário. 
de estar sendo alvo de uma espoliação consta-ntt!_ de seus salá-
rios e de sua condição de vida c que tem paSsildõ- os maiores ~OS_~. Jonas Pinheiro- Sr. Presidente,_Qeço a palavra, 
sofrimentos através da política praticada pelo Governo - como Líder. 
uma política que tem como justificativa o comb.ate à -inflação 0 SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con~ 
para que a Nação possa voltar a um momento de prosperidade cedo a palavra, como Líder, ao nohre Senador Jonas Pinheiro. 
econômica. E tudo isso é feito cm nome de um ideal rnai_or 
que é o ideal democrático. Dizemos ao povo aqui," sob o 0 SR: JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Como Líder, 
guarda-chuva da democracia, ele faz sacrifício~~ mas é respei~ -pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente, Sr'-'" e Srs. 
tado em sua condição; entretanto, fatos como os que vêm senadOTes.- desde algum tempo, algo em torno de dois meses 
ocorrendo ultimamente revelam que esse respeito democrá~ que venho pedindo a quem me solicita, que me dispense de 
tico não· ·exlSfe-éih--tOdaS: aS camadas. Pede-se do po':o u~a assinar requerimentos de inStalação de CPI e CPMI_. Tenho 
coisa que muitás õ.ão'fazcm, Lembro~me de ter ouv-ido- a-qUi afê insta:do a outros para também assim procederem. O argu~ 
um discurso de um ministro renunciante em que dizia ser ·menta-não é pecàmilioso, ao revés, te:m por escopo contribuir 
0 trigo e não o joio, porque se preocupava Cm destaCar que para restabelecer o funcionamento pleno desta Casa, dar fluí
também existia no Governo o joio, aqueles que utilizavam dez, celeridade e objetividade às açõcs de nosso ofício, pouco 
mal o dinheiro do povo em benefício próprio. Também vejo se tem feito além de freqüentar-se minimamente as Comissões 
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Técnicas Permanentes, já por si sU.fiderffCs -para, mi forina 
como se faz, atabalhoar o nosso_trabalho, até já sugeri ao 
nobre Senador Almir Gabriel, por sua solicitação, que procu
rasse reunir-se com os outros cinco presidentes das demais 
Comissões e propusesse um outro cale-n-dário para as realiza
ções de suas reuniões ordinárias. Hoje, são seis Comíssões 
que têm reuniões_ marcadas semanalmente. Cada Senador é 
membro titular até de três dessas Comissões __ o oue, aliás, 
é vetado pelo regimento. A simultaneidade de_ eVentos nas 
Comissões é então inevitável, cond-uzindo quase sempre ao 
insucesso, por falta de quórum. É por conseguinte preferível. 
que ao invés de se ter reuniões semanais das seis comissões, 
tenha-se o funcionamento de apenas três a Cada semana. Dessa 
forma, a periodicidade de reunião de cada comissão passaria 
a ser quinzenal, porém, com a vantagem da perspectiva de 
ocorrer com possibilidade máxíma de quórum elevado, ora, 
Sr. Presidente, o funcionamento da forma atual, é inviável, 
inexequível por si só. Tenho absolutã- certeza de que cada 
um de nós numerosas vezes se deparou com a dúvida da 
dualidade ou da trialidadc, ou seja, ter de escolher entre 
a qual das duas ou três das Comissões comparecer a u.m só 
tempo. Somem-se a isso as reuniões de CPI c CPMI numerosas 
como nunca antes foram. Com suas cOnstituiçõeS i.nsplfadas," 
muitas vezes por malabarista da mídia a quem não importa 
a macaquice que tem de fazer. O importante é estar sob a 
ótica de uma Câmera, à luz dos refletores de um iluminador,. 
o microfone de um diligente repórter, na ação conjunta-destes, 
que o fazem imagem e notícia pelas várias emissoras de televi
são no televisor de cada famtlia espalha:a-a Por esse Brasil 
afora. Para esse é delirante saber o seu nome fluido da caneta 
do jornalista que das notas taquigráficas colhidaS- o fez lido 
e noticiado nas páginas de jornais e revistas mais importantes 
deste País. O curioso é que o costumeiro- insUceSso dessas 
CPI, os resultados _que a nada conduzem, a não ser à autopro
rnoção obtida pelo autor na mídia no dia da instalação ou 
na tomada de um ou outro depoimento de alguém mais impor
tante, nos primeiros -dias de existência da CPI, não tem sido 
suficiente para desestimular a criação de outras. Pouco se 
tem retirado, como experiência, da constatação da inobjeti
vidade e da inoperância em qUe se tem tradUzido o resultado 
dos trabalhos na maioria das comissões em-curso. -Por essas 
razões, Sr. Presidente, oponho-me à Constituição de novas 
CPI, pelo menos até que sejam concluídos os trabalhos das 
existentes. 

Essa é a minha posição anteriOririente explicitada. E o 
que vemos hoje? A tentativa de instalação de mais_uma ruidosa 
e barulhenta, mais que as demais, ComissãO Parlamentar de 
Inquérito que certamente envolverá o Pi"esidente da Repú
blica. E a iniciativa, no Senado, é dO ainadurecido PMDB, 
experimentado PMDB, que tem n6s ·seus quadros_ a presença 
honrosa do Senador José Sarney, ex-Pre_side_~~~ _q_~_República, 
testemunha singular nesta Çasa, especialmente por ter sido 
vítima de acusações de corrupção em seu governo, ning_uém, 
portanto, det~m a posição mais privilegiada e insuspeita do 
que o Senador José Sarney, para avaliar quat1_tq da oportu
nidade ou inoportunidade de i:qstalação d~_~.?~ CPI. Sabe Sua 
Excelência ado r que sentiU, o sofrirn~nto qUe -ª----m~_rgoti, sabei)_~ 
do-se inocente, vitimado pela calúnia, pela difal'rfação, pela 
suspeita c, sobretudo, pela injustiça prodUZidâ pelOS erroS.
de avaliação que foram numerosos. Hoje vemos o ex-Presi
dente José Sarney absolvido pela opinião pública, eleito Sena
dor da República, ovacionado por onde passa, respeitado, 
querido, estimado._ E são muitos, entre os quais me incluo, 

que desejariam vê-lo de. volta à chefia do Governo brasileiro, 
agora com a visão mias ampla do País, depois de haver apren
dido de uns a como fazer e de outros a como não fazer, 
liberado do compromisso ético a que se auto-impôs, de GOVer
nar com a equipe escolhida pelo antecessor. E onde está ou 
onde ficou a famosa CPf da corrupçüo? para que serviu? 
Para roUbar tempo precioso do governante, para preocupá-lo 
c à sua farnilia, para desassossegá-lo, para distanciá-lo, isto 
sim, da busca das soluções dos graves problemas que afligiam 
e afligem a Nação. Para que pudesse cogitar de apor a minha 
assinatura no requerimento de instalação dessa CPI, Sr. Presi
dente, seria necessário ver primeiro a assin"atura do Sen-adOr 
Sarney antecedendo a rpinha, pois eu a tomaria como testemu
nho insuperável de quem conhece a matéria melhor do que 
qualquer um de nós. 

Na verdade, o que buscam, o que pretendem os signatá
rios desse requerimento, já existente ou que venha a ser feito? 
Querem um novo Getúlio? Outro tiro no peito, mais um 
holocausto para no dia seguinte se ver a Nação com,iVida; 
dizer o povo em pranto que ele é quem tinha rãiáõ_?_Q_que 
se diz hoje de Getúlio e Sarney não se dirâ do Collor amanhã? 
Para encerrar S~. Presidente:, f~ço_a indagação final: Foi 8to 
Justo e oportuno a instalação d6 Disque Quércia pelo Gover
nador Roberto Requião? Ou não foi o fatO motivado Por 
forte emulação política? Creio que sim. Corno conseqüência 
das denúncias numerosas, rumores de prática de corrupção 
ou incúria administrativa no GovernO Guércia aconteceu a 
instalação de alguma CPI? Não; não creio que houve necessi
dade ali, corno não acredito ser prudente que se precipítem 
os fatos aqui, lembro hoje o que foi dito ontem pelo nobre 
Senador Josapha Marinho, que do elevado de sua experiência 
parlamentar e notável saber jurídico aconselha-nos a deixar 
que o Ministério Público e a Polícia Federal prossigam nas 
apurações dos fatos denunciados. Reservemos-nos para nos 
pronunciar-mos à luz dos fatos apurados. _ 

Que eu saiba, o Senado não tem a mesma pressa da 
Câmara, e que seus integrantes, muitos dos quais ex-Ministros 
de Estado, ex-Governadores de Estado -e em alguns casos 
~x as duas coisas, sabem decidir com s~renq sabedoria. · 

O Sr. Humberto Lucena- }>ermite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO- Concedo a palavra, se me 
permite a Mesa, ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Jutahy_Magalhães- Senador, eu também gostaria 
de aparteá-lo. 

O Sr. Humberto Lucena - Quem permite o aparte é 
o orador, não a Mesa. 

0 SR. JONAS PINHEIRO - É por conta do tempo, 
nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi) (Fazendo soar 
a campainha.)- O tempo do nobre orador é de cinco minutos. 

O Sr. Humberto Lucena - Compreendo perfeitamente 
e respeito a su-a posição como de qualquer outro S_enador, 
ainda r.tais de V. Ex~ que é Vice-Líder do seu partido. Mas 
V. Ex~ afirmou que a CPI a ser criada no âmbito do Congresso 
Nacional é a de iniciativa da BancadaQ.o PMDB_ no Senado. 
Não é bem assim. APenas depois de um certo período de 
maturação, depois de aguardar o desenrolar dos aconteci
mentos, nós resolvemos apoiar a idéia da CPI, que nasceu, 
de um modo geral, no seio das demais Lideranças de Oposição 
nas duas Casas. Ao fazer isso, nobre Senador Jonas Pinheiro 
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não estamos, absolutamente, senão tentando que o Congress? 
Nacional ocupe o espaço que lhe é reservado pela Consti
tuição, que é o de. investigar denúncias da maior gravidade 
que são do conhecimento geral da Nação. Essas denúncias 
envolvem não apenas o Sr. PC Farias que estaria praticando 
tráfico de influência no Governo, mas o· próprio Presidente 
da República, pela palavra de um seu irmão de sangue. Quero, 
com isso, significar a V. Exa qUe as denúncia~ não partiram 
de nenhum adversáriõ do Senhor Presidente da República, 
pois, apesar de adotarmos posições contrári~s, s()b o. ponto 
de _vista político, pessoalmente, temos o maior respe1to por 
Sua Excelência. As denúncias pã.rtiram de familiares seus. 
Agora, não podemos é deixar de fazer com que o Congresso 
Nacional, no desempenho do exercício das suas atribuiçõe~. 
constitucionais, cOmande o processo de sua apuração, porque, 
do contrário, podemos perder o controle da situa.ção. Ade
mais, gostaria de lembrar a V. Ex~ que as Comrs-sões Parla~cn
tares de Inquérito não nascem por si, nascem dos fatos, amda 
mais fatos tão graves como esses que aí estão!_!H_?bre Senador. 
Não devemos assim, como Poder Legislativo, ser o apêndice 
do Poder Executivo. Não podemos ficar atreladOs a decisóes 
a serem tomadas por inquéritos da Polícia Federal que é um 
braço dos mais potentes do Poder Executivo. Cabe-nos exe.r
cer as nossas atribuições e procurar contribuir com espírito 
público e responsabilidade para que tudo se esc_Iareça, a fim 
de que possamos_ tranqüilizar a vida político-adrninistr~tiva 
do País. Não temos nenhum intuito de tumultuar~ O nosso 
empenho, o nosso propósitO é no sentido de acalmar.os ;injmos 
da Nação. E isso.só__será po'ssíVe1, através do cumprimento 
rigoroso do nosso dever constiticionaL_ 

O SR. JONA_S PINHEIRO - Agradeço_ o aparte. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Perzi)- O tem-
po do nobre orador está terminado de há muito nobre Senador 
J utahy Magalhães. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Não estou aqui a de_feri.det n~m 
acusar o Presidente Fernando Collor de Mello. Tenho._ stm, 
o interesse de preservar, tanto como qualquer um dos nossos 
Pares, as garantíasTriStitUciohais. Agora, sabemos todos com? 
come_ça uma CPI, mas muitas vezes não sabemos ~mo t~rmi
na. Esse assunto, dada a sua relevância, ~ que: Ja tendo se 
manifestado o Sr. Procurador da Repúbltca o Interesse em 
apurar os casos, co~~idero qUe os 88% de ?Pini~o pública, 
apresentado no jornal Folha de S. Paulo hOJe, naC! deve_ ter 
tido como elemento de pressão para apressar açodadamente 
a nossa decisão, _ __ 

Se estivesse no m~io d~ mtLlt~dãÇ>, cqmo eleitor comum, 
desconhecedor de uma série de informações que de.temos de 
forma privilegiada, claro que est~ria ped~ndo que se mstalasse 
a comissão o mais urgentemente passivei. Srs. Sçnadores, 
somos, porém, detentores de algumas informaçóes, cot;he
cemos a problemática maior da Naç.ã?Me nã? J?Odemos det.xar 
nos,conduzir simplesmente pela opt~uao publica, que mm tas 
vezes precisa ser orientada e c_onduz1da. _ __ 

O SR. PRESIDENTE (Rachid SaldanhaDerzi) -O tem
po de V. EX• já está de há muito terminado, nobre S~,nador 
Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr.· Presidente, V. Ex~ quer 
cassar o meu aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Apenas 
pediria a brevidade do aparte. ilustre Senador. 

O SR. JONAS PINHEIRO- Concedo o aparte ao nobre 
Senador Jutahy Ma_g~lhães. 

- O Sr. Jutahy Magalhães- Quero fazer apenas um ligeiro 
reparo, se o Senador Jonas Pinheiro me permiti~·- quando 
S. Ex~ diz que a CPI da corrupção no ano passado nao chegou 
a nada. Isso não é verdade, pois encaminhou todos os prob1e~ 
mas para a Procuradoria, que remeteu para os diversos foros, 
de diversos Estados, aquilo que foi apurado pela CPI da Cor~ 
rupção;- E tantos eram os fatos que o candidato Fernando 
Collor .foi ao Ministério da Justiça, com um dossiê daquela 
CPI embora sob vários focos de televisão, para exigir do 
Ministro da Justiça a apt.iraçãó dos fatos que Sua Excelêhcia 
considerava da maior gravidade. Quando assumiu a Presi~ 
dência, esqueceu-se. Então, veja V. Ex" que há um equívoco 
de interpretação. Nem o Senado, ne_m a Câmara t~m o poder 
de determinar as punições. O Congresso encammhou para 
o-_ foro próprio, através da Procurad_oria·Geral, que aceitou 
as denúncias e as encaminhou à Justiça, cm que, sabemos, 
a tramitação é um pouco lenta. Os processos ainda estão . 
tramitando, portanto, não por culpa daquela CPI, nem da 
Procuradoria-Geral, apenas pelas circunstâncias que conhe
cemos no Brasil. Era este o reparo que eu gostaria de fazer. 

O SR. JONAS. PINHEIRO- Agradeço a V. Ex"_ acres
centando que é exatamente_ por essa razão que cu gostaria 
de ver, primeiro, a assinatura do Presidente Sarn_ey nesse 
requerimento de pedido de instalação de CPI, pOIS S. Ex~ 
foi Vítima de tudo isso inclusive pelo próprio Presidente Collor. 

O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Com o maior prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Repito 
que o tefnpo de V. Ex• já esta de há muito esgotado, nobre 
Senãdor Jonas Pinheiro. 

Há outros onldores inscritos e estaffios atrasados na Or
dem do Dia. 

O Sr. Nelson Wedekin --~r. Presidente, não sei se exata--
mente o orador me concedeu o aparte ou se V. Ex• não o 
permitiu: Posso fazer o aparte'? 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Salaanha Derzi)- V. Ex' 
tem a palavra. 

O Sr. Nelson Wedekin- Fico muito agradecido a V. 
E~~ como sempre, Sr. Presidente. Senador Jonas Pinheiro, 
V.~ Ex~ tem razão quando fala das deformações, dos erros, 
das imperfeições, das deficiênciaS da comissão parlamentar 
de inquérito. Mas esse instituto_, corno iodos os demais, tem 
exatamente isso: de_ficiênciaS, falhas, erros, equívocos. Não 
creio, entretanto, que se deva ater_apenas a esse lado negativo 
das CPI, como o certo apreço que alguns Colegas nossos 
tem pelas luzes da televisão, o empirismo,. a dispersão. Mas 
o meu aparte segue a linha também do que foi colocado pelo 
Senador Jutahy Magalhães: as CPJ já produziram muitos resul
tados, excelentes estudos, que são verdadeiros tratados, me
lhores do que qualquer livro que se tenha publicado a respeito 
de muitos assuntos que temos no nosso País. 

Se não geram nenhum efeito, nenhum desdobramento_ 
subscqüente, entretanto, produzem verdadeiros estudos_ que 
não têm uma conotação acadêmica, mas que têm a profun· 
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didade de conteúdo e substância sobre os mais variados assun
tos. Há sugestões em todas essas CPI, Se'nador Jonas Pinheiro, 
que são verdadeiras pérolas, no sentído de se propor, por 
exemplo, novas medidas legislativas a·-respeito de todas as 
áreas, de todos os setores.. Então, quero" concordar com V. 
Ex~ sobre distorções, deformações e erros;- mas hão vamos 
nos desfazer do instituto da comissão parlamentar de inquérito 
sem sequer entrar no mérito dest~ que estamos discutindo 
neste momento4 As CPI quase sempre correspondem a gran
des momentos de~ta Casa, do Senado, da Câmara dos Depu_
tados e do próprio Congresso Nacional. QUando se obserVa 
só o seu lado negativo, ou apenas as sua~ deficiências- e disior
ções, não gostaria que se Chegasse ao pOnto de que isso não 
tem s~ntído, não tem valor e de que é preciso terminar com 
elas. E a observação que queria fazer a V. EX~ 

O SR- JONAS PINHEIRO- Agradeço ao nobre Senador 
e apenas digo que concordo com as observações de V. Ex~ 
com relação ao resultado de algumas _CPl. Mas, quando me 
refiro à maioria das CPI, estou querendo c_o!tsiderar a despro
porcionalidade existente entre o volume de CPI instaladas 
ao longo do tempo e o resultado satisfatório apresentado por 
poucas, que são as- citadas por V. Ex~ 

O Sr. José Fogaça - V. Ex~ me permite um aparte, 
Senador Jonas Pinheiro? _ 

O SR- JONAS PINHEIRO- Com o maior prazer, Sena
dor. 

O Sr_ José Fogaça - V. Ex• há. de oonvir comigo que 
estamos diante de uma situação iitusítada e -nova para a nossa 
experiência parlamentar. V. Ex' diz gue_as comissões_ parla
mentares de inquérito tem se mostiaôO_ Um· tanto quanto inú
teis. Em primeiro lUgar, não concordo _COm essa col0C3Ção, 
porque penso como o Senador Nelson Wedekin. Vivemos 
num sistema tripartite--Sistema de três i>odêres. AÇ) ColliresSo 
cabe investigar e fiscalizar. Não é cOmj:teténcia do Conoresso 
julgar. Mas, neste caso, es~amos naquelas situações ex~pcio
nais, previstas--na Cõnsfftuíção, em (jue· ó COngresso pode 
investigar, formalizar o processo, julgar e condenar._ Neste 
especialíssimO Cãso, o CorigTeSso terri lariibérÜ um pãPel de 
Poder Judiciário: julga o Presidente da República_, acolhida 
a culpa pela Câmar-a e instalado o procésso no Senado Federal. 
Aqui morre o argumento de V. Ex• de que as CPI são inconsis
tentes, inconseqüerites, inúteis. Pela primeira vez, se eU ficasse 
no argumento de V. Ex~ -o que nãO farei- esse raciocínio 
não vale, porque, pela primeira vez, o CõllgreSso Irá illves
tigar, formalizar a culpa, processar, julgar e poderá cond~nar. 
Ele terá todo o rito processual, do início ao fim·, sôb O seu 
controle, sob o seu domínio. Não é o caso das outras CPI, 
dos cidadãos comuns ou de quaisquer outrOs que estejam 
sendo investigados, em que não temos a competência do Poder 
Judiciário de julgar. Neste caso -é o Congreso qoe tem. Até 
n~o me apeg~ ao ~acioc~niO-de V. Ex~. que não gostaria que 
VJ.gorasse aqui, pots, se ISSO ocorrer, acabaremos concluindo 
que para o Congresso ·mostrar que uma CPI fUlldona, dessa 
vez, irá julgar e condenar, independentemente de culpa ou 
não. Não é bem assim. Praza aos céus que possamos restaurar 
a credibilidade do Presidente da República; que possamos 
reestabelecer a confiança no Chefe àe -bst3do, no homem 
que &ve conduzir a Nação. Praza aos céus que esta CPI 
seja mais uma CPJ que não comprove culpa. É o que desejo, 
mas não sei se irá acontecer. Não queremos, não podemos 
não devemos prever nada, mas a verdade é que, a dar razã~ 

. _a~ argumento de V. Ex•, só posso concluir que o Congresso 

é que, desta feita, pode levar às últimas conseqüênci-as: DiZei" 
q~e _a~ CPI não resultam em naqa, que não funcionam, que 
é muhl~ neste caso é exatamente o inverso. 

Esta CPI pode -dar em muita coisa, o que não quero.· 
FaÇo votos .. manifesto O forte desejo de que iSso não aconteça. 
Agradeço a V. Ex~ fazendo o regi~tro de que o fato de termos 
uma CPI talvez seja uma forma de administrar a crise, talvez 
seja uma forma de conduzirmos, de maneira estável, demo
crática e constitucional, uma crise que o próprio País não 
está compreendendo que está nos levando a Ultl(!_ situação 
sem perspectivas e de muitos imprevistos. 

_ O SR. JONAS PINHEIRO- Nobre Senador José Foga
ça, um dos pontos em que me louvei pata estabelecer o meu 
raciocínio foi exatamente a instalação da CPI da Corrupção. 
que apurou as irregularidades do Governo Sarney. Imagino 
que, naquela oportunidade, o Congresso· Nacional teve as 
mesmas condições de julgar, apurar e condenar os fatos denun
ciados. 

Era o que tinha a dizer, Sr. -Presid~n_te. (Mui~o bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -cCon
cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, COmo Lí
der. 

O SR- EDUARDO SUPLICY (l'T- Sl'. Como Líder 
pronuncia o segui:Ote discUrso. Sem revisão do orador.) ~ 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como Líder do Partido dos 
Trabalhadores gostaria de fazer duas sugestões em especial 
aos L_íderes que apoiam o Governo nesta Casa. 

E do conhecimento de todos que o PMDB, O PSDB, 
o PDT, o l'SB e o Partido dos Trabalhadores, este um dos 
proponentes da CPI, manifesrara~-se a- favor da fOimação 
da CPI. Não há dúvidas de que, na reunião dos Líderes que 
-dentro de instantes ocorrerá com a presença do Senador Mau
f9 Benevides, concluir-se-á na direção da instalação da Comis
são Parlamentar de Inquérito para apurar o possível tráfico 
de influências do Sr. Paulo César Farias junto a autOridades 
governaiD:netg_ais ~as Qe.~Y,ncias do ~r. P.edro Collor de Mello. 
Ota, tenho a convicção de que todoS os partidos a favor desta 
CPI gostariam que ela fosse proposta pela instituíÇão Con
gresso Nacional - não aper:tas pelos partidos de oposição, 
que aqui formam maioria. 

A proposiçã9 primeira que gostaria de formular ào Líder 
Marco Maciel e aos Líderes dos partidos afins com o Governo 
é que-todos abracem a ~a_usa ~a real~zação desta CPI, para 
qUe, no mais breve espaço de tempo possível, com a coope
ração de todos os representantes do povo no Congresso Nacio
nal e, em especial, no Senado, possamos chegar à ã.puração 
desses fatos. 

A segunda sugestão que gostaria de fazer é relativamente 
ao próprio Presidente Fernando Collor de Mello e ao seu 
pronunciamento às treze horas de hoje. bisse o Senhor Presí
den.te da _B.epúplica que paçia tem a temer, que as denúncias 
de seu irmãõ _Pedro Collor _de_ Mello são falsas. Quer Sua 
Excelência que tudo seja apurado da forma mais transparente 
possível e já solicitou ao Ministro da Justiça que peça ao 
Ministério Público, à Polícia Federal e à Receita Federal que 
abram os inquéritos devidos. 

Proponho que os Srs. Líderes transmitaffi elo Presidente 
da República, consoante decisão pela formação da CPI, antes 
mesmo do pronunciamento que, em princípio, será repetido 
~s vinte horas de hoje, a sugestão de q_ue sua fala à Nação 
seja feita à luz da decisão do Senado Federal e do Congresso 
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Nacional. ou seja. uma vez que o Congresso_ Nacional vai 
decidir sobre a formação da CPI, que possa u Presidente 
da República dizer, complementando as suas palavras da hora 
do almoço, que vai cooperar com o Congresso Nacional pa-ra 
que a ComiSsãO" Parlamentar de InquéritO apUre ·as -denúncias 
da forma melhor possível; que os trabalhos sejam conduzidos 
de maneira completa, serena, ·equilibrada, imparcial e obje
tiva; que não haja qualquer intenção de se colocar -p-anos 
quentes; que se faça uma apuração vigorosa; mas com res
peito. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Com .multa honra, S.ena
dor Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador, tenho por V. 
Exn o maior respeito e sempre o ouço com muita atenção; 
entretanto, gostaria de apresentar urna discordància._No mo
mento em que V. Ex~ diz que faz um apelo ao Presidente 
da República para que colabore com as investigações, V. Ex~ 
está fazendo uma confissão de que o Congresso não tem sobe
rania e de que não seremos- capazes de chegar a bom termo 
sem o consentimento do Presidente da República? É a dúvida 
que me assaltou e que eu gostaria que V. Ex~ esclarecesse. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - O Congresso Nacional 
deve cumprir com o seu dever, não se omitindo de_ forma 
alguma. No entanto, eu me coloco na posição do ÇDefe do 
Executivo. Sua Excelência, que tanto pregou a moÍ'álidade; 
que, quando era Presidente José Sarney, solicitava que as 
irregularidades fossem investigada~; Sua Exçelê~cia •. que le
vou aquela montanha de denúncias ao Ministério Público, 
à Procuradoria--Geral, ao Supremo Tribunal Federai enquanto 
candidato à Presidência da República, deveria ser o prirríeiro 
a diZer que nada tem a temer, a estiinular o Congresso Nacio
nal a instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito. É esse 
o ponto", Senador Magno Bacelar. De o-.:itra forma, estariam 
por acontecer as previsões de Raymundo Faoro, que cito a 
seguir: "Se para evitar que a Constituição pereça é necessário 
ignorar a ConstituiÇão, quem pode afirmar _q~e: a CçmstitUição 
já não morreu?" O" que hoje se diz não é em outro grau 
mas com a mesma substâncíã O cjU.e -se- disse: que para manter 
o espírito da legalidade pode-se sair da legalidade? Que para 
manter a Constituição é preciso abandonar a Constituição? 

Aqueles que temem o uso da ConstitüiçãO-sérif que não 
estão já rasgando a Constituição? A ConstituiçãO disse qu_e 
é dever do Congresso Nacional fiscalizar ds atOs dO ExecutiVO. 
Qual é o instrumento fundamental que possiOiiita a fiscalização 
do Executivo sempre-que há uma denúncia de desvio de proce
dimento, de cPime contra a probidade administrativa:? É a 
ComiSsão Parlamentar de Inquérito. -

Assim, não cabem mais dúvidas da necessidade da forma
ção da CPI, mas o ponto mais sério é que enquanto o Presi
dente da República afirma qUe todas as denúncias são falsas, 
multas delas já se comprovam por outras formas, outras pala
vras, outras pessoas que não são falsas. O Sr. Predro Collor 
falou a respeito das negociações entre a Petrobrás e a Vasp. 
E hoje, no Jorn31â0 Brasil, diz, em entrevista, o ex-Presidente 
da Petrobrás, Luiz Otávio da Motta Veiga: 

"O PC me procurou várias vezes e dizia que falava 
em nome do presidente, mas eu não sei se ele estava 
efetivarnentc autorizado, pois nunca perguntei isso ao 
presidente Collor". Segundo Motta Veiga, não- é novi-

dade o fato de PC usar o nome do presidente Collor 
-em seus cont~tos. "PC usa e __ abusa dQnome do presi
dente", asSeguÍ"a.- Eie confirma também ter recebido 
telefonemas do_ secretário-geral da PrcsrdCneia da Re
pública;_ Marcos Coimbra. para que liberasse o emprés
timo. Segundo o ex-presidente da Petrobrús,_ Coimbra 
dizia que a operação era de "grande interesse do Planal
to". 

Motta Veiga confirm~ ter pedido demissão da prc
~idência é!a_Petrobrús como resultado das pressões que 
recebeu para autorizar um empréstimo à Vasp. "Fui 
pressionado a aprovar o pedido do Canhedo (Wagner, 
presidente da Vasp) por PC e Marcos Coimbra. Falei 
que não podciria autorizar a operação porque era desa
conselhado por um parecer técnico da Petrobrás Distri
buidora'', conta. Ele afirma ter se oferecido para man
dar uma· Cópia do parecer técnico a Coimbra, que não 
se mostrou- interessado. O ex-presidente da Petrobrás 
pediu demissão do cargo em outubro de 1990 e denun
ciou as p·ressões que recebera para fechar a operação 
com a Vasp. "Tudo o que eu denunciei ria época não 
foi conteStado. A sindicância criada na Petrobrás não 
chegou ao fim e o parecer da Distribuidora contra a 
operação nunca foi alterado", let:rtbra. 

Então, o Governo, que disse que iria apurar as denúncias, 
que abriu sindicância sobre as irregularidades na Petrobrás, 
de acordo com o que sabemos agora, não a completou. Este 

_ cªsQ precisa ser ;:purado até_ o fim, pois agõra há o agr~vante 
dC que o Sr. Pedro Collor de Mello disse que, em função 
desse negócio ~~ Pe~robrás com a V~sp, Pa~lo César Farias 
estaria por receber comissão por tráfico de influência .. Dessa 
form~, é preciso qUe o Congresso Nacional_apure sim. 

Se o Presidente da República está de consciência limpa, 
se não tem medO, espero que fale hOje à Ooíte à Nação que 
n.ã9_ tem receio de· qualquer inquérito da Polícia Federal ou 
da Receita Feder3.1, e também que não reCeie qualqUer comis
são parlamentãf de inquérito que o Congresso Nacional possa 
instaurar. -

O Sr. Antoni() Mariz- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, nobre 
S"enador Antánió Mariz. 

. O Sr. AntoQ.i9 Mariz -Creio que V. Ex~ define bem 
as_xesponsabilidades do Congresso __ e_ justifiCa de igual modo 
a necessidade de instalação dessa comissão parlamentar de 
inquérito. Todo p_ País é testemunha da prudência com que 
vêm agindo o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. 
A atitude assumida por ambas as Casas, pelas lideranças de 
OpoSição, foi, desde o primeiro momento, a de abrir um 
crédito de confiança ao chefe do Poder Executivo. Ao surgi
rem as primeiras indicações de crimes ou irregularidades gra
ves_ no Governo, o_Congresso preferiu aguardar que os órgãos 
próprios da administração procedess_cm às investigações neces
sárias, em uma demonstração de confiança __ nas instituições; 
que o Ministério Público e a Receita Federal, corno instru
mentos do próprio Executivo, e a Polícia Federal, a serviço 
do Ministério da Justiça, procedessem à revelação da verdade, 
que aprofundassem as denúncias, que revelassem os fatos e 
que, afinal, trouxessem ao conhecimento daNação os crimes, 
ou que os negassem. Agora- a situação, evidentemente, mu~ 
dou, a gravidade das denúncias trazidas pelo Sr. Pedro €ollor 
já não permite uma atitu,de de indiferença do Congresso Na
cional e, sem dúvida alguma, é a CPI o instrumento legítimo 



?946 Quarta~feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1992, 

para apurar esses fatos. V. Ex• tem inteira razão, portanto. 
Seria imperdoável a paralisia, a inércia, a omiSSâo-·do Con
gresso Nacional. Essa CPJ - estou certo de que com a apro
vação de todo o povo brasileiro - deve ser realmente insta
lada. Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Estou de inteiro acordo 
com as reflexões de V. Ex~. Senador Antonio Mariz, que 
coloca no fulcro correto a natureza desse problema. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, ITobre Senador 
Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin- Sou levado, diaiite desse conse
lho de V. Ex• ao Presidente da República, a tornar público 
tanto o teor da minha observação feita ao Presidente da Repú
blica, hoje de manhã, antes da reunião dos Líderes, quanto 
a sua resposta. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Se me permite, Senador, 
tenho a convicção de que V. Ex" concorda comigo. Mas ouço-o 
com muita honra, Senador Esperidião Amin. 

_ O Sr. Esperidião Amin- Deve ser parqu-e-eu não pisquei. 
Nao pense V. Ex~ que todos os que nao ptscam concordam. 
Mas eu quero tornar público, com muita serenidade, que fui 
convidado, na condição de Líder da Bancada do PDS no 
Senado, a particípãi-de um encontro com o Sr. Presidente, 
previsto para as 11h15miil da manhã de hoje, portanto, antes 
da nossa reunião de Líderes. E invoco aqui o testemunho 
do Senador Enéas Faria, que lá estava, e do Senador José 
Eduardo. Fiz ver ao Presidente, que nos deu, naquela oportu~ 
nidade, a possibilidade de assistir aO ·proimnciamento que 
havia recém-gravado, que a criação de uma comissão parla
mentar de inquérito !Era -u-iii proCedimento que ÜJdependeria 
da vontade da maioria, posto que basta um terço dos membros 
de cada urna das Casas para que ela viesse a Ser criar, embora 
a minha posição fosse- e seja aírida -a de que o Congresso 
prestaria melhor serviço a si próprio e ao País se constituísse 
uma comissão para acompanhar, e pela via do acompanha
mento, assegurar isenção e a atuação da Polícia Federal, do 
Ministério Público e da Receita Federal. Mas esta é a minha 
posição. Diante da colocação que fiz, o Senhor Presidente 
foi muito claro ao transmitir ao Líder do Governo na Câmara, 
Deputado Humberto Souto-, que lá estava, e ao Líder do 
Governo no Senado, Senador Marco Maciel, que se fosse 
criada a comissão parlamentar de inquéritO ele em nada se 
sentiria ferido, porque a sua disposição é de esclarecer. E 
eu acrescentei- e acrescerito --=-,de esclarecer rapidamente 
a questão nodal aqui referida. De forma que eu - que não 
fiz esta colocação quando aparteei o Senador Fernando Henri
que Cardoso - desejo tornar isto público antes da reunião 
dos líderes às 17h. Nós sabemos que vai ser· críada a CPI 
e eu quero aqui só fazer esta advertênCia. Não sou contra 
o, quero dizer issO em seu ·favor, que aceitará- serenamente 
aquilo que as instituições, os mecanismos íõstitucíonaís levan~ 
tarem. Digo isso, Senador Eduardo Suplicy, porque neste 
mesmo microfone -írisUfgí-=-me, há cerca de um ano, contra 
uma campanha que V. Ex• ajudou a desenvolver, para rebe
lar-se contra uma decisão contrária à Prefeita de São Paulo 
tomada por uma instituição, o Tribunal de Contas do Muni· 
cípio de São Paulo. Faço votos sinceros - e cobrarei do 
Presidente da República, porque tenho liberdade para apoiá
lo. não o apóio incondicionalmente - de que se qualquer 

desses instrumentos institucionais der uma notícia desfavo
rável ao Presidente, que n-ão façam os seus_ colaboradores 
passeatas cOin óníbus, e n-ãO façam correr listas pelo Brasil 
para inquinar quem ch_egar 11 uma decisão desfavorável_de 
suspeito, como aconteceu com a Prefeitura de S-ão Paulo <]Ue, 
insatisfeita com a decisão do Tribunal de Contas do Município, 
passou a desenvolver uma campanha para desmoralizar aquela 
instituição. E agora, 4epois- da desmoralização, não tomou 
nenhuma providência para erradicar males que lá existiam; 
pois se havia corrupção naquele tribunal, devCeria sertomrida 
alguma providência subseqüente. Não. Foi apenas para erra
dicar uma decisão desfavorável. Faço essa colocação com mui
ta serenidade, mas com urna memória razoavelmente. boa .. 
Nós vamos participar da-CríaÇ:lo dessa CPI e, Uma vez críadâ., 
ela é da Casa, ela é da instituição, vamos. procurar faZer cOrri 
que ela atue da melhor maneira possível e yamos depois lutãr 
para que não inquinem a Casa de falta _de autoridade moral, 
procedimento que, eu repito, foi adotado pelos defensores 
da prefeitura de São Paulo, no caso do Tribunal de Contas 
do Município de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi. Fazendo 
soar a campainha.) - Senador Eduardo Suplicy, o tempo 
de V. Ex• já está esgotado. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Esperidião 
Amin, V. Ex~ traz urna revelação de grande importáricia sobre 
o Presidente Fernando Collor, exatamente, na direção daquilo 
que eu proponho que Sua Excelência faça à Nação, não apenas 
aos Senadores que o apoiam. 

E só completando, se porventura o povo brasileiro avaliar 
que qualquer decisão desta Casa tenha sido parcial, então 
ele tem todo o direito, numa democracia, de sair às ruas 
pata indicar que estava havendo parcialídade. Ali houve par~ 
cialidade no Tribunal de Contas da União, o povo de São 
Paulo saiu às ruas, mobilizou~se e convenceu a Câmara Muni
cipal1_aliás. inch,1sive c9m_Q.epoimentos de representantes do 
povo em todo o País, inclusive no COngresso Nacional, de 
que a Prefeita Luiza Erundina era pessoa extremamente séria 
no trado da coisa pública. 

O Sr. Sid Sabóia de Carvalho- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço V. Ex·• 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Eduardo Supli
cy, essa revelação que nos traz o Senador Esperidião Amin 
é muito iinportarite, porque-é a disposição do Presidente en
tender que urna CPI é um instrumento natural da democracia 
no âmbito do Poder Legislativo. Eu quero dizer mais e faço 
questão de acentuar isso- que li, com certo espanto, a repor
tagem da revista Veja, quase toda a edição dedicada a esse 
assunto. E, no entanto, jornalista que sou, suprimiria daquela 
edição, pelos critérios de seleção de notícias, de seleção de 
informes, quase tOda a reportagem. E é exatamcnte css_e traba~ 
lho que deve ser feito no Congresso Nacional: suprimir da 
denúncia do irmão do Presidente,_ Pedro Collor de Mello, 
tudo aquilo que não tem consistência e que tem um mero 
sabor de vingança, de vindita portanto, ou um sabor de escân
dalo, mas sem nenhuma conotação jurídica que leve a uma 
pOssibilidade apuratória. Há fatos consistentes sobre_ o empre
sário Paulo César Farias. Tudo bem. Acho que a comissão 
de inquérito é importante exatamente para isso: para selecio
narmos, dentro do escândalo, aquilo que realmente tenha 
condições apuratórias e, sendo apurado, tenha possibilidade 
de existência jurídica. Não sei, por exemplo, o que poss:. 
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significar para a realidade política do País o fato de, na juven
tude, alguêm ter consumido ou não drogas. Aquilo é para 
o escândalo, porque estamos num grande momento antidroga. 
Então, sempre que se mencionar droga, há um largo efeito. 
Ora, mas qual o- sentido da denúncia nesse ponto: "Eu já 
fumei droga que me foi dada pelo meu irmão, ou porque 
meu irmão se relacionava com quem tinha droga". Não sei 
onde está a consistência desses dados, acho que isso não deve 
interessar a uma CPI, mas há fatos que catados aqui e ali 
podem interessá-la. A CPI é importante exatamente para isso, 
para o próprio Presidente da República, para dimensionar 
o que ali há de consistente e garanto que há muito elemento 
para es-cândalo e muito pouco para uma consistência de caráter 
ligado à lei, revelado diante do Direito, aquilo que tenha 
um peso para um futuro processo, para uma futura ação. 
A CPI é um instrumento natural da aptidão físcalizatórht do 
Congresso Nacional; fiscalizamos aqui em plenário, com de
núncias etc., temos urna que pode ser apurada mais enfatica
mente, mais diretamente numa CPI, mas a natureza do Poder 
Legislativo, entre outras coisas, tem a aptidão fiscalizatória. 
E claro que temos que fiscalizar sem que isso signifique trauma 
para a República, trauma para a democracia, possibilidade 
de golpe, desaforo para o President~-·- Quein--sãhe Se essa 
CPI não é o foro de defesa para o Presidente, já pelo fato 
de essa CPI poder selecionar qual a consistência da denúncia 
de Pedro Collor de Mello, porque muitas vezes as coisas são 
ótimas para serem contadas, para serem ditas, para serem 
objeto de conversas, mas não são importantes para chegarem 
à Procuradoria-Gerar da República; isso é que é- importante. 
O discurso de V. EX" é muito bom quando mostra que, com 
naturalidade, podemos tratar de uma CPI, porque quando 
entendermos que não devemos instaurar CPI porque é perigo
so, então a Constituinte elaborou muito _m_aj_, porque traÇou 
uma linha de perigo para a sua própria obediência e para 
a sua própria continuidade. Não. A CPI é algo normal. Discor
do quando dizem que as CPI não dão cm nada. Elas sempre 
dão em alguma coisa. Isso só não acontece, de certo modo, 
quando não terminam. Se terminam e inocentam, eis que 
há inocentes. Se terminam e indicam culpados, eis que há 
culpados. Se há um segmento ou não_do Poder Judiciário, 
não é obra nossa; não há problema aqui conosco, Só_ o Ja:tO 
de convocar uma CPI já é um ato, no entanto, de certo modo, 
revelador de irregularidades_ ou da desconfiança de irregula
ridades. Por tudo isso, acho que terminaremoS por chegar 
a um acordo hoje nesta Casa. CPI não é traumática, CPI 
é coisa natural do Direito ConstitUcional; é coisa_natural ao 
curso da lei do Poder Legislativo. Há CPI como há comissão 
permanente, como há convocação de ministro, como V. Ex" 
está na tribuna, como estou aparteando, como funcionamos 
em nossos gabinetes, como temos assessores. É tudo muito 
normal. O Presidente fez muito bem quando disse que escutou 
o Senador Esperidião Amin: -que haja a CPI. Porque esse 
é o foro mais adequado para o Presidente, notadamente se 
essa CPI for só do Senado, pois cabe melhor na função do 
Senado do que na função geral do Congresso. En~ã_o, se for 
na competência do Senado, melhor ainda para o Presidente 
levisão, melhor que através dos jornais; inelhor que através 
de cartas. Apóio· inte"gralmente as considerações de V._ Ex~ 
apenas como jurista.-Vejo as dé-ciafaÇões doS[. Pedro CoJlor
de Mello com um caráter seletivo e tiraria, daquilo que foi 
publicado, muito pouco, para uma CPI. Mas. de qualquer 
maneira, esse muito pouco deve ser objeto de uma CPI. Muito 
obrigado a V. Ex~ 

O SR. EDUARDO SUPLlCY ~Concluindo, Sr. Presi
dente 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dcrzi)- O tem
po de V. Ex• já ultrapassou mais de 30 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Última frase, Sr. Presi
dente, Senador Rachid Saldanha Derzi. 

Muito embora o Presidente da República, enquanto can
didato, tivesse até, por sua campanha. utilizado tanto dos 
aspectos pessoais de seu principal adversário, estou de pleno 
aCordo com V. Ex•, nesta CPI, o único fato que interessa 
é aquele referente ao interesse público. as questões de probi
dade na administração. Nenhum milímetro de interesse ·SObre 
as questões pessoais. 

Muito ob.rigad<?. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) :--Sr. Presidente, Sr'~ e Srs. Senadores, reali
zou-se. como é de domínio público, a 301 Assembléia Geral 
da Conferência Nacio11at dos _Bispos do Brasil- CNBB, em 
Itaici, São Paulo, no período de 29 de ahril a _8_ de maio 
do corrente ano. Da pauta constou, por louvável decisão dos 
dirigentes da instituição, a questão da educação como uma 
das preocupações centrais de sua atuação evangel_izadora. 

O texto ""Educação, Igreja e Sociedade'"- que integra 
a coleção "Documentos da CNBB'' - e expressa aposição 
da Igreja Católica sobre o assunto. -

Como muito bem salientou Dom Aloysio Penna, Bispo 
de Bauru e responsável pela área de educação e ensino religio
so na Comissão Episcopal da Pastoral da CNBB. o citado 
texto "é um documento diferente de tudo o que se fez até 
agora, pois foi redigido em forma de quinze teses, cada uma 
com sua formulação e sua justificativa". 

Creio, Sr. Presidente, que a força maior do documento 
advém da forma com que foi preparado e do espfrito que 
balizou sUa elaboração. Foram dOis anos de discussão ampla 
e verticalizada, envolvendo universidades e associações católi
cas, comunidades eclesiais e movimentos populares. Mais ain
_da: abuscando focalizar a educação em sua amplitude real, 
o documento apresenta uma latitude tal, que analisa, entre 
outros aspectos, questões complexas como o papel das escolas 
comunitárias e confessionais, e defende a garantia do ensino 
fundamental público e gratuito para todos, a importância da 
educação informal, a absoluta prioridade à alfabetização, a 
indispensável valorização do professor. 

São razões mais que suficientes, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, para qu_e concordemos com Dom Aloysio Penna 
quando este identifica no documento citado "a contribuição 
da Igreja para um projeto nacional de educação". 

O texw da CNBB está dividido em três partes. De início, 
ele focaliza os "Problemas e esperanças na educação brasi
leira". Partidos do pressuposto de que o problema da educação 
não é um fato isolado, mas absolutamente associado a um 
qUadro ariiplo e complexo, cuja origem mais iemota encoil~ 

_ tra-se na formação histórica_do __ B_rasil_,_ess_a_ primeira parte 
discorre sobre a crescente cons.ciênda do direito_ à e_ducação 
pO·r· 'fiaúe -da S"ociedade, Sãiíenti:Lndo as inúilleras .dCliCíê-D.<:Iã.S 
que caracterizam nosso sistema educacional. 

Da permanência de elevados índices de analfabetismo 
à desqualificação social e profissional do educador. são apon
tados diversos pontos de estra!lgulamento do processo,_culmi-
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nando com a inexistência de uma "política educacional coe
rente e democratica elaborada, capaz de dar mais consis
tência, organicidade e unidade à administração da cduca_ção _ 
nacional". 

Depois de analisar a presença histórica da Igreja educa
dora - "a Ingreja teve sempre viva consciência· de que lhe 
cabe educar"-, o documento debatido em ltaici apresenta,_ 
em sua segunda parte, uma '"Visão da Educação na Pe-.rspec
tiva Cristã". Identificando no homem "um ser cult[,l_r_al em 
vias de realização", ele concebe a educação a serviço da 
longa aprendizagem humana "que se radic_a_n_a liberdade, pas
sa pela lib~rtação da pessoa c culmina na abertura a uma 
ordem social humanizadora". 

Frisando que as instituições educativas_ devem ter cons
ciência da dimensão política de sua ação pedagógica, sem, 
no entanto, ser partidária, o texto indil .. a os fundamentos das 
direitos e deveres da família e do Estado em relação à cduca7 
ção. Ao destacar as dimensões filosófi<::o--=antropológicas e 
socioculturais da concepção cristã da _edu__cação, a CNBB lem
bra ser impossível "separar a reflexão teológica, que tem sua 
fonte última na revelação de Deus e na fé professada pela 
Igreja, da realidade e da vida concretas do homem". 

Em sua terceira e última parte, o texto apresenta "PosicioM 
namentos e Propostas'', oportunidade em que, enfaticamente, 
se diz: "se quisermos superar o cfrculo vicioso da "miséria 
que gera miséria'', a Igreja e_toda a sociedade brasileira .devem 
passar a assumir a-educação como verdadeira prioridade nacio
nal". 

Em síntese, Sr. Presidente, são elencados alguns tópicos 
defendidos pela Igreja, no campo educacional, que aqui repro
duzo_: _o_ direito de todos a uma educação de qualidade e o 
devido apoio a todo esforço empreendido para -a realização 
desse direito fundamental, particularmente o voltado para 
as escolas de ensino fundamental que atendem às populações_ 
mais carentes; a elaboração participativa de uma política edu
cacional capaz de dar unidade às ações educativas dos di\._'ersos 
organismos do governo cm âmbito nacional; uma educação 
que vise a capacitar para o pleno exercício da cidadania. 

O documenlo "Educação, Igreja e Soci~dade'' também 
lembra que a educação deve valorizar a m_em6ria cultural 
do povo e sua capacidade criativa, e divide entre a faml1ia, 
a escola e a comunidade a responsabilidade pelo desenvol
vimento da capacidade crítica diante da comunidade social. 

Ao finalizar, Sr. Presidente, Srs. Senadores manifesto 
minha satisfação com a reiterada preocupação da Igreja CatóM 
lica em contribuir para fazer da educação a grande prioridade 
brasileira. Louvo, uma vez mais, o espírito presente_ na elabo
ração e na discussão do te:xto "Educação, Igreja e Sociedade" 
pelo que ele traduz: frakrnidade, justiça, liberdade. tolerência 
e pluralismo. Que possamos todos nós- Igreja, Sociedade, 
Estado - enfrentar com decidida vontade o_ imenso desafio 
de fazer da Educação o instrumento de u:ansfor_mação do 
Brasil! 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Sal<Janha_Derzi) - Con· 
cedo a palavra ao nobre St'nado_r Márcio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA(PMDB - MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr1' e Srs. Senadores, 
nosso pronunciamento de boje versará sobre tema, diríamos 
bastante familiar a esta Casa, tantas vezes iem sido tçatado 
por eminentes pares. Reffrimci-nos ao tema aviação civil que, 
pela sua complexidade c importância, desdobra-se, obrigatoM 
riamente, em múltiplos asl?ectos: 

Um deles, por exemplo, o das reluções capital-trabalho, 
é fundamental para o desenvolvimento pleno, a melhor produ
tividade e a maior segurança no transporte aéreo, razões que 
nos levaram a apresentar projeto que institui o-ESüi.tiJtó- do 
Trabalho do Aeronauta. Mas não se limita o projeto às condi
ções laborais, pois alcança fórmulas de harmonizar interesses 
diferenciados, estabelecendo o equilíbrio entre a flexibilidade 
operacional indispensável e a racionalização do trab<.1lho. 

Nessa oportunidade, é nosso dever mencionar alguns dos 
que nos precederam na busca de soluções dos problemas da 
aviação civil, seja através de inúmcfos Projetós de lei (tomo 
os nada menos de cinco) de autoria do eminente Senador 
Nelson Carneiro; vários outros, dos Senadores Itamar Franco 
e Nivaldo Machado; pronunciamentos dos Senadores Jutahy 
Magalhães, Odacir Soares, Jamil Haddad e Saturnino Braga; 
requerimentos de informações recentes, dos Senadores Pedro 
Simon (sobre seguro de aeronaves) e Maurício Corrêa (crité
rios na investigação de acidentes). 

Fazemos esse registro especialmente porque, afinal, tais 
iniciativas revelam o elevado grau de seriedade com que o 
tema ~ encarado no Congr~sso e, também, porque contri
buíram na feitura de nosso próprio projeto, onde, de uma 
forma ou de outra, estão inseridos. 

Os acidentes aéreos ocorridos logo no começo deste ano 
vêm confirmar, dolorOsamente, que tínhamos motivos sufi
cientes para nos preocuparmos com a segurança da nossa 
aviação comercial. A realidade é que a aviação - ainda o 
meio de transporte mais seguro - tem apresentado perdas 
consideráveis cm relação aos níVeis de eficiência e de confia
hilidade. 

Lamentavelmente, os acidentes dos últimos anos nos dão 
razão, e constituem, na prática, o argumento mais forte em 
favor de um projeto que prefeririamos defender com base 
em considerações teóricas. Entretanto, se não podemos alterar 
a realidade passada, podemos nos precaver para a realidade 
futura, agindo sobre o homem, o meio e a máquina, para 
que a aviação civil reconquiste os melhores padrões de segu
rança. 

Esta preocupação torna-se ainda mais oportuna neste_ moM 
mento, em que as empresas de transporte aéreo, em todo 
o mundo, passam por grave crise financeira, da qual o fecha
mento do Pan Am é o mais melancólico exemplo. IludemMse 
aqueles que vêem na falência da Pan Am- símbolo do povo 
americano, e emp-resa que· chegou a ser chamada "Rainha 
dos Céus" - um caso isolado de dificuldades financeiras. 
Para um setor cuja situação vem se agravando paulatinamente, 
o ano de 1991 foi o pior morriento, em conseqüência dá Guefra 
do Golfo e da recessão económica. -

Também no Brasil a aviação passa por momentos difíceis. 
Evidentemente, essa crise tem reflexos no que respeita à segu· 
rança. Ao· arcar com prejuízos, as- empresas reduzem os seus 
investimentos na aquisição d"e equipamentos mais modernos 
-conquanto algumas novas aeronaves estejam sendo adquiM 
ridas pelas empresas brasileiras_, na manutenção dos motores 
e no aperfeiçoamento dos recursos humanos. 

É neste último a_specto que reside a preocupação básica 
do PLS n~ 412, de 1991, de nossa autoria, que viSa a substituir 
a Lei n'' 7.183. de abril de 1984. Trata-se de um Projeto de 
Lei que institUí o- Estatuto do Trabalho do Aúonauta, e que 
foi caririhoiiamente elaborado a partir de constatações de todas 
as categorias envolvidas com a atiV~dade do Vôo. No projeto, 
privilegiamos o interesse púhlico, o estrito atendimento às 
normas constitucionais, as modificações impostas pelos avan-
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ços tecnológicos, a flexib11idade operacional, e, sobretudo, 
o fator segurança. 

O que podemos observar, com certa freqüência, é que 
ao desenvolvimento tecnológico nem sempre correspondem 
a melhoria nas condições de trabalho e os investimentos rela_ti-__ 
vos aos recursos humanos. Assim, os riscos da atividade tor
nam-se maiores em decorrência dessa defasagem, e tendem 
a potencializar-se com o auni.ento do número de aeronaves 
em operação. 

O consenso, Si. Presidente e Srs. Senadores, é a marca 
registrada do PLS n9 412, para o qual solicitamos especial 
atenção. Dissemos, há pouco, que em sua elaboração procu
ramos ouvir "as variadas categorias relacionadas com a ati vi-
dade da aviação. No entanto, tomando como base a lei já 
existente, que regula essa atividade, o que buscamos foi escla~ 
recer aspectos conflitantes ou pouco claros, estabelecer com 
exatidão os conceitos e princípios que deVem regê~la e expli~ 
citar direitos e deveres. Para que o projeto pudesse refletir 
o consenso dos aeronautas, viabilizar as ponderações da class_e 
patronal, e, sobretudo, atender aos anseios da população usuá
ria dos transportes aéreos, foram sistematizadas três dezenas 
de projetas apresentados nesta Egrégia -casa-- e na Câmara 
dos Deputados. Ao salientar, portanto, a oportunidade e os 
méritos do PLS n~' 412191, queremos_ render nossas homena~ 
gens aos__ Srs. Senadores e Deputados que nos precederam 
com projetes semelhantes, em louvável iniciativa que objeti~ 
vava aperfeiçoar as condições operacionais do transporte aé~ 
reo. 

O Estatuto do Trabalho do Aero_n_auta, que trazemos 
à apreciação desta Casa, não se resume a· buscar melhores 
condições de proteção ao vóo, mas regulamenta medidas que 
podem resultar também maior regularidade e melhor pontua~ 
lidade nos serviços, além de torn_ar mais harmônic.as as r~la~ 
ções trabalhistas no setor da aviação civil, com a definição 
clara e objetiva de direitos e deveres. Um_d_os itens do Estatuto 
que gostaria de ressaltar é a criação da CPETAC- Comissão 
Paritária-de Estudos Técnicos da AviaçãO- Civil, -q"u"e será cons~ 
tituída por representantes do Instituto Nacional de Seguridade 
Social, do Departamento de A viação Civil e das entidades 
sindicais patronal e dos aeronautas, de âmbito nacional. 

É de se observar, também, o caráter experimental de 
alguns dispositivos do projeto, dando seqüência ao processo 
de amadurecimento das idéias que remonta _à época da Assem
bléia Nacional Constituinte, quando foram de grande valia 
os depoimentos, em audiência pública, do Diretor~Ge.fã.l da 
Aviação Civil e do Presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Transportes Marítimos, Aéreos e Fluviais, 
respectivamente os Srs. Tenente~ Brigadeiro Waldir Fonseca 
e Comandante Aloysio Ribeiro. · 

Tiveram tambéin graride importâhcia, em nosso trabalho, 
os estudos da MediCina da Aviação. Ressalta-se que tais estu~ 
dos são conduzidos com absoluta seriedade, e a prova disso 
está em que a grande maioria das conclusões desafia o tempo, 
obtendo o pleno rcconhe_cimento nos simpósios internado~ 
nais. Assim, baseamo~nos. por exemplo, nos estudos de espe~ 
cialistas renomados para a abordagem de uma questão da 
maior importância, que é a fadiga aérea. 

As relações de trabalho constituem outro aspecto funda~ 
mental do Estatuto, que privilegia um modelo de gerência 
participativa como o caminho para se alcançar a satisfação 
pessoal e os melhores índices de produtividade. 

Sr. Presidente, Srs .. Senadores, não pretendemos, neste 
momento, esmiuçar o Estatuto do Trabalho _Q._Q A~t:011Jll!~a._ __ 

mesmo porque a justificativa que acompanha o Projeto é bas~ 
tante longa e suficientemente clara. Entretanto, é imperioso 
que destaquemos sua importância e sua oportunidade, e nesse 
aspecto os números são categóricos. Embora as viagens aéreas 
ocupem o sétimo lugar entre as causas de morte por acidentes, 
a segurança não vem acompanhando o desenvolvimento tec
nológico e a velocidade das aeronaves. 

Somente nos anos 80, tivemos quatro grandes catástrofes 
com aeronaves brasileiras. No ano de 1980, em Florianópolis 
com um Boeing 727 da Transbrasil, pilotado por um oficial 
da Aeronáutica, com a morte de 54 pessoas; outro acidente 
com um turbo~hélice Fokker, operado pela TABA (Trans-

- portes Aéreos da Bacia Amazónica), em Tabatinga, com 44 
mortes, tendo sido apurado o excesso de horas de vôo do 
comandante no período mensal; em 1982, provável erro do 
piloto com um Boeing 727~200 da Vasp provocou em Fortaleza 
a morte de 137 passageiros; em 1987, inicialmente por falha 
de uma das turbinas, seguida também de provável falha de 
coordenação na atuação dos pilotos, ocasionaram outro aci
dente com dezenas de mortes com um Boeiog 707 da Varig, 
na Costa do Marfim; e em 19.89, acidente com um Boeing 
727, de transporte de carga da Transbra~il, provocou a morte 
de seus três tripulantes e 18 pessoas em terra; em meados 
de 1990, outro acidente com avíão Fokker, tamb~m perten
cente à TABA, em Altamira, Pará, com 40 mortes; mais 
recentemente o pouSo fOrçado de_ um Boeing 737 da Varig, 
em Mato grosso, em estranhas circunstâncias Ocasionou a mo r~ 
te_de 12 pessoas; em 11 de novembro do ano passado, queda 
de um avião Bandeirante, da Nordeste Linhas Aéreas, em 
Recife, caUsou a inerte dos seus 15 ocupantes e de uma pessoa 
em terra; em fevereiro de 1992, a queda de OLLtro Handeirante, 
também das Linhas Aéreas Nordeste. em Caetité, interior 
da Bahia, :>casionou a morte de todos os seus 12 o_cupantes; 
emMacaé, 28 de julho de 1984, acidente com um Bandeirante, 
daTAM (Transportes Aéreos Marília), emj:ire~a regional, com 
a mOrte de dois tripulantes e de 16 jornalistas e radialistas; 
em Bauru, acidente com um Bandeirante, da TAM, com a 
morte de seus 18 ocupaÍltes: desprendimento(!) do comando 
profundo; acidentes dos Lear Jets, em lapso de tempo relativa
mente curto (pouco mais de dois anos): dois em Belo Hori~ 
zonte (fatais). um em Brasília (fatal). um em Uberlândia, 
um em Belém (fatal), <Ntro em Juizd_e Fora (fatal), No setor 
da aviação agrícola, enquanto em 1985 registravam-se 29 aci~ 
dentes (até o mês de outubro) na safra 1990191,_~omente no 
Rio Grande do Sul, ocorreram dois acidentes fatais, dez aci~ 
dentes graves e cerca de qliaieflta incidentes; e, finalmente, 
na Operação de helicóPteros, houve número elCvado de aci~ 
dentes, praticamente todos fatais, na Amazônia, nO litoral 
do Rio Grande do Norte e no litoral do Rio de Janeiro (a 
ser-viçO da prospecção de petróleo). a absoluta maioria em 
virtude de problemas de manutenção, registrando~s_e, tam
bém, à época, o excesso de_ jornaâas dos pilotos e dos mecâ
nicos encarregados dos serviços técnicos. 

Detivemo~nos nesse quadro, e em muitos outros proble
mas da aviação, e, por isso, o Estatuto do Trabalho do Aero
nauta, necessariamente, há de ser mais que uma simples regu~ 
lamentação de normas laborais. e, sim, um diploma em que 
as relações capital~trabalho tenham lugar proeminente, em 
que, a par da capacitação profissional, promova o homem, 
sua personalidade, sua dignidade, pois somente assim poderá 
dar melhor de si para a sociedade. Daí a importância enorme, 
fundamental mesmo, de dois pontos do Estatuto: a instituição 
cJa Comissão de Estudos Técnicos da Aviação Civil, c~m a 
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participação de representantes governamentais e das catego
rias económica e proflssionaís, e a criação das ·comissõeS de 
Relações do Trabalho, no âmbito de cada empresa. 

Citamos, aqui, apenas as ·g-randes catástrofes, deixando 
de relacionar os diversos acidentes no Transporte Não-R~
gular. Dessa forma. é tambt!m imperioso que noS Preocu
pemos com a segurança da nossa aviação civil. O Estatuto 
do Trabalho do Aeronauta, aperfeiçoando a legislação exis
tente, estabelece cuidadosamente o grau de controle que deve 
caber ao Estado, promover a organização do trabalho de acor
do com as características da atividade, e prevê os cuidados 
a serem tornados com a infra-estrutura do transporte aéreo, 
com a manutenção das aeronaves e com o papel a ser desempe
nhado pelas empresas do setor. 

Por ser um trabalho sério, profundo, e paulatinamente 
amadurecido, solicitamos para o ritesmo a atenção dos nobres 
colegas. na certeza de estarmos contribuindo para melhorar 
os níveis de produtividade, de eficiência e principalriiente- de 
seguraça e credibilidade na aviação civil brasileira. 

Muito obrigado! 
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldantia~berzi) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, sr~ e Srs. Senadores, 
no dia 29 de abril .últimQ, loi aprcsentad.o, na Câ!nara dos 
Deputados, o Projeto de Lei n"2.778/92, de autoria do ilustre 
Deputado Delfim Netto, que "altera a legislação do Imposto 
de Renda aplicável às pessoas físicas". 

Esse projeto visa, em últim-a análise, a permitir-dedução, 
do imposto de renda das pessoas físicas, dos pagamentos feitos 
a empregados que prestam serviços na residência do contri
buinte, tais como empregado doméstico, jardineiro_~ moto--
rista. -

O ilustre autor da proposição justifica sua infciativa, apon
tando os seguintes argumentos aqui resumidos. 

Primeiro, que a aprovação da medida beneficiaria, de 
imediato. os próprios empregados domésticos, pois- na opi
nião dele - estes enfrentam uma situação semelhante à dos 
"bóias-frias., (diaristas c empregados sem carteira assinada). 
Com o benefício dado ao contribUinte, eles deixariam de ficar 
à margem dos direitos sociais previstos na legislação. _ 

Segundo, que a medida proporcionaria o "crescimento 
da arrecadação do INSS'', pelo fato de que haveria um incen
tivo ao recolhimento em dia das contribuições previdencjárias. 

Terceiro - e aí está o verdadeiro objetivo do _projeto 
-, que o empregador doméstico seria beneficiado, inclusive 
pela aplicação, no caso, do princípio constitucional da capaci
dade contributiva, fazendo-se justiça à grande maioria dos 
contribuintes do imposto de renda, precisamente os assala
riados. 

Estrategicamente, o autor do projeto enumera, em pri
meiro lugar, os beneficiários indiretos (empregados domés
ticos e o INSS), para, em seguida, tratar dos beneficiários 
dirctos (o empregador doméstico). 

Antes de prosseguir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
ro me posicionar, desde agora, favorável à idéia contida no 
projeto do Sr. Delfim Netto. 

Mas, devo obs~rvar que, embora ele tenha razões de 
ordem prática para usar aquela estratégia de argumentação, 
é de lamentar-se que. no Brasil, tenhamos de adotar meca
nismos legais compensatórios para neutralizar os expedientes 
corriqueiros de burla. de descumprimento da lei. 

Esse caso i! exemplar e explícito. O que o ilustre aU[or 
afirma na justificação do seU Projeto é verdadeiro, conquanto 
de triste constatação. Os empregados domésticos conquista
ram, a duras penas, direito a ter direitos sociais. E isso lhes 
foi assegurado, expressamente, pela Constituição, no pará
grafo único do seu art. 7~. 

A realidade, porém, é que a grande massa d<;:ts trabalha
doreS domésticos continua marginalizada. Por quê? Porque 
a grande maioria das relações de trabalho nesse campo conti
nua sendo informal. Os empregadores não cumprem a lei, 
ou melhor, nãO se submetem ao imperativo constitucíonal 
que determina a concessão dos direitos, ali previstos, ao traba
lhador doméstico. 

Dir-se-á que a norma constitucional depende de regula
mentação e·esta ainda não foi aprovada pelo Congresso. 

Aliás, Sr. Presidente. o projeto que regulamenta os direi
tos sociais dos empregados domésticos está tramitando no 
Senado e não há qualquer razão plausível para retardar-se 
mais sua apreciação pela Casa. 

Mas - voltando à questão - de nada vai adiantar a 
aprovação da lei, porque, na prática, ela continuará sendo 
-descumprida. E as relações de trabalho permanecerão ocultas, 
ou o_çultadas. 

De seu lado, o trabalhador doméstico ainda não está 
organizad_o a ponto de ter uma consciência trabalhista~ É ver
dade que, como categoria, também não adquiriu uma cons
ciência profissional. 

Por sua vez, devemos reconhecer que a classe média brasi
leira, onde se localiza a maior parcela do grupo· de emprega
dores domésticos, está empobrecida, incapaz de sustentar, 
com folga, o peso dos encargos mensais relativo:; à_ manutenção 
condigna de suas famílias. E um desses encargos é exatamente 
com o custeio do trabalho doméstico realizado por empregado. 

-Enfim, tudo isso redunda em lamentar, mas ao mesmo 
tempo concordar, com -as razões de ordem prática que motiva
ram o Deputado paulista a apresentar seu projeto. 

Por sinal, ele oferece um dado impressionante, que, res
salvada a linguagem eufemística (para não dizer dissim_ulada), 
vale a pena reproduzir. _ 

Diz ele: "É_ oportuno ressaltar que a medida proposta 
atingirá cerca de 4 milhões de lares, onde as relações entre 
patrões e ~mpregados certamente terão seu nível aperfeiçoado 
pela regularização da sjtuação dos e_mpregados que diuturna
mente colaboram para a criação e manutenção de ambiente 
agradável e sadio nesses !UCSmos lares". 

Traduzindo, em palavras bem diretas: seriam hoje cerca 
de 4 milhões de relações de trabalho doméstico clan9estinas, 
informais, que, com a aprovação da medida, se tornariam 
regulares, colaborando para a existêncía de uma clima de 
confiança recíproca entre patrões e empregados. 

O projeto n. que estou tratando neste discurso teve reper
cussão na imp1.:nsa. O Jornal do Brasil, por exemplo, taxou 
a medida como "tópica", em editorial do dia 11-5-92. Já o 
jornalista Luís Nassif, na sua coluna da Folha de São Paulo 
_do dia 6-5-92, elogia a ~niciativa e ressalt~ tratar-:-se _do "pri
meiro recOnhecimento público da importância da chamada 
unidade familiar como empregadora''. Mais adiante, o jorna-
lista conclui seu comentário, afirmando que "o reconheci
mento desse papel económico das famnias vinha sendo defen
dido há anos pelo jornalista e radialista José Paulo de Andra
de, da rádio Bandeirantes." 
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Esse radialista, segundo Luís Na!'sif, teri~ convencido 
o Deputado a apresentar o projeto, fazendo uma exortação 
irreSíSTívd: "Seja a Benedita da Silva da Classe média". 

De fato. Sr. Presidente, Srs. _Scnadur_e_s, a classe média 
precisa cada vez mais de defensores, de_ lidr_es __ que briguem 
pelos seus interesses. Tenho a impressão, cada vez_mais acenM 
tu ada, de que a classe média está rc!egada ao abandono porque 
hoje, diferentcmcáte do_que ocorria no passado, as elites 
dirigentes e as que dominam a representação política se incor
poram muito rapidamente às camadas mais ricas da sociedade 
ou têm intcrcs.se_s_prcdominantemente identificados aos delas. 
O eleitorado que pertence às classes menos favorecidas tem 
sua representação política minoritária, p"ürém bastante defi
nida e solidamente comprometida com a defesa dos interesses 
que ela representa. Como a classe média tende a votar em 
candidatos que portam bandeiras identificadas com suas aspi
rações, mas que, tão logo eleitos, em grande número-. buscam 
novas identidades e novas bandeiras. fica a _classe média, a 
rigor, com uma representação política indefinida, amorfa. 
fragmentada, sem sintonia. --

Por isso, aqueles que pertencem, efctivamente, à classe 
média precisam redobrar a atenção para os crescentes proble
mas que ela vem enfrentando. 

E um dos pontos mais sensíveis da aflitiva situação da 
classe média brasileira, considerando-se que ela é, basica
men~_e, assalariad?J.!:? _gue, eor isso, vem sendo esmagaqa, pelo 
arrocho salarial, um desses pontos, repito, é o da elevadíssima 
carga tributária incidente sobre seus ganhos. Não bastassem 
as dificuldades para a aquisição de casa própria, para o paga
mento do coJégiO dos filhos. para vestir, comer, cuidar da 
saúde, ainda por cima lhe cabe sustentar a parte mas substan
cial da receita pública, porque ninguém duvida que é a classe 
média a única que paga imposto neste PaTs. 

Portanto, é preciso olhar com um interesse muito especial 
para tudo aquilo que s-ignifrque solução ou alívio dos inúmeros 
problemas da classe média. 

. Sou daqueles que mais se preocupam com a situação 
da classe média, mesmo sabendo que minha voz não encontra 
tanta ressonância quanto outras. 

A questão do projeto de lei agora apresentado pelo Sr. 
Delfim Netto -que espero venha tornar-se mais um aliado 
da classe média- é bem ilustrativa. 

Quero me referir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao fato 
de ter eu apresentado, em novembro_ de 1983 -portanto 
há quase dez anos- o Projeto de Lei do Senado no 296/83, 
que "Dispõe sobre abatimentos, da renda bruta, de despesas 
com empregados· domésticos". Nessa ocasião, era Ministro 
da Fazenda o hoje Deputado Delfim Netto, autor de propo
sição com idêntico objetivo. 

Já nas.ucla época eram perceptíveis as dificuldades que 
a classe média enfrentava, e de forma aguda também. 

O meu projeto não só permitia o abatimento das impor
tâncias pagas, a título de salários, ao empregado doméstico, 
como das contribuições previdenciárias devidas pelo empre
gador em favor daquele. 

O argumento fundamental com o que eu justifiquei a 
medida então proposta era de_ ordem técnica. Disse eu, na 
justificação do projeto: 

"O princípio que inspira a eXClusão desses encar
gos da renda tributável, a_ título de abatimentos, é o 
mesmo que prevalece para as pessoas jurídicas, as 
quais, na determinação de seu lucro real (base de cálcu
lo do imposto de renda para tais pessoas), deduzem 

do lucro os custos ou despesas operacionais, iSto é, 
aquelas necessárias à atividade da empresa c à manu
tenção da respectiva fo_nte produtora (art. 47, da Lei 
n" 4.506164, e art. 191 do Regulamento do Imposto 
de Renda)". 

Com base nessa consideração, fiz eu a seguinte anarOgia: 

··A pessoa física. do ponto de vista económico 
e tributário, constitui uma unidade produtiva de traba
lho e uma fontt: unitária de tributação. A família do 
contribuinte _é, por outro lado, uma unidade opera
cionaL que impõe c exige gast9s dessa natureza, da 
mesma forma- como as empresas constituem unidades 
operaCionais e têm despesas para sua operação e manu
tenção." 

Revendo meu projeto, obs~rvo que essa idéia da familia 
como unidade empregadora, do ponto de vista econômico, 
que tanto entusiasmo está provocando em parte da imprensa. 
eu j~ a_havia esbOÇ"!:dO em 1983. 

Também fico entusiasmado, porque embora meu projeto 
tenha sido rejeitado pela então Comissão de Finanças desta 
Casa, a idéia está aí, viva, renovada c pronta a ser revisitada 
pelo Legislativo. 

Relendo o meu projeto, percebo que pouco ou quase 
nada precisaria ser alterado, tailto na sua parte dispositiva, 

. qp~_nto na sua justificação .. Salvoque, naquela época. o empre
gado doméstico ainda estava na expectativa da garantia de 
seus direitos sociais, advindes com a Constituição de 1988, 
e que, também naquela época, a iniciativa congressual das 
leis, em matéria tributária, encontrava uma certa resistêncià 
interna, mercê de controvérsias interpretativas, tudo o mais 
no projeto está atualizado. 

Tomo conhecimento. já ao encerrar este discurso, da 
tramitação do PLS n" 272, de 1991, de autoria da ílustre Sena
dora Marluce Pinto. Trata-se de mais uma proposição que 
se soma àquela, cuja idéia deve merecer todo o empenho 
do Legisjativo para aprová-la. À vista de algumas deficiências 
que observo na redação do projeto da ilustre Senadora. apre
sentarei emenda substitutiva ao mesmo, com base na minha 
anterior proposição, a qual como disse, está plenamente atua
lizada. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL- SE. Pro· 
nuncia o seguinte discUrso.)- Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Sena
dores, o Direito é o instrumento pelo qual se faz da palavra 
vida, e na vida, justiça. Transformar o verbo em vida eis 
o grande desafio que a Justiça tem constantemente de enfren-. 
tar. Sabemos, Sr. Presidente, que a vida é múltipla, desi
gual e informe em seu curso natural. Por isso a desigualdade 
se afigura como um fato, um produto da natureza c ainda 
uma contingênCiã da história do homem. 

Ao Direito incumbe a criação da fôrmula normativa que 
permite realizar o objetivo da igualação jurídica, sem que 
se perca a inerente diversidade humana. Para se atingir esse 
ponto jurídico ideal, é preciso, por um lado, discriminar quais 
desigualdades compete ao Estado desfazer, planificando as 
es_r.ruturas sócio~econômiCas e políticas; de outro lado quais 
igualações se impõem para o aperfeiçoamento do princípio, 
quais os elementos que podem ser legitimamente utilizBdos 
para a igualação e a desigualação. · 
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Como idéia do justo e mutável de tempo a tempo e de 
espaço a espaço, tanto mais democrático será a regra que 
ado te os critérios_ definidores da igualdade no DireitO, -quanto 
mais porejadas das idéias florescidas na sociedade sobre~ a 
necessidade de igualação jui'(dica estiverem as_ normas jurí
dicas. 

A Carta Magna de cada Estado é o modo de_ser jurídico 
de cada povo, em cada época, por isso o princípio de igualdade 
nela versado ganha o seu conteúdo em cada passo do constitu-
cionalismo. -

Essa refleXões, Srs. Senadores, vêm a propóSI.fOda publi
cação do livro Sergipe, 100 aõos de História Constitucional, 
editado pela Assembléia Legislativa de_ meu Estado, como 
coroamento da programação que celebrou, cQm di_versas sole
nidades, o Centenário da Promulgação da ConStrtiiíçãO de 
18 de maio de 1892, a primeira do Estado Federado de Sergipe. 

A elaboração constitudonal de um povo perfaz um siste
ma normativo fundamental. É o complexo de normas jurláiCas 
fundamentais, ordenadas harmonicamente, segurido uma ar
quitetura de esferas que se adaptam, permitindo um movi
mento contínuo e encaixado _em sua interpretação e aPlicação, 
indicativo dos alicerces jurídicos de um povo em cada tempo 
e cada espaço. 

Diante _de um esmerado trabalho como este que reúne 
as Quatro ConstituiÇões do Estado, soberanamente votadas 
pelas Assembléias Constituintes de 1892, 1935, 1947 e 1989, 
tem-se um modelar e diacrónico universo da função leg-!slante 
mais autêntica e representatiVa do Poder Constituinte. E certo 
que essa coletânea de 100 anos de História ConStituciOnal, 
de nosso Estado, certamente ensejará aos_ pesquisadores do 
Direito subsídios para múltiplas pesquisas e estudos, que fatal
mente surgirão ao correr do tempo. 

Para nós, Si-. Presidente, releva assinalar o aspecto de 
mudança e permanência dos princípios jurídicos, segundo as 
idéias que se têm como justas em cada momento histórico 
de cada sociedade de acordo com a disposiÇão legal que o 
princípio encarna. Isto é, diante desse trabalho, que cobre 
100 anos de Direito Constitucional, atraiu-nos refletir especifi
camente nas transformações do P.róprio sentido do Direito, 
que se vai construindo no tempo. E que se a furição do Direito 
altera-se - e isso efetívarrü~nte ocorre ....:__-ao 3.ridar histófico 
do hOmem, outras idéias permanecem ou retornam, como 
lídimas representantes de ideais estruturalmente inseridos nos 
valores humanos. 

Exemplo basilat-dessa perenidade encontra-se na defesa 
da integridade territorial do Estado, pela _qual lutamos sem 
esmorecimento, durante a Constituinte. Ela foi incorporada 
no caput do artigo segundo do Capítulo I e, corno dissemos, 
representa que, se o que foi Direito pode tornar-se História, 
o processo contrário -tainbém é verdadeiros: -a História tam
bém almeja a se tornar Diieito. 

Senhor Presidente, peço-lhe que seja anexado a este pro
nunciamento para transcrição nos Anais, o-ãifigo' -do Jornai 
de Sergipe, de 17 e 18 de maio de 1992- Sergipe, 100 anos 
de História ConstituciOnal. 

Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUI; SE REFERE O SR. 
FRANCISCO ROLLEMBERG EM SEU DISCUR
SO: 

Aracaju, domingo e 2• feira 17 e 18 de maio _de 1992. 
Jornal de Sergipe 

SERGIPE, 100 ANOS DE 
HISTÓRIA CONSTITUCIONAL 

Luiz Antônio Barreto 
Será lançada amanhã, segunda-feira, dia 18, o livro de 

Sergipe, 100 Anos de História Cohslitucional, edítado pela 
AS:sêrhbléia Legislativa do Estado de Sergipe, como coroa
m,e-tlto da programação que celebrou, com diversos eventos, 
o Centenário da Promulgação da Constituição- de 18 de maio 
d_e__1_892, a primeira do Estado Federado de Sergipe. 

Trata-se de uma publicação importante, porque reúne 
as quatro COnstituições do Estado. soberamente votadas pelas 
Assembléias Constitúintes de 1892.· 1935, 1947 e 1989. Ficam 
de fora, bem a propósito, as cartas outorgadas, e as emendas 
impostas pelo autoritarismo. O que vai em destaque é a função 
legislante mais aútêntica e representativa, do Poder ConStf~ 
tuinte que em nome das aspirações e dos interesses do povo 
promovem a atualização e a_ modernização da vida legal do 
Estado. 

A história constitucional de Sergipe tem lances que mere
Cein e·xame e consideração, a começar pelas promulgações, 
-seguidas de anulações, das duas Constitucionais republicanaS: 
a de 1890, decretada pelo vice governador, magistrado Lou
renço- Freire de Mesquita, a partir de projeto do bacharel 
Homero de Oliveira; e a de 1891, elaborada e promulgada 
por uma Assembléia considerada viciada, que teve sua dissolu
ção e a. nulidade dos seus atos, decretada. A Constituição 
que vigorou foi justamente a de 18 de_ maio de 1892, que 
organizou o e_stado, criou o Tiibunãl de Relação- e definiu 
a organização municipal do Estado de Sergipe. O corpo de 
Constituintes representou, nitídamente, uma tentativa de con
ciliar antigos monarquistas, como o padre Olímpia de Souza 
Campos, que presidiu a Assembléia, com os republicanos vito
riosos- de 1889, como Josino Menezes, um dos mais compe
tentes propagandistas da causa da República. 

A vigência da Constituição de 1892, com Emendas ditadas 
pela realidade do Estado, foi a maior de todas as Constituições 
sergipanas; 42 anos. Somente em 1935, com a chamada "Repú
blica Nova" de Getúlio Vargas é que o povo sergipano foi 
chamado a comparecer às urnas para eleger uma nova Assem
bléia Constituinte. E com a novidade de escolher quatro depu
tados classistas, que representassem os empregados, os empre
gadores, os profissionais liberais e os funcionários público"s. 
Ao_ fim dos trabalhos presididos por Pedro Diniz Gonçalves 
Filho, e que contou, pela primeira vez, com a participação 
de uma mulher, a professora Quintina Díniz, a Constituição 
continha, ao lado da atualização jurídica, um dos mais absur
dos casuísmos, o que obrigava a aposentadoria dos magis
trados aos 62 anos, para colocar na inatividade o desembar
gador Lupicínio Barros, que foi presidente do Tribunal de 
Justiça e era, sabidamente, desafeto do governador Eronildes 
Carvalho, que governava Sergipe em 1935. 

Outra questão relevante para o estado, e que apareceu 
nas díscussões das assembléias constituintes e nos textos das 
constituições do estado, foi a dos limites, até hoje irresolvida. 

Ponto de honra dos sergipanos, os limites territoriais do 
Estado foram objeto de representação já nos primeiros tempOs 
de Sergipe emancipado, através de manifestaçõeti dos conse
lheiros que integravam os colegiados que antecederam as As
sembléias Legilativas. A defesa da integridade territorial foi 
constante e ressurgiu em 1988, enl Brasília, através do Senador 
Fr~_ncisco Rollemberg, que foi um dos constituintes sergipanos 
quando da elaboração da nova Carta do País. 
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O funcioria-mcnto das Assembléias Constituintes e bem 
assim as Constituições ·cfue elas aprovaram é o assunto do 
livro Sergipe, 100 Anos de História ConstituciOnal, comple
mentado por um volume razoável de informaçõ.es históricas, 
com ilustrações e· comentários. O livro, que cOnsolida its quã
tro Constituições sergipanas -nãõ apenas valoriza a progra
mação da Assembléia para o ccnteilário da Constituição de 
1892, como- coloca ao dispor dos estudiosos, professores e 
estudantes, um docvmcntário que estava esparso e disperso 
pelas raras prateleiras que guardam a memória deste Estado. 

"' Luiz Antônio Barreto, jornalista e acadêmico é o autor 
dos textos do livro Sergipe, 100 anos de História con-stitu
cional. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha D~rzi) :____ Con
cedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se
guinte discurso.) .......;: Sr. Presidente, sros e Srs . .Senadores: 

RONDÓNIA CUIDA DE SEU MEIO AMBIENTE 

Tenho o prazer de levar ao conhecimento do Senado 
Federal que o Estado de Rondônia foi escolhido para integrar 
um filme documentário patrocinado pelo Banco Mundial que 
abordará temas de meio ambiente levantados em seu relatório 
mundial para 1992. O filme deverá ser exibido durante a Con.:. 
ferência Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvi
mento, a realizar-se no Rio de Janeiro durante a primeira 
quinzena do próxirrio Mês de junho. 

Segundo me informou o governador de Rondônia, Oswal
do Piana, o filme, com duração de 60 minutos, deverá explorar 
quatro exemplos de boa integração entre meio ambiente e 
desenvolvimento, um dos quais relativo às atívidades agro flo
restais diversificadas e recuperação de áreas desmatadas em 
Rondônia. Esta escolha nos enche de justificado orgulho, co
mo representante de meu Estado no Senado. 

Há bastante tempo que a população de Rondônia já está 
conscientizada para a necessidade de compatibilizar a política 
económica com-a preservação do meio ambiente, trabalhando 
para consolidar as áreas onde este relacionamento é positivo 
e cooperando para reduzir as regiões onde o ecossistema está 
comprometido. 

A escolha do Banco Mundial vem reconhecer o acerto 
das medidas que vêm sendo tornadas no Estado e a exibição 
do documentário durante a Eco-92 virá coroar os esforços 
que o governo estaqual, em estreita colaboração com empre
sários, -trabalhadores e a população em geral, vem fazendo 
para trilhar o caminho seguro da harmonia entre o homem 
e a natureza. 

O filme ·abõidará, ainda, a conservação do solo e água 
em Burkina Faso, o manuseio do lixo urbano no Paquistão 
e a poluição-urbana na Polônia e na cidade de Los Angeles. 

Muito obrigado pela atenção. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ODACJR SOARES EM SEU DISCURSO: 

OFÍCIO CIRC. N• 006/GG. 
Porto Velho, 8 de maio de 1991. 

Do:_ Governador do Estado de Rondônia 
Ao: Senador Qdacir Soares Rodrigues 

Senhor Senador: 
Honra-me levar ao conhecimento de Vossa Excelência 

g.ue o Estado de Rondônia foi contemplado para integ~r 

um filme documentário de 60 (sessenta) mmutes, retac1onado 
com temas levantados _no Relatório Mundial sobre o Meio 
Ambiente de 1992, cuja produção vem sendo assumida pelo 
Banco Mundial e será exibido por ocasião da "Eco-92". 

2. Desne-ce-sSário fr.isar que o meí6 ambiente c as políti
cas econômicas necessitam ser melhoradas em nome do bem~ 
estar da comunidade e o mundo deve atuar para consolidar 
as áreas positivas, nas quais o Meio Ambiente e o Desenvol
vimento podem cooperar para reduzir as áreas negativas em 
conflito. -

3. Tendo isto em mente, o filme objetiva explorar 4 
(quatro) exemplos onde o Meio Ambiente e o Desenvolvi
mento estão-trabalhando juntos, agora, no sentido de melho
rar o ecossistema. 

4. Quatro casos com dur3.ção de 15 (quinze) minutos 
-serão referenreçaos segufntes itens: · 

a) à conservação do solo e água em Burkina Faso; 
b) manuseio do lixo ur_bano no Paquistão; 
c) poluição urbana na Polônia e Los Angeles; e 
d) atividades agroflorestais diversificadas e recuperação 

de áreas desmatadas em Rondônia. 
5. Oportuno enfatizar que, a participação do Estado 

de Rondônia em tão significativo evento, é fruto de incansável 
trabalho decorrente da notória preocupação deste Governo 
estadual, que tem envidado todo os esforços possíveis para 
.sensibilizar as autoridades afins, cOrri vista a encontrar cami
nhos seguros e viáveis que proporcionem o salutar desenvol
vimento do Meio Ambiente do País, e nos leve a romper 
as fronteiras do novo milénio em condições de dar ao povo 
brasileiro e, particularmente ao povo rondoniense uma vida 
melhor em perfeita harmonia com- a natureza. -

Colho o ensejo para externar propósitos de especial consi
deração e alta estima. Oswaldo Piana Filho, Governador. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)---:- Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadores, 
ternos tido _pouquíssimos oportunidades de explicar melhor 
a posição dá.PDT sobre as privatizações_ em nosso Pais. Os 
nossos adversários, em geral, colocam o PDT como um partido 
estatizante, e por isso mesmo, arcáico e ultrapassado: 

Em primeiro lugar diga-se muito claramente: o traba
lhismo, quando esteve no governo, antes de 1964, não foi 
estatizante, quero dizer, não expandiu significativamente o 
parque das empresas públicas e estatais. 

O proceSso estatizante se deu com toda a intensidade 
no Regime m_ilitar a dessa afirmação (que ninguém põe em 
dúvida) resultam dois desdobramentos: 

-A ligação entre o autoritarismo e o estatismo. O que 
impõe aos priVatistas uma aliança com a plenitude democrática 
e o Estado de Direito. 

É a democracia que abre o mercado, desestatiza, impede 
novas estatizações, ou no mínimo, permite maior controle 
na crlã.ção e funcionamento das Estatais. 

-Quem estatizou foi o Regime militar, e portanto seus 
aliados civis, basicamente a ex-Arena, os atuais PDS e PFL. 

Quem estatizou? Os mesmos que agora estão no Governo 
da União (e de SC) verberando contra a estatização. Não 
recordo de nenhuma dessas vozes reclamando contra medidas 
estatizantes, quando elas se estavam implementando. A atitu
de era de silêncio e cumplicidade. 
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Sím, cumplicidade, porque naquela hora as estatais cria
das eram fonte de bt!nefícios e Vantagens políticas, inclusive 
o nepotismo c cmpreguismo. -- - -

O PDT nada tem contra as privatizações em si, salvo 
em atividadcs estratégiCas (petróleo, energia~ telecomunica
ções). 

O Estado não tem_ que ter, mesmo, e não precisa ter 
hotéis, companhias editoras etc. 

O PDT se opõe- e aí sim, frontalmente contra a forma, 
como vem se dando as privatizações. Porque: 

1 -Os preços das estatais negociadas têm sido invaria
velmente subestimados. 

2-As moedas usadas nas privatizações não valem no 
mercado, o seu valor de face. São convenientemente chamadas 
de ··moedas podres"'. 

(os priva tis tas não venderiam nenhum dos seus bens, nem 
um televisor usado ou um cavalo velho, por um valor menor 
do que realmente vale, oo em troca de moedas que não valem 
no mercado o seu valor nominal). 

3- O governo está se desfazendo, primeiro das suas 
melhores estatais, as que dão lucro, as atualizadas tecnologi
camente, as que têm um número adequado de trabalhadores 
e funcionários. ----

As privatizações -deveriam começar pelas empresas em 
situação exatamcnte inversa. · 

4- Os felizes compradores das estatais pii\iati:Zadas não 
têm nenhum compromisso de reinvestir, ampliar, expandir 
a atividade. 

5-Os adquirentes não ficam subordinados a qualquer 
cláusula de manter os empregos da estatal privatizada, pelo 
menos durante certo tempo, como na Inglaterra e Espanha. 

6- O Congresso Nacional não tem o direito de acompa
nhar e decidir sobre cada caso de privatizaÇão. - -

7- Não concordamos com o farto gasto de dinheiro pú
blico na publicidade das privatizações. Há algo de misterioso 
em alguém que querendo vender algo, promove e paga propa
ganda negativa do seu produto. 

Alguém já viu a iniciã.tiva privada falar mal de si própria? 
Já se pensou no absurdo que seria a Coca-Cola advertindo 
em sua propaganda que o produto faz mal aos dentes? Ou 
a Shell reconhecer que o seu combustível ou agrotóxico são 
poluidores? 

8- Não há lei que impeça os apressados promotores 
das privatizaçõeS de serem, adiante, dirigentes _das empreas 
privatizadas. 

Enfim, para nós do PDT, o processo de privatizações, 
como está sendo operado, é danoso e lesivo aos melhores 
interes::,es do nosso país. 

Não gerou um único emprego, nada acrescentou ao pro
gresso e evolução tecnológica, nem um centímetro ao nosso 
parque industrial e produtivo iri"stalado, em nada melhorou 
as finanças públicas. 

Tem sido apenas negócios. Como é desvantajoso para 
todo mundo (governo,--acionistas, sociedade, func_i9nários) 
e é bom só para os- felizardos compradores, prefiro chamar 
de negociatas, de maracutaias com o dinheiro do povo brasi
leiro. O que em bom português poderia ser, também, atos 
de corrupção explícita. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadores, 

volto a falar a esta Casa sobre o momentoso tema da isonomia 
salarial do funcionalismo público. é. assunto que preocupou 
o -constituinte de 88, levando-o a prescrevê-lo no texto da 
Ca"rta Magna. E o fez por serltimento de justiça e mais ainda 
por sentido de organização do Estado. De fato, não se concebe 
que o Estado, no se_u nível federal. desfavoreça ou favoreça 
quaisquer Categorias de seus funcionários em relação a outras. 
A tra?alho igual há de corresponder paga igual. 

E, porém, lamentável profundamente lamentável que 
só _agora, o Poder Exe_cutivo se ocupe do assunto decorridos 
vários anos_ do mandamento constitucional. Constitucional
mente .é sua prerrogativa c de_veríamos aplaudi-lo. Mas, deve
mos mesmo? O que está atrás desse movimento atabalhoado, 
como é típico dessa Administração? 

_ L!!m_b.rem_os um pouco da história recente. Já no primeiro 
governo civil pós-ditadura militar. criou-se uma Secretaria 
de Administração Pública, cujo fim maiOr cni. proceder a uma 
reforma administrativa, com ênfa::,e especial na qualificação 
do funci_onalismo do Executivo. através de uma Escola Nacio
nal de Administração Pública. Num processo necessariamente 
lento; mas metódico, restaurar-se-ia a qualidade dos serviços 
públicos, sumamente deteriorada pelo prolongado· reinado de 
uma te_cnocracia civil militar despreparada, irresponsável c, 
quase sempre aproveitadora. 

_ Lç!TIPXt?IDOS, também e lamentamos do fundo do coração, 
mais uma vez as peças que o destino tem insistido em pregar 
neste pobre País. Durante cinco anos encenou a Reforma 
q9 ~e_rviço Público. Nada se fez, porque nada se queria fazer. 
O Substituto do eleito naquela época tinha outras devoções, 
como inchar os quadros civis (ainda que mal remunerados) 
e militares. 

E chegou o Aventureiro que sucedeu ao Substituto carre
gado de assessores e métodos. Estalinistas ambos. Estalinistas 
os métodos; estalinistas em trânsito para o neo liberalismo, 
os assessores. A golpes de medidas provisórias estabeleceram 
o caos estrutural na Administração e o terror nos espfritos 
dos funcionários. O CaOs gerado pela reforma repercute até 
hoje: os jornais noticiaram recentemente que um dos novos 
ministros coincidentemente, o da Administração Pública foi 
enxotado pela faxineira de um prédio onde ele pensava exercer 
suas altas funções. Ele queria assumir o prédio errado. 

·E mesmo depois de instalado, o Ministro da Adminis
tração Pública não participa das articulações para aplicação 
da isonomia emre os servidores federais. 

Esse é o quadro, Srs. Senadores, em que s_e iniciam as 
discussões sobre a isonomia salarial, capitaneadas pelo Execu
tivo. Um Executivo, cujo cuiTicidum neste domínio é a própria 
evidência _da incompetência, da desídia c do desrespeito à 
função pública. Domínio em que suas ações tiveram o moto 
da arrogância ~ têm agora o moto do medo. 

A esperteza consiste em, submentendo-se a pressões, 
transformá-:las em confronto entre o caçador de marajás e 
os Poderes Legislativo e Judiciário, em prejuízo das institui· 
ções e dos serviços e, mais uma vez, em proveito da mistifi
cação e do embuste. 

Acautelemo-nos, portanto. Estejamos pro"ntOs a exigh" 
que, antes- que se comparem retribuições do Legislativo e 
do Judiciário, o ExecutivO cuide de instaurar um máximo 
de eqüidade em seus domínios por exemplo, que a prazo 
curto se tenha, nas tabelas do Executivo, um médico ou enge
nheiro do último nível da carreira remunerado pelo menos 
como um jovem capitação e não como um sargento, cOmo 
se vê no Diário Oficial de 29_de abril deste ano, que publica 
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as respectivas tabelas de vcnctmento. Ou que o iniCiante dessa 
mesma carreira de nível superior tenha uma remuneração 
mais aceitável que a que medeia a de marinheiro e taifeiro 
de 2• classe na tabda dos militares. A propósito, há 30 anos 
a reivindicação de isonomia que se pedia era a de paridade 
entre civis e militares, c a situação era bem menos indecente. 

Hoje, com as·suc·e-ssivas perdas salariais de· todas as cate
gorias profissiOriaiS-, Os militares com o seus ven-cimentos detl:!- -
riorados e isso merece um estudo à parte também reiVindicam 
melhores ganhos. Mas, o que não se pode conceber é isonomia 
entre categorias diferenciadas. É corno ferir a própria lógica. 
Isonomia salarial é retribuição idêntica para categorias- ou 
funções idênticas. Tanto é que o artig~ 39 da_Constitüição, 
em seu§ 1", determina: -

"§lo A lei assegurará aos servidores da administ_rçaão 
direta, isonomia de vencimentos para Cargos de Atribuições 
iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores 
dos Poderes Executivos, Legislativo e Judiciário, ressalvadas 
as vantagens de caráter individual e as relativas à_ natureza 
ou local de trabalho." 

Se nos quadros de servidores civis os vencimentos são 
referenciados de acordo com a qualificação profissional ou 
nível de instrução, nas tabelas dos servidores militareS federais 
os soldos correspondem à hierarquia militar. -

Entretanto, grandes injustiças de atribuições salariais di
f~renciadas para ~.mesma categoria funcional são encoo.tmd.aS. 
exatamcnte na esfera do Poder Executivo, como estão denun
ciadas no documento entregue ap Congresso Nacional pelo 
Sindicato dos Agentes de Inspeção do Trabalho. Neste_ caso 
específico os servidores da área de fiscalização da previdência 
e da do trabalho, muito embora tenham a função de fiscalizar 
e até bem pouco tempo num mesmo ministéiio; são exemplo 
de "discriminação rcmuncratória, odiosa e inaceitável". -

Enquanto o Fiscal da Contribuição Prevldenciária, em 
início de carreira, percebe Cr$2.887.223,66, somando venci
mentos .báSiCoS-e gratificaçõeS; o FisCãl_ do ']'fabalho ·rec_el)e 
Cr$1.041.060,65, para idêntica execução de serviços. 

A fiscalização prevídcnciária, como se vê, tem rclrii.ine
ração quase duas vezes maior que a do trabalho. Casos como 
estes é que estão a exigir isonorni<i urgente, ·urgentíSSiirüi: - -

Devemos, Srs. Senadores, estar preparados para repudiar 
qualquer novo suicídio orçamentário que a irresponsabiliâade, 
com caráter de provocação, ou sob o império do medo, vier 
a apresentar à consideração do Congresso Nacional. 

Era o que tinha a dizer. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES,· ... 
Albano Franco - Antonio Mariz - Aureo Mello -

Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio_- Dirceu Cai-neüo -
Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo - Gerson Carnata -
Hydekel Freitas- Iram Saraiva- João França::- J.o:;é Riçqa 
-Márcio Lacerda- Marluc.e: Pinto.- N.elson Çaro~iro .... 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Sobre 
a mesa, requerimento, que serã lido pelo Sr, 1 o Secretário. 

É lido _e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 301, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Solicito, nos termos da Constituição -FederaL (Art_. 55, 

item III) e do Regimento Interno do Senado Federal (Art. 
43, inciso II), que seja considerado como licença autorizada, 
o perído de 28 de maio a 10 de junho do corrente ano, onde 

me ausentarei dos trabalhos da Casa para breve viagem ao 
exterior, a firii --de participar em Genebra-Suíça, da Reunião 
do Conselho-Geral da Organização Internacional de Empre
gadores, proferir palestra naquele e-vento sobre "As rt!sponsa
bilidades do Empresariado e o Meio Ambiente", manter en~ 
contras políticos e empresariais com personalidades européias, 
bem assim, assistir à reuriião da Conferencia Internacional 
do Trabalho no dia 4 de junho próximo, onde o Ministro 
do Trabalho e da Adminístração, Dr. João Mcllão, fará impor
tante pronunciamento. 

Sala das sessões, 26 de maio de 1992. -Senador Albano 
Franco. -

ORGA,NIZACION INTERNACIONAL DE Elv!PlJ;lADQ
RE& 

AP/bo - 10.92 
Sr. Albano Franco 
Presidente 
Confederação Nacional da Indústria 
Avenida Nilo Peçanha 50- 34\' Andar 
20.044- Rio de Janeiro 
Brasil 

Estimado Seiior Presidente: 
30 de abril de 1992 

La Organización Internacional de Empleadores estaria 
muy honrado de contar·con una intervención suy·a en lá próxiw 
ma reunión de su Consejo General que se celebrará en Gine-
bra el próximo l\' de junio. -

Como Ud. muy bien sabe, la Presidencia de este Consejo 
la as um irá su Vicepresidente en la CNI y miembro dei Comitê 
Ejé-ciltivo de la OIE, Sr. Jonas Santos Neves, Es por tanto 
una ocasión especial para poder ascucharle en nuestra rcunión 
anual y recibir dei empresaria-do brasilefto un mensaja -que 
pudiara bien ser sobre "El compromiso da la industria con 
el medio ambiente". El tama sin duda as para todos nosotros 
de la máxima actualidade y coincide con la víSpera de la aper
tura de la Conferencia de Rio de Janeiro sobre el medio 
ambiente. 

Agradeceríamos nos comunicara en fecha próxima si, co· 
mo esparamos, nos acomfiará en ai Consejo General y si 
pudiera ser con la contribución mencioitada. 

Sin otro particular, la envia un muy afectuoso y cordial 
saludo. -Antonio Peõalosa, Secretário EjecutivO. -

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Apro
vado o reque~h:nento, fica concedida a licença solicitada, nos 
termos do art. 43, inciso II do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. l'' Secretário. 

Ê lido o seguinte: 

RiÕ Br~nco-f\.cre, 20 de maio de 1992 

FAX N' 014192 (061) 321-7333 
A Sua Excelê'ncia o Senhor 
Senador Mauro_ Benevides 
Presidente do Senado Federal 
Brasília -DF 

Excelentíssimo Senhor Presidente 

Cumprindo determinações constitucionais, e ein virü:ide 
do falecimento do Governador Edmundo Pinto, assumi a Chc· 
fia deste Poder, onde espero eu e todo o Povo AcreaHu •..:{Hit<t· 
com o apoio de Vossa Excelência~ de seus eminentt:s Pares. 
para a superação dos graves problemas que afligem nossa 
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população, agora,_ agravados pela lamentável perda de seu 
dinâmíco e jovem Governador. 

Atenciosamente, Romildo Magalhães da Silva, Gover- · 
nadar do Estado do Acre. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O expe· 
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 302, DE 1992 

Requeiro, nos termos dos artigos 50 e 49 inciso X da 
ConstitUiÇão Federal combinados com o artigo 216 do Regi.; 
mento Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Minis
tro da E.conomia, Fazenda e Planejamento, as segUintes infor- -
rriaçõés: 

1) Qual a justificatiVa 3.p'rC5eiltadapela Caixa Econõmica: 
Federal para pleitear mudanças na Resolução n9 1.748, visando 
torná-la menos rígida no tocante a classificaçãO dos ativos 
das instituições financeiras? ~ · · 

2) Que conseqüéncfa· tais· alterações acarretariam p~ara 
o balanço da Caixa Econômíca Federal referente· ao exercício 
de 1991? Quantificá-las relativamente a: patrimônio líquido, 
lucro ou prejuízo líquido, créditos em liquidaçãô e respectiVas· 
provisões. - -

Justificação 

De acordo com notícias veicUladas na imprensa do volume 
de empréstimOs feitos pela Caixa Econômica Federal a Esta
dos e MunicípioS brasileiros existe Cr$ l"trilhãO, em valores 
atuais, correspoildentes a pagamentos não efetuados. Alé.rn 
disso. aproximadamente o triplo desse valor consta com em
préstimos políticos, os .quais a própria empresa, ao que tudo 
indica, não tem esperan·ça de receber. 

A Resolução n9 1.748, do Conselho Monetário, que esta
belece critérios para transferência para créditos em liquidação 
e apropriação contábil sobre créditos do se to r público, obriga 
os bancos a faz~rem provisôeS para cobrir dívidas não pagas. 
Com isso os lucros deixam de existir e os prejuízos aparece·m. 

É preciso ressaltar que o referido instrumento legal cons
titui uma garantia de que os balanços das instituições bancá;rias 
reflitam sua real condição financeira de forma transparente 
e objetiva. Assim sendo, é fundamental que o Senado Federal 
seja informado das razões que justifiquem alterações nessa 
Resolução. 

Sala das Sessões, 26 de maio de 1992. -Senador Eduardo 
Suplicy. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Presidência 

RESOLUÇÃO No 1.748, DE 30 DE AGOSTO DE 1990-

Altern. e consolida critérios para instrução de valo
res nas contas de créditos de liquidação e provisão para 
créditos de liquidação duvidosa 

••••••••••••••••••••••••••••••n•~••••~~•; .. ·••--•~----· ~-••••••~••••• 

(À Comissão Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O re
querimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos 
termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. lç 
Secretário. 

É lida a seguinte 

Eras!lia, 19 de maio de 1992 
Senhor Presidente, 
De acordo com o disposto no Regimento Interno .desta 

. casa, venho indicar como membro titular da Comissão de 
Orçamento, em substituição ao Senador.Jutahy Magalhães, 
o Senador Mário Covas. · - · 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. s~ meus 
profestOS de consideração e apreço. - Senador Fernando 
Henrique Cardoso, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - A co
municação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios que vão ser lidos pelo Sr. 1 ~ Secre-
tário. · 

. São lidos os seguintés 

SGM/P n' 0685 
Brasilia, 18 de maio de 1992 

Senhor Presidente, 
Teriho a honra ·de comunicar a VOssa Excelência, éin 

atenção ao Ofício n• 178/92, de 12 de maio p. p., da liderança 
do PDS, a indicação do Deputado Paulo Mourão, para inte

. grar, como titular, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, em substituição ao Deputado Victor 
Faccioni: · · 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos 
de apreço. - lbsen Pinheiro, Presidente. 

SGM/P n' 0686 
Brasilia, 18 de maio de 1992 

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

atenção ao Ofício n• 186/92, de 14 de maio p.p., da Liderança 
do PSDB, a indicação do Deputado João Faustino, para inte
grar, como titular, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
''destinad.a a_ apurar as irregularidades do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS", em substituição à Deputada 
Rose de Freitas. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos 
de apreço. - Ibsen Pinheiro, Presidente. 

SGM/P n' 0725 
Brasilia, 21 de maio de 1992 

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

atenção ao Ofício no 25/92, de 24 de março p. p .• da Liderança 
do PTR, a indicação dos Deputados Marcelo Luz e João Cola
ço, para integrarem, respectivamente como titular e como 
suplente, a Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fisca
lização. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos 
de apreço. - Ibsen Pinheiro, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Os 
ofícios lidos vão à publicação. 

"ESgotado o temp"O destinadO ao EXpediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

·sObfe a n{esa,- req~eriment~ que .vai ser lido pelo Sr. 
19 Secretário. 
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destruí-los ou doá-los cm favor de_ instituiçôes_o_fi:ciafs de ensi
no ou assistência social. 

§ 6" As associações de titulares de direitOS aritOrilis pO
derão, em seu prórpio nome, funcionãr comO aSSistentes· da 
acusação nos crimes previstos--rtõs ·parágrafos do are 184 do 
Código Penal, quando praticados em detrimento de qualquer 
de seus associados. __ . - -~ 

Art. 7~ Esta leí entra cm vigor ·na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Perzi)- Vota
ção, em globo, das Emendas de n""~ 1 a 3 com parece_rfav_o_rável. 

Os_ Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Diretora ·para redação füí.al. 

São os seguintes as emendas aprovadas:_ 

EMENDAN'1 
(Plenário) 

Substitua-se, no § 5"' do art. S', a palavra "Cinemato
gráfica·~ por "Criminosa". _ 

EMENDA N-"2 
(Plenário) 

Renumcrc-se o "art. 7?" para "art. 6·.>" 
EMENDA No 3-CCJ 

''§ 19 Se a violação consistir na reprodução, por qual
quer meio, com intuito de lucro direto ou indircto, de obra 
intelectual, no todo ou cm parte, sem autorização'expressa 
do autor ou de quem o represente, ou consistir na reprodução 
de fonograma ou de videofonograma, com intuito de lucro 
dircto ou indireto, sem a autorização do piodUtor ou de qUe 
o represente." 

No § 2~. a palavra país deve ser escrita Com a iiliCiãl 
maiúscula. 

4: 
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item 

Votação, em turno único,'=do_Pr_ojCto de Lei da 
Câmara n' 92, de 1991 (n' I. 714/89, na Casa de Ori, 
gem), que regulamenta o art. 185, inciso I, da Consti
tuição Federai," e define pequeno e media pi"odutores 

· rurais, tendo _ _ _ _ 
PARECER, sob n"' 112, de 1992. da Comissão 
-de Assuntos Económicos, favorável com a 

Emenda no 1-CAE, que apresenta. 

A discussão da matéria foi encerrada na s-essã.cf anteriOr. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l9 

Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 305, DE 1992 

Nos termos do art. 258 do Regimento In~~rno_, requ~_iro 
tenha tramitação em conjunto o Projeto de L:ei. 4a_ C~~~~~-
n~' 92, de 1991, com os Projetas de Lei do Sêffado n~ 6, 13, 
100, de 1991, que já tramitam cm conjunto, por regularem 
sobre a mesma matéria. _ 

Sala das Sessões, 26 de maio·de 1992. - Jutahy Maga
lhães. 

O Sr. Jutàby Magalhães-Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Pet:Zi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães para justi
ficar o requerimento. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para justi
ficar o requerimento. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, estamos na pauta com o Projeto que veio da Câmara, 
a respeito da regulamentação do art. 185, inciso I, da Consti-
tuição da República, e dá outras proViCie-itcias. -

Esse Projeto foi enviadO à Comissão de Assuntos Econô
micos que se manifestou apresentando emendas. 

Sr. Presidente, existem três projetos já em tramitação 
conjunta no Senado, de autoria dos Senadores_f_ern,an_do Hen
rique Cardoso, Marco Maciel e deste que agora usa a tribuna .. 
São projetes que versam sobre o mesmo assunto, com matérias 
correlatas c, no meu e~t~!14im~nto, não deve_rn ser çiespre
zadas as propostas dos Senadores que fizeram tainbém este 
projeto? 

Então, o meu requerimento é no sentido de que essa 
matéria volte i) Comissão de Assuntos Económiços~ para a 
ela serem apensados esses três projetas e que a Comissão 
delibere em conjunto, tomando conhecimento das propostas 
feitas aqui- no Senado. 

Segundo fui informado, esses projetas já têm parecer 
desde outubro do ano passado e não é possível que desconhe
çamos o trabalho executado por Senadores para levar em 
conSideração apenas o que veio da Câmara. 

Por essa razão peço a audiência da Comis_são de Assuntos 
Econc!riiic(?~ para a tramitaçã? conjunta dos processos. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em 
votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria sai da Ordem do Dia e vai à Comissão de 

Assuntos Econômicos onde terá apensos os PLs noS 6, 13 e 
100 de 1991. 

Nessa Comissão aguardará os pareceres, sobre os PLs 
n<)S 6, 13 e 100 de 1991. Em seguida seguida serão incluídas 
na Ordem do Dia para delíberação do Plenário~ após os proce
dimentos regimentais. 

5: 
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 173, DE 1991 

· · , (Illcluído e.m Orde~ do Dia nos termoS do art. 172, 
I, do Regimento Internei.) -

(Tramitação em conjunto com os ·Projetas de Lei 
.do. Senado n'' 56 e.l45, de 1991.)_ 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Sena
don' 173; de 1991, de autoria do Senador Josaphat Mari
nho, que dispõe sobre a Iiberdade_de imprensa, de opinião 

___ e de_ informação, disciplina a responsabilidade dos m~ios 
d~ _comunicação e dá outras providências, tendo 

PARECERES: . . . 
-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

sob n•' 10 e 116, de 1992: I• pronunciamento: favorável 
ao Projetq, nos termóSO do Substitutivo que oferece; 2~ 
pronunCiamentO {sõbre as emendas de Plenário): favorá
vel às emendas de nçs 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 



.Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta~feira 27 3959 

parcialmente à de n" 11 (quanto aos parágrãfos 4~ c 5~); 
favorável, nos termos de Sub<:!mendas às ~de n\'s 2, 4 e 
16; contdiriO-_às- de no.~ 3, 5, 6,_ 7, 8, 10, 12, 17, 21, a 
24, 27. .. 

-Proferido em Plenário: 19 pronunciamento: Re
lator Senador José Paulo Bisol, em virtude de apro
vação do RequerimCnto n~ 746, de 1991, que so-li-citou 
fosse ouvida, também, a Comissão de Assuntos Sociais; 
2~ pronunciamento (sobre as Emendas de Plenário): 
Relator, Sendo r Wilson Martins, favorável, nos termos 
do Parecer n• I16192,CCJ. 

A discussão da matéria foi enCerrada ria se-ssão ordináfia 
anterior. 

Passa-se -à votação do substitutivo, que tem prefefência 
regimerital. 

Sobre a mesa, requerimento que se~ão lidos pelo Sr. 1'' 
Secretário. - · - · 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 306, DE 1992 

· Nos termos do art. 312, alínea c do Regimento Interno, 
re'queiro destaque para rejeição, do artigo ~~-do Substitu_tivo 
oferecido ao Projeto de Lei do Senado n·' 173,de 1991. 

Sala das Sessões, 26 de maio de 1992. ~ Epitácio Cafe
teira. 

REQUERIMENTO N• 307, DE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Intel-no, 
requeiro destaque, para votação cm sepatado, da emenda 
n' 6 oferecida ao PLS n' 173-91. 

Sala das Sessões, 26 de maio de 1992.---,. Gerson Camata. 

REQUERIMENTO N• 308; IYE 1992 -

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
no 7, oferecida ao Projeto. - -

Sala das Sessões, 26 de maio de 1992. -José Fogaça. 

REQUERIMENTO N• 309, DE I992 

Nos termos do art. 312, a.línca b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n" 9, oferecida ao Projeto. __ _ 

Sala das SessOcs, 26 de maio de 1992. -José Fogaça. 

REQUERIMENTO N• 3I0, DE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento-Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n" 11 (apenas quanto aos§§ 4'.> c 5"), oferecida ao Projeto. 

Sala das Sessões_,_26 de maio de 1992. - José Fogaça. 

REQUERIMENTO N• 311, DE I992 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votãção-eln turno separado, da Emen
da n" 13, oferecida ao Projeto. 

Sala das Sessões, 26 de maio de 1992. -José Fogaça. 

REQUERIMENTO N• 312, ·oE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n" 14, oferecida ao Projeto. 

Sala das Sessões, 26 de maio de 1992. -José Fogaça. 

REQUERIMENTO N• 3I3, DE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno. 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n" 15, oferecida ao Projeto. 

Sala das Sessõ_es, 26 de maio de 1992.- José Fogaça. 

REQUERIMENTO N• 3I4, DE I992 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno. 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n" 18, oferecida ao Projeto. 

·Sala das Sessões. 26 de maio de 1992. -José Fogaça. 

REQUERIMENTO N' 315, DE I99i 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n" 19, oferecida ao Projeto. 

Sala das Sessões, 26 de maio de 1992.- José Fogaça. 

REQUERIMENTO N• 3I6, DE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votaçaõ em separado, da Emenda 
n"' 20, oferecida aO Projeto. 

Sala das Sessões, 26 de maio de 1992. -José Fogaça. 

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N• 317, DE 1992 

Requeiro, com fundamento no art. 312. alínea b, do 
RISF, destaque para votação em separado da Emenda n" 23, 
ao Projeto de Lei do Senado n" 173, de 1991. 

Sala das Sessões, 26 de maio de 1992.- Maurício Corrêa. 

REQUERIMENTO N' 318, DE I992 

Nos termos do art. 312, alínea b, do RegimentO Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n" 25, oferecida ao Projeto. 

Sala das Sessões, 26 de maio de 1992. -José Fogaça. 

REQUERIMENTO N• 319, DE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n9 26, oferecida ao Projeto. " 

Sala das Sessões, 26 de maio de 1992.- José Fogaça. 

REQUERIMENTO N• 320; DE 1992 

Nos termos dÕ art. 312, alínea_ b~ do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Suhemenda 
à Emenda n" 2, oferecida ao Projeto. _ 

Saia das Sessões, 26 de maio de 1992. -José Fogaça. 

REQUERIMENTO N• 32I, DE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Subemenda 
à Emenda n\' 4, oferecida ao Projeto. 

Sala das Sessões, 26 de maio de 1992.- José Fogaça. 

REQUERIMENTO N• 322, DE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea b, do regimento Inrerno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Subemenda 
à Emenda n\' 16, oferecida ao Projeto. 

Sala das Sessões, 26 de maio de 1992.- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Raehid Saldanha Derzi) - Em 
votação o requerimento de destaque para votação cm sepa
rado da Emenda n~ 6. 
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Os SJs. Senadore.s que o aprovam queiram penmmecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o requerimentO de destaque_ para votação 

em separado da Emenda n9 7. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
A provado._ 
Em votação o requerimento de destaque para a votação 

em separado da Emenda no 9., . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pa1;1sa.) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento .de destaque para a votação 

em separado da Emenda no 11, apenas·quanto aos§§ 49 e 
5• 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o requerimento _de destaque para a votação 

em separado da Emenda n" 13. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para a votação 

em separado da Emenda n9 14. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para a votação 

em separado_ da Emenda n" 15. 
Os Srs. Se-nadores quc,o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o_ requerimento de destaque para a votação 

em separado da Emenda n9 18. 
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o requerimentO de destaque para a votação 

em separado da Emenda n9 l9. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento de de_staque pára a votação 

em separado da Emenda n9 20. - · -
Os Srs. Senadores que o aprovam queirani permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para a votação 

em separado da Emenda n• 23c~ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirarri permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para a votação 

em separado da Emenda n~ 25. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para a votação 

em separado da Emenda n9 26. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Em votação o requerimento de destaque para a votação 
_em separado da subemenda à Emenda nn 2. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para -a votação 

em separado da subemenda à Emenda n" 4. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para a votação 

, em separado da subemenda à Emenda n" 16. 
Os Srs. Senadores que _o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
As matérias destacadas serão votadas oportunamcr.te. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em 
votação o_ sQbstit_utivo, ressalvados os destaques requeridos. 

O Sr. JoSé Fogaça- Sr. Presiden-te, peço a Palavra para 
encaminhar a votação. 

O "SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra a V. Exa para encaminhar a votação. 

~ ~ O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadares, em primeiro lugar, preciso fazer algumas correções 
de ordem técnica e redacional e este é o momento oportuno. 

Quero registrar que é preciso excluir o § 1~ naquilo que 
o art. 21 colide com o texto. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ,.-O arti
go que V. Ex• se refe_re é do projeto ou do substitutiVo, nobre 
Senador? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - É do substitutivo, Sr. Presi
dente. Peço um pouco de paciência a V. Ex~ para que eu 
localize com exatidão. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - É o 
~~ art. 21: 

"Toda publicação redigida ou toda publicidade 
gráfica que como fal não.seja imediatamente identifi· 
cável deverá ser caracterizada através de expressão con~ 
vencional ou tradicionalmente adotada pelo veículo em 
caixa alta e em local visíveL" 

O SR. JOSÉ FOGAÇA ...:: Agora estou com o texto do 
substitutivo. É o art. 26 do substitutivo e art. 21 no projeto, 
onde diz: 

"O § 2• do art. 247 da Lei n' 8.069, de 13 de 
julho de 1990." 

Esta expressão, evidenteMente, colide com o -projeto, 
com a sua natureza e com aquilo que ele propõe desde o 
início, pois o projeto ressalva-sempre os direitos garantidos 
pelo Estatudo da Cria_nça e-do Adolescente. 

O art. 4• diz: 
"~vedada a apreensão de _jornal ou revista, bem 

coniO ã sUSpensão de transmissões de rádio e televis_ão, 
salvo nos casos e na forma previstos na Lei n<:> 8.069, 
de 1990- (Estatuto da Criança e do Adolescente) ... " 

Ora, essa ressalva colide com a •revogação do art. 247 
do projeto original e que aparece no art. -26. Portanto, é· 
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preciso tecnicamt:ntc, por uma questão de erro material, supri
mir esta expressão: "O § 2' do art. 247 da Lei n" 8.069, de 
13-7-90", assegurando assim .que não está revogado 6 Estatuto 
da Criança e do AdOlescente, no seu art. 247. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- V. EÍ<' 
tem razão, será Corríg1do por uma emenda de redação, nobre 
Senador. 

O SR, JOSÉ FOGAÇA- Uma outra emenda de redação 
deverá ser feita com relação ao § 1" do art. 15 do_ projeto 
que. segundo pude ob~ervar e registrar, não aparece no corpo 
do substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- V. EX' 
tem razão. Já está anotado aqui para a correç-ãO devida na 
redação final. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Feito o registro de-ss~s incorr~
ções a V. Ex\ quero também salientar que, com relação à 
emenda de autoria do Senador Gerson -camata, a Emenda 
n~7, por um engano de datilografiae também po.r um equívoco 
do Relator- e assumo a responsabilidade por esse erro mate
rial-dei parecer pela prcjudicialidade. Na verdade, o parecer 
é favorável, pelas razões que oportunamente, quando a e!lle_n-
da for à votação; trarei a esta Casa. -

São esses, portanto, os esclareCimentOs iOicüliS a fazer, 
Sr. Presidente. 

Mas é preciso que se coloque aqui claramente uma série 
de pontos relativos à nova Lei de Imprensa e é o que gostaría
mos de fazer, neste momento, ao encaminhar a votação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, talvez num momento co
mo esse que estamos vivendo no País, em que há, no horizonte, _ 
até a perspectiVa de uma possível crise maior, do ponto de 
vista-institucional, dizer que algo é politicamente complicado, 
polêmico. pesado, s-usCitador de controvérsia pode até parecer 
uma demasia. - --

Um dia após o terremoto pl'ovocado pefo Si. Pedro Collor 
tudo parece soft, parece pequeno. Mas, na verdade, percebo, 
ao longo do processo de discussão da Lei de Imprensa, Sr. 
Presídente, que esta lei afcta profundamente um conjunto 
de poderosos interesses vigentes no noSso_ País. Ela ~exc 
com os nervos, agita a sensibilidade daqudes -que; cfe __ uma 
forma ou de outra, passiva ou ativamentc, por ela são atin-
gidos. - _ 

Assumir a responsabilidade de relatar a Lei de Imprensa 
é colocar-se no vértice, no centro de um furação. Não há 
quem não se sinta inseguro, não há quem não se sinta amea
çado por uma mudança corno esta que estamos propondo. 

Reconheço que dificilmente há um assunto, um temc;t, 
urna matéria parlamentar que ·sensibilize tão aguçadamente 
os _Congressistas e o quarto poder que é a imprensa nesta 
País. -

É compreensível isso, é compreensível, porque a impren
sa é parte essencial da vida parlamentar, e o Parlamento tem 
com a imprensa uma relação difícil, de çielicado equilíbrio. 
O Parlamento tein corri a imprensa relações ql_le, muitas vezes. 
são estreitas e íntüiias c OUtras vezes são de grande distancia
mento e divergência, há uma iclação de ódio e de amor, 
há uma sístole e uma diástole que fazem dessa relação, no 
mínimo, uma relação peculiar. 

Diria a V. Ex\ Sr. Presidente, que aquele que quiser 
votar conscientemente esta lei, maS com a profunda consciên
cia da sua responsabilidade parlamentar, primeiro tem que 
dizer para si mesmo:· esta .lei foi por mim Iída de fio a pavio, 
de cabo a rabo, e posso saber o que exatamente estou votando 

neste inomento. Significa que -é orn ato de responsabilidade 
profunda, porque mexe coni os nervos tanto daqueles que 
e~ercem a função parlamentar, quanto daqueles que exercem 
as funções jornalísticas, e ambos são absolutamente essenciais 
ao processo constitucional democrático,_-ambos são _absoluta
mente imprescindíveis à vida e à saúde das instituições. 

Estamos apresentando esta lei, em primeiro lugar, por 
uma razão: é precisO revogar a lei vigente hoje. Se D.ão apro
varmos uma nova Lei de Imprensa, estaremos legitimando 
e dando permanéncia quase ilimitada à lei atual. 

Por isso, Sr: Presidente, gostaria de chail).ar a atenção 
dos Srs. Senadores, neste momento, para esse gesto de respon
sabilidade: votar significa, rigorosamente, revogar a lei autori
tária de 1967. Agótá, alguns hão de perguntar: mas por que 
revogat a Lei de 1967? 

Outro dia, aqui, tive oportunidade de assistir, Sr. Presi
dente, vários pronunciamentos de Senadores que se mostra
ram contrários a uma supressão da pena de privação âe liber
dade. E ao se mostrarem contrários à sUpressão da pena de 
privação de liberdade 3.rgumentaratP _O_s S-enadores o seguinte: 
''Mas como! Mas como! O pobre vai para a cadeia; e o jorna
lista não vai?! Quem fala fora do rádio, do jornal e da televisão 
vai para a cadeia quem calunia no jornal, na imprensa, não 
v-ai?" 

Este tipo de comparação foi feita- aqui, Si~ Presidente, 
como se, em 25 anos de existência da Lei de Imprensa houvesse 
um miserável exemplo de jornalista que tenha sido punido 
com a pena de detenção. -

Não tenho hoje aqui comigo, mas acabei de ler um liVro 
do Dr. João Féder, que é membro do Tiibunal de Contas 
do Paraná, jornalista, ex-advogado militante e conhecedor 
profundo dos crimes da comunicação social, e o seu livro 
- que gostaria de recomendar aos Srs. Senadores - trata 

-exatamente disso. Não vou me dar ao trabalho de lê-lo porque 
é um parlapatório, é um rosário de citações~ ma-s é fantástico, 
Sr. Presidente. 

Há o caso até de juízes caluniados através da imprensa, 
que promoveram um processo através da Lei de Imprensa, 
e não conseguiram punir. Mas o livro "Crimes dã-COnl-uni
cação Social", do Dr._ João Féder, é uma prova bombástica 
e insofismável da rigorosa e profunda inefiCácia da lei atual. 

- Mas ~ q~e veío 3.qui de parte de alguns Senadores, Sr. 
Presidente? E a seguinte postura: "Ah, mas quero botar na 
cadeia". Quem bota ou vai botar na cadeia quem?! 

Não me liniifo à Lei de Imprensa, recorro ao Direito 
Penal comum e pergunto: nos últimos 30.anos, quem foi para 
trás das grades por causa de crime contra a honra? Não há 
prisão, pode haver condenação, mas não há a punição. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me uma observação? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex• sabe que não há prisão 
efetiva. Há a condenação, com sursis, sem efetivação da pri
siio. 

O SR. PRESJD,Il;NTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em 
encaminhamento de votação não há apartes, nobre Senador. 

O Sr. Eduardo SupUcy- É apenas para esclarecer que 
houve um cidadão que foi detido, preso, condenado e está 
atrás das grades. Talvez eu não saiba tão bem os termos. 
mas há um cidadão que foi condenaâo e está -Preso por crime 
contra a honra. Isso foi há poucos dias. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Quero recomendar a V. EX' 
que leia, então, o livro do Dr. João' Féder, esse ·~e-nso e 
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interminável relatório sobre fmniçõés não exeCUtadaS no críirié' 
contra a imprensa, nos crimes praticados na _imprensa. E V.· 
Ex• há de convir comigo~·· - · · 

O Sr. Eduardo Suplicy- Foi crirric eleitoral, em camPaM 
nha eleitoral. não foi na imprenSa. ---

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Então, V. Ex·' não tem razão 
e está dizendo algo absolutamente sem sç:ntidO em relação 
ao que está sendo tratado aqui... - · 

O Sr. Eduardo Suplicy - É que foi p_itO pelos mt7ios 
de comunié<lção, Senador. 

O SR. JOSÉFOGÀÇA- De fato,V. Ex· está lembrando 
um exemplo relativo a _crime _clc_i:tQrªl, que não está abarcado 
pela Lei de Imprensa. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dcrzi)- O tem: 
pode V. Ex' há muito está extinto, Senador. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex' há de ter awndescen
dência com este orador, como teve com os que falaram ante
riormente. Tenho certeza de que V. Ex• há de .ter essa condes
cendência, até por- uma questão de justiça e parídade. 

A Lei de Imprensa é rigorosamente ineficaz. E a quem 
ela serve, Senador Eduardo Suplicy? Ela serve ao_idiota trucu
lento. Quem é o idiota truculento, que, feli~mçnte, não tem 
representação nesta Casa? ' .. 

Já vi em declarações fora deste CongresSo alguns dizerem: 
"Lugar de jornalista é na cadeia". Ele é truculento c idi_ota. 
Truculento porque ·quer colocar na cadeia o jOinalista que 
cumpre o dever de denunciar; é -idiota porque ·pensa que a 
lei que está aí coloca alguém na cadeía. Ent~o:.. ele é o idiota 
truculento! __ 

Agora, esta lei de h_oje também serve ao oportuniSta 
da impunidade. Os senhores o conhecem? São aqueles -
às vezes isso é dito até por alguns jornalistas mais célebres, 
com grandes espaços cm alguns jornais - que dizem: '"Não
quero nenhum privilégio. Não quero ser distinghidOde oUtros' 
cidadãos e ser a penado somente com multa". NãQ_quero ser 
distinguido de outros cidadãos e ser punido, apenas com mul
ta, não quero ser tratado como cidadão privilegiado. Sou con
tra a nova Lei de Imprensa", Leitura e interpretação disso: 
ele quer é que permaneça a lei atual, que é a lei da impunidade 
total e absoluta, cm que ele sabe que poderá dizer o que 
quiser. caluniar quem quis_er. difamar quem qUiser. espezinhar 
na honra de quem quiser e o máxiino que- ele faz· é pagar 
20 salários mínimos! O máximo de punição que a lei atual 
assegura é o pagamento de 20 salários mínimos! 

Até aceito, Sr. Presidente, que alguém não- qUeira mudar. 
Há pessoas que são contra mudan_ça~. que; t~try ~edp de_ m~~ 
danças, que têm insegurança quanto a mudançaS. Eu até aceito 
que alguém não queira mudar. Agora, Sr. Presidente, manter 
o que está aí é assegurar a sobrevivência de dois tipos: o 
idiota da truculência e o oportunista da impunidade. Essa 
lei que está hoje aí serve para esses dois tipos: "qüem não 
que_r ser punido c aquele que pensa que pode punir com 
violência aqueles que caluniam e que difamam.. Só não consigo 
entender aquele argumento que diz que vamos criar uma situa
ção privilegiada. Nós vamos criar uma_ situação privilegiada?! 
Criar ·uma situação?! Ela já existc1 Privilégío_ é o que vigora 
hoje. -A situáçãO CoitCfefá- hoje vivida é a do privilégio. E 
é aqui que os Srs. S_enadorcs vão decidir o 8cgüinte: se quem 
calunia, se quem difama paga 20 salários mínimos ou paga 
150 milhões de cruzeiros. Esta é a decisão dos Srs. Senadores: 
quem calunia. quem difama, quem injuria deve pagar 20 salá-

·rios nlínimós ou 150 rnilhõt!s de cruz~iros. Se os Srs. Senadores 
de.sejaitl qUC Contínu·c. que vigore a situação .atual, evidente, 
m~Qte elf'l, vai .c.oOtipU~~ •. -~la,'v,ai -vigorar poi- mUito tempo 
porque, se não for aprovada a nova lei ãt.ual V<ii se eternizar. 
E d_irão: "Ah, J;Uas quanto a.ísso não há nenhum

1
a dúvidã.' 

A Lei de Imprensa, não tenham nennhuma ,dúvida que a 
lei a'tuál Vai Se eten1izãr-..-. · _- . . , · · . , _ ~ . _ . 

Por outro I_ ado, Sr. Presidente. estamos cumprindo urna 
exigência da Constituição. scgUildo a qual é preciso compati~ 
bilizar o direito à informação, que é um direito pleno c ilimi~ 
ta do garantido pela nova Constituição, istQ é, o direito_ à honra, 
à: privácida:de. à intimidade, .o. direito que a cidadania tem 
da sua autopreservação. ESseS dois direitos .constituciona~. 
como tantos outros que vigorain. colidem no seio do novo 
texto constitu.cional. São. dire.ito.s quê 'sê o·p(1~m, ,direitos que, 
rriuitaS vezes,. se. anl!lam~ Se não }).ouve r rçgulamentação,_ ~e 
não hOuVer-uma legislação que venha a produzir um equihbrio, 
com bom senso, no exercício desses dois dire.itos, viveremos 
no eterno impasSe e na absoluta nulidade do texto constitu
ciqq:a.l. O autoritarisino .do podCr pode anular C? ~ireito à infor
mação. e.a irresponsabilidade c, a jmpunidade podem anu!ar 
o diieito à honra. 

· Recentemente; o p:r'ópri'o- Presidente Fernando Collor en
trou com uma ação Contia' únl ·jornal inglês. 'e'xefnplo citado.· 
inclusive. aqui pelo Senador Jarbas Pãssariilho. O'jorríal não' 
só voltou atrás. não só S€; _t;etratou como fez um acordá, porque 
o processo do Presidente_ Fernando Collor poderia quebrar 
o jornal. . 

Não consigo entender aqueles que imaginam ter nas mãos. 
um poderoso instrumento em defesa da honra. Mas.onde, 
está esse: instrumento em defesa da honra que eu não enxergo? 
A todo dia, toda hora, .se dizem barbaridades de Deputad0s 
c Senadores. Onda, .está, cntão_;_o_ poderoso insn:umento de 
defesa da honra? Para a cadeia ninguém vai, poi-S os jufzeS 
não o determinam. Aliás. quando é um caso de reincidência, 
cm que o sursisnão pode ser mais aplicado, os juízes absolvem. 
contrariando a natureza da lei. 

Foi o caso da_ Folha de S. Paulo. O Sr. Otávio FriaS 
Filho era reincidente _em crime .de.calúnia. Como a reinci
dência não permite o sursis, ele não poderia ter a sua priscio. 
relaxada; iria, sim, para a cadeia. O que fez o juiz? Absolveu-o:' 
contra a própria letra da lei. que diz. inclusiVe. que o Sr. 
Otávio Frias Filho não tinha o direito. sequer_, de_ provar a 
verdade do que acusaya o Presidente. 

É tão ineficaz, tão inoperante, tão ineficiente a lei atual 
que irá completar um jubileu de prata de absoluta impotência 
jurídica. Quando alguém, caluniado, processar um jornalista 

. ou uma empresa, no máximo terá direito a vinte salários míni
mos. Pelas novas penas que estamos estabelecendo, a punição 
poderá ir a Cr$150 milhões. 

Mas é só este o lado d_a nova lei de imprensa? Não! 
O outro lado da nova lei de imprensa é o direito à informação. 
o direito à busca da verdade, _de investigar, de coletar dados 
para tornar transparente o poder público. A função primordial 
da imprensa é tornar transparente o poder público. 

Ao criar esse mecanismo de responsabilidades, estamos 
garantindo ação ilimitada aos jornalistas na busca da verdade 
e na investigação dos fatos. Por que, Sr. Presidente? 

Aqui quero que os Srs. Senadores prestem bem atenção 
no que irei dizer. A liberdade de imprensa tem e teve três 
estágios na história do mundo. 

O primeiro é do absoluto totalitarismo, do monoclassismo 
ou do poder absolutista. Como só há. uma vontade e só uma 
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opinião, não existe liberdade de imprensa. A imprensa dá 
a versão única e oficial do Estado. Essa imprensa não tem' 
liberdade, não precisa de censura e· também não tem ci-imes 
de responsabilidade, porque não discorda do pensamento ofi~ 
cial do Estado. 

Há um óútro tipO de imprensa, que _é um segundo estágio 
evolutivo: aquela imprensa dos regimes de pluralidade, que 
permitem diversidade de publicações-~ ma-s-impõem a" censura 
prévia. Eh tão, há pluralidade de órgãos de imprensa, há plura
lidade de opiniões, mas vigora a censura préViã. Aí, também, 
a imprensa não é livre. 

Quando é que se pode, Sr. Presidente,_ assegurar a JibCt
dade efctíva âa imprensa, para que não haja censura? Os
jornalistas sabem que não há censura se houver ·re:sPonsã~ 
bilidade penal a posteriori. - _ 

É justamente- isso,_Sr~ P~est_~ent~-· a. eXist_ência de penas 
mais ·peSadaS é Que vãf dar ao jornalista o direito da busca 
ilimitada do fatO e di! investig3Ção. Nada obstrui o seu caminho 
previamente. Nada, a priori? está contra a sua açã9 iJ:.n:e_~~i.g<i~ _ 
tória. A única coisa que move e delineia os seus passos é 
a certeza de que, cometendo um crime,_ ur:na)rre_spon_.?il_l?i~ 
lidade, uma inconseqüênCía, túá quc.pagar pelos seus ato"s. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Sald&nha Ocrz.i) - (Fa-· 
zendo soar a campainha.)- O tempo de V. Ex• já ulti'apiissou 
mais de 30 minutos, nobre Senador. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Agradeço ~a V.' Ex• o"í'egistro 
do tempo e m-e proponho a encerrar. 

Antes, porém, preciso dize~. Sr. Presidente, que_ não te
nho dúvidas de que para os jornalistas esta é a melhor alterna~ 
tiva, porque - asseguro a"os jornalistas e aos órgãos de im
prensa-, se não houver uma efetiva lei de responsabilização 
penal, muito cedo a sociedade estará exigindo censurã prévia, 
porque nã"n é pdssível total e absoluta impunidade como vigora 
hoje. 

Hoje a situação é de· vigência da -impunidade. E é por 
isso, Sr. Presidente, que entendo ser esta a mais verdadeira, 
a mais-legítima, a mais apropriada forrrla de lei-de iil1prensa 
porque ela toca no cerne~ no âmago da questão da liberdade. 
Dá ao jornalista o dirdto ilimitado de buscar a verdade e 
dá ao caluniado ou difamado o direito de defender a sua· 
honra com eficácia; defender sem eficãcia é õ que faz a lei 
atual. 

Ouvi aqui do Seriador Jarbas Pasarinho uma afirmação 
que tenho ouvido em outros fóruns de debate e de discuSsão, 
a afirmação de que se pretende lavar a honra de alguém com 
dinheiro. 

Ora. essa asserção baseia~se no equívoco e no erro de 
impor e de imaginar que a pen-a é Vi[)_gªnça e que a pena 
significa urna- satíSfãÇãO- moral à família ou à própria vítima. 

A pena não tem o objetivo de dar urna satisfação moral 
ao atingido; a pena é um ato do império de poder do Estado 
para punir aquele que pratica crime. Não import_a se a famnia 
não se sente ressarcida, não importa se a vítima se sente 
recompensada, não importa se aquele que foi atingido se sente 
restaurado moralmente. Não é para isso que existem as puni
ções. 

As punições existem para assegurar a reeducação, a exem~ 
plaridade da punição do gesto criminoso. 

Então, aqui quero dizer ao Senador Jarbas Passarinho: 
dinheiro não lava a honra, só a verdade lava a honra. Supor 
que o pagamento de uma multa vai lavar a ho_nra de alguém 
é como imaginar que mandar alguém para a cádeira ~létrica 
dá satiSfação às familias atingidas, mandar alguém para a ca-

dei~ çiá algum ~ipo de recompensa moral ou afctivu às vítimas 
de um eventual criminoso. 

O Direito Penal não é. maís o Código ~e _f:Iailtu-Tãbi, o 
Direito Penal não é mais a lei de Talião; o Direito P<:!nal 
tem uma função social explícita de ree_ducação, é um ato de 
império do Estado para punir quem pratica aros contrários 
à sociedade, à cidadania, aos direitos de outrt!m. 

be modO. s"r ~ Presidente. que este tipo de expressão 
não deve vicejar, não deve ser acatada, não deve ser reprodu
zida. Nada lava a honra a não ser a verdade, _e_ aqui entra 
a parte mais ímportante da nova lei de imprensa, que é a 
questão_da verdade. 
- Muito mais importante do que fazer um jornal pagar 

200 milhões de cruzeiros, muito mais importante do que talvez 
quebrar o jornal é saber que agora, finalmente, a verdade 
será efetivamente protegida. 

A lei atual diz que quem agrava alguêm deve reproduzir 
a resposta n::ts mesmas dimensões, com o mes·mo tamanho, 
no ffiesmo lugar e_ com o mesmo destaque. Gostari~_qu_e algum 
dos Srs. Senadores me citasse" um exemplo dC quem tanha 
sido atingido e conseguiu (azer valer esse direi_to de resposta. 
Nas várias vezes em que tentei garantir o direíto de resposta, 
ou em meu irtfcresse particular ou de outrem, só o que- obtive 
foí um lugar muito espremido na seção de cartas. 

O SR. PRESIDENTE (Raehid Saldanha Derzi)- Nobre 
Senador, restam dois minutos para o 'término da sessão. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Tenho certeza que V. Ex• 
. há de dar algum tempo mais, porque creio· que haverá quem 
_vai encaminhar contra. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -V. Ex' 
continua inscrito e falará na próxima sessão. O seu tempo 
regimental terminem. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Quero dizer a V. Ex' e aos 
Srs. senadores _que esta nova Lei dC -Imprensa tem, no cerne, 
no centro de sua -importância, a cafmddade de garanti!- com 
eficácia o direi{o- úe resposta. Nada é mais importante do 
que a· verdade~ Nada recompensa mais do que a verdade. 
Nada s_atisfaz nioralmente mais do que a verdade. Nada recon
forta e recompõe moralmente um cidadão, senão a verdade. 

- E, agora, cOm a nova lei, caso o seu direito de resposta 
não seja plenamente satis(eito, o jornal, a rádio ou ã télevisão 
paga-rão diaríainente uma multa de um até duzentos salários 
mínimos regionais. Significa dizer que se o direito de resposta 
não for cumprido como deve, o jornal, o rádio ou a televisão, 
a emissora em causa terá que arcar com um scriíssimo e pesado 
custo financeiro. - -

E isso é que nos leva a ter a certeza, Sr. Presidente, 
de que o Senado vai realmente caminhar em direção à luz, 
a algo que é novo, mas que seguramente será tranformador, 
no bom sentido que essa palavra tem. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -V. Ex• 
terá garantido seu direito de continuar encaminhando a vota
ção da matéria na sessão de amanhã. 

As demais matérias constantes- da Ordem do Dia fícam 
adiadas. 

São as seguintes as rnáterias adiadas: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 145. DE 1991 

(Incluído e_ro __ Ordem do Dia, nos termos do art. 172, 
I, do Regimento Interno.) 
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(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senado n·• 56 c 173, de 1991.) 

Votação, em turno único, do ProjetO de Lei do Senado 
n9 145, de 1991, d0 autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
regula o direito de resposta para os efeitos do inc"isõ V, do 
art. 5o, da Constituição Federal, tendo 

PARECERES: 
- Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n""lO e 116, de 1992: 1 ·:-pronunciamento: favorável aO PrOjeto, 
nos termos do Substitutivo que ofeie-ce; 2Q pronunciame-nto 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às Emendas de 
n~ 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25 , 26; parcialmente à de n' 11 
(quanto aos parágrafos 4\' e 5~>); favorável, nos te"rnioS d€:-Sube
menda às de n"~ 2, 4 c 16; contrário às de n~~ 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 17, 21 a 24, 27. 

-Proferido em Plenário: lo pronunciamento: Relator Se~ 
nador José Paulo Bisai, cm virtude da aprovação do Requeri~ 
mento n9 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos SociaiS_;_ 2~ pronunciamerito {sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n1 116/92-CCJ. 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 56, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos __ Q_o art. 172, 
I, do Regimento Interno.) _ 

(Tramitando cm conjunto com -os Projetas de Lei do 
Senado n"' 145 c 173, de 1991). 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n" 56, de 1991. de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que revoga o§ 3" do art. 20 da Lei n" 5250, de 9 de fevereiro 
de 1967, que regula a liberdade_ de _manifestação do pensa
mento e de informações, e o inciso II do § 3? do art. 138, 
do Decreto-Lei n·' 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que 
institui o Código Penal, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n;"~ 10 e 116, de _1992; 1" pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 2~ pronunciamento 
(sobre as emendas ___ de Plençi.rio): favorável às Emendas de 
n"' 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n" 11 
(quanto aos parágrafos 49 e 5o); favorável, nos termos de Sube~ 
mendas às de n'-'s 2. 4 e 16; contrário às de n°~ 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12,17, 21 a 24, ~7. 

-Proferido em Plenário: 19 pronunciamento: relator Se
nador José Paulo Biso!, em virtude da aprovação do Requeri
mento n~ 746, de 1991, que solicitou fosse_ ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 2~ pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário~: Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n" 116/92~CCJ. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 19, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará
grafo únicO, do Regimento Interno). 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n'' 19, de 1992 (n'2,154/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente .da República, que dispõe sobre a concessão 
de medidas cautelares conJra atos cJ_o __ foder Público, e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Maurtcio Corn~a, faVorável ao Projeto e às Emendas nos 2 
e 3; nos termos de substitutivo que oferece; e ·corttrário à 
Emenda n'' 1 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
No 125, DE 1991-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336; c, do 
Regimento Interno). 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal. 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. 

- J':> pronunciamento: favorável ao Projeto; 
-29 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante à Comissão de Assuntos Económicos.) 
{Dependendo da votação do Requerimento n~ 245, de 

1992, de extinção da urgência.) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - A Pre
sidência convoca sessão conjunta do ·congresso Nacional a 
realizar~se hoje, às 19 horas, no plenário da Câmara dos Depu
tados, destinada à apreciação de vetos presidenciais. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nada 
mais havendo a tratar, a PreSidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 19, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.) 

--_-.:Votação, em turno único, do Projew de Lei da Câmara 
no 19, de 1992 (n' 2.154/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que _dispõe sobre a concessão 
de medidas cautelares contra atos d9_ poder público, e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Maurício Corrêa, favorável ao Projeto e às Emendas n"' 2 
e 3~ nos termos de substitutivo que oferece; e Contrário à 
Emenda n1 1. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA 

No 125, DE 1991-COMPLEMENTAR 
- -------- (Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, c, do Regimento Interno.) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n" 125, de 1991-Complementar (no 60/89, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das 4espesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição FederaL 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. 

-1~ pronunciamento: favorável ao Proj_eto; 
--2~ pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário. 

- (Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 
perante a Comissão de Assuntos Ecohõmicos.) 

--··· (Dependendo da votação do Requerimento n"' 245, de 
1992, de extinção da urgência.) 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 27 3965 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 173, D):: 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com oS PrOjCtos de 
LeidoSenado n"' 56 c 145, de 1991.) 

Continuação da vOtação, em ttiúío único, do Projeto de 
Lei do Senado n" 173, de 1991, de autoria do Senador Josaphat 
Marinho, que dispõe sobre a liberdade de imprensa, de opi
nião e àe informação, disciplina a responsabilidade dos meios 
de comunicação e dá outras providências, tendo 

PARECERES: -
-Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadani3, sob 

n"' 10 c 116, de 1992: l" pronunciamento: favorável ao ProjelO, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 2" pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às Emendas de 
n"' 9. 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n" 11 
(quanto aos parágrafos 4"' e 5"'); favorável, nos termos de Sube
mcndas às de n"~ 2, 4, e 16; contrário às de n.,.' 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 17,21 a 24 e 27. 

-Proferidos em Plenário: 1'.' pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Biso!, em virtude da aprovação do Reque
rimento n" 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, tambt!m, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 2" pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n·' 116/92-CCJ. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N"-' 145, DE 1991 

(Incluído em Ordem do dia, nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno.) 

(Tramitando cm conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado n"' 56 e 173, de 1991.) 

Continuação da votação, em turno úriico, do Projeto de 
Lei do Senado n'.' 145, de 1991, de auwria do Senador Mareio 
Lacerda, que regula o direito de resposta para os efeitos do 
inciso V, do art. 5°, da Constituição Federal, tendo 

PARECERES: 
-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

no:-' 10 e 116, de 1992: 1'' pronunciamento: favorável ao Projeto. 
nos termos do Substitutivo que oferece; 29 pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às Emendas de 
n"' 9, 13, a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n" 11 
(quanto aos parágrafos 4'' e 5"); favorável, nos termos de Sube
mcnda às de n"5 2, 4 e 16, contrário às de n\)!; 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 17, 21 a 24 e 27. 

-Proferidos em Plenário: 1" pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Bi::.ol, em virtude da aprovação do Reque
rimento n<:> 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 29 pronuriciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n\' 116/92-CCJ. 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N'' 56, DE 1991 

(Incluído cm Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, I. do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de 
Lei do Senado n'' 145 e 173, de 1991.) 

Continuação da votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n" 56, de 1991, de autoria do Senador Jutahy 

Magalhães, que revoga o § 3~ do arl. 20 da Lei n·' 5.250, 
de 9 de feverl.!iro de 1967, que regula a liberdade de manifes
tação do pensamento e de informações, e o inciso II do § 
3" do art. 138, do Decreto-Lei n·• 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940, que institui o Código Penal. tendo 

PARECERES: 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n"·' 10 e 116, de 1992: 1·' pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 2" pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às Emendas de 
n"' 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26, parcialmente à de n" 11 
(quanto aos parágrafos 4'·' e 5~). favorável, nos termos de Sube
mendas às de n\'' 2, 4 e 19; contrário às de n·•'_ 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12,17,21 a24e27. · · 

-Proferido em Plenário: 1" pronunciamento: Relator Se
nador José Paulo Biso!, em virtude da aprovação do Requeri
mento n'' 746, de 1991. que solicitou fosse ouvida, tambt!m, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 2~ pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n·' 116192-CCJ. 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N·· 174, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, I, do Regimento Interno.) 
De autoria do Senador Maurício Corrêa, que considera 

contravenção penal a exigêndá-de ·exame relativO-a esiaâo 
de sravidez para contratação de emprego. (Dependendo de 
Parecer.) 

-7-
PROJETO DE RESOLUÇÁO 

W 94, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I. Regimento Interno.) 

De autoria do Senador Maurício Corrêa, que altera, no 
Regimento Interno do Senado Federal. a tramitação de reque
rimento de remessa a determinada comissão, de matéria des
pachada a outra. (Depcdendo de Parecer.) 

'--8-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇãO 

N·-' I, DE 1992 

(Incluida em Ordem do Dia nos termos do 
art. 358 do Regimento Interno.) 

Acrescenta alínea c ao inciso III, do art. 150, da Consti
tuição FederaL (1'·' signatário: Senador Epitácio Cafeteira.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sess~o às 18 horas e 38 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 212, 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\' 6. 735/92-4, resolve nonie.:ir MARIA 
AUXILIADORA PARENDE ELVAS BARJUD para exer
cer o cargo. em comissão, de Secretário Parlamentar, Código 
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AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação 
e exercício no Gabinete do Líder do PDS, Senador_Esperidião 
Arnin. _ 

Senado Federal, 26 de maio de 19n -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 213, 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 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 
co_nsta do Processo n"' 6.881/92-0, resolve exonefãr;- LUIZ 
CASSEMIRO DOS SANTOS do cargo em comissão de As
sessor Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro de pessoal 

do Senado Federal, do Gabinete do Senador Amazonino Men
des, a partir de 21 de maio de 1992. 

Senado Federal, 26 de maio de 1992- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

PORTARIA N• 24, DE 1992 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regimentais, resolve designar ALA OR BAR
BOSA DOS SANTOS, Assessor Legislativo,' PAULA CU
NHA CANTO DE MIRANDA, An.alista Legislativo, e 
MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA, Analista Legislativo, 
para, sob a presidência do primeiro, integrarem Comissão 
de Inquérito incumbida de apurar os fatos constantes do Pro-
cesso n• 3.516/92-0. · · · · 

Senado Federal, 13 de maio de i992. ~ -S_enador Di-rCeu 
Carneiro, P-rimeiro S-ecretário. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 

e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 26, DE 1992 

Aprova o texto do Tratado para o Estabelecimento de um Estatuto das Empresas 
Binacionais Brasileiro~ Argentinas, concluído em Buenos Aires, em 6 de julbo de 1990. 

O Congresso NaciQnal decreta: ~ _ -
Art. 1' É aprovado o texto do Tratado para o Estabelecimento de um Estatuto das Empresas 

Binacionais Brasileiro-Argentinas, concluído em Buenos Aires, em 6 de julho de 1990. 
Parágrafo único. São· sujeitos â aprovaçãe do Congresso Nacional quaisquer atas que possam 

resultar e:rn revis'ão do presente Tiatado, bem cOmo quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, inciso I, da Constittiiçãó-Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património 
nacionaL · 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de maio de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

TRATADO PARA O ESTABELECIMENTO DE UM ES
TATUTO DAS EMPRESAS 

BINACIONAIS BRASILEIRO-ARGENTINAS 
Memorandum sobre a juridicidade de algumas cláusulas 

do Tratado em face do Art. 171 da ConstituiçãC? _Federal. 
A) Questão do domicflio e residência das pessoas físicas 

titulares do controle efetivo das empresas. 
O Art. 171, II, da CF fala de ''pessoas físicas domiciliadas 

e residentes no País". O Art. I, 3, a) do Tratado fala de 
"l?essoas físicas domiciliadas em qualquer dos dois pafse~. 
Daípoder-se-ia pensar. à primeira vista, que o Tfãtado estabe
lece para as empresas binacionais uma condição mehos restri
tiva do que para as empresas de capital nacional. 

O Art, 89 _do Código Civil argentino define como domi
cüio ,re31 das pessoas o lugar onde têm estabelecido a sede 
principal dê sua residência e de seus negócios. 

b Art. 31 do Código Civil ,brasileiro define- como domi
cílio- civil da pessoa natural o lugar onde ela estabelece a 
sua residência com ânimo definitivo. Que o domicílio civil 
brasileiro inclui igualmente a idéia de sede de negócios deduz-se 
das referências a centrO de ocupações habituais e ponto central 
de negócios dos Arts._32 e 33. 

Portanto, o domicilio civil do direito brasileiro equivale 
ao domicílio real do direito argentino, e ambos incluem o 
requisito da residência. 

Assim, é lícito deduzir que o Tratado, ao exigir apenas 
o domidlio, pretende referir-se à noção básica de domicilio 
civil ou real, na qual está incluída a de residência. S~ d tratado 
quisesesse referir-se a outro tipo de domiet1io, corrio o legal 
ou fiscal, deveria fazê-lo expressamente. 

B) Questão de se é possível estender à empresa binacional 
o mesmo tratamento aplicável às empresas de capital nacional. 

A Constituição Federal de 1988 define, no Art. 171, I 
e II, o q1:1e _sejaiD empresa brasileira _e empresa brasileira 
de capital nacional, o que conStitui novidaae no texto constitu
cional brasileiro. A Constituição não se refere a empresa es
trangeira, mas apenas a capital estrangeiro·· (Art. 172). Isto 
não significa nem gue as_ empresas estrang~iras ínexist_em, 
nem que estejam impedidas de fundonar oo·País. Tampouco 
significa q~ empresa estrangeira seja apenas, por exclusão, 
aquela que não é brasileira, mas sim aquela constituída de 
a_cordo com a legi~lação de outro país, pois toda empresa 
tem de constituir-se de acordo com algumã legislação. 
- Donde se conclui que a empresa binacional brasileirO
argentina, embora não sendo brasileira, t_ambém não é estran~ 
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geira, pois não é regida pela legislação de nenhum país estran~ 
geirp, mas sim por tratado entre Estados soberanos, um dos 
quais o Brasil. Por esta razão, não podia a Cõrlstíhiição- disci
pliná-la, já que sUa- disciplina legal resulta de um acordo de 
vontades, e não de disposições internas cte um ou de OutrO 
país. O fato de a ConstituiçãO brasileira a e13 não se referir 
expressamente não significa impedimento à sua crlação, cUj"a: 
possibilidade e desejabilidade está previSta únJ)licitamente nO 
Parágrafo único do seu Art. 4~, como uma das possíveis formas 
da integração económica lati.no-americana que ali se preco- -
niza. · 

A Constituição anterior tampouco fazia neilhuma refe-
rência a empresas binacionais, e isto nãó impediu que, por 
tratado, se estabelecesse a Itaipu Binacional. 

Portallto, ao estabelecer, por mútuo acordo, a disciplina 
legal das suas binacionais, podem os Governos do Brasil e 
da Argentina dar-lhes a forma que bem entenderem, desde 
que não infrinjam limitaçõés constitucionaiS,_o que, no caso, 
não ocorre, pois o próprio Tratado exclui do_ objeto de tais 
empresas as limitações estabelecidas por disposição constitu
cional: "Art.II -Objeto-As empresas Binacionais poderão 
ter como objeto qualquer atividade económica permitida pela 
legislação do país de sua sede, ressalvadas as limitações estabe
lecidas por disposição constitucional". 

Não existe, pois, inconstituctonalid3de em prever a exten
são, às empresas binacionais, do tratamento. que, com base 
em disposição potestativa da Constituição brasileira (Art. 171, 

Tiragem 1.200 exemplares 

§ 1~). venha a ser estabelecido por lei para as empresas de 
capital nacional. . 

c) Questão de se se deveria incluir entre as exceções às 
atividades económicas que podem ser objeto das empresas bina
cionais, além das limitações estabelecidas por disposição consti
tucional, também as estabelecidas em lei. 

Na hierarquia das normas legais o Tratado internacional 
sobrepõe-se à lei ordinária. Assim, ao aprovar um Tratado, 
o Legislativo não só revoga, naquilo que com ele for incompa
tível, e em relação às situações por ele reguladas, as leis ordiná
rias, mas a:inda impede que leis posteriores venham prejudicar 
os cornpromissos"mele assumidos. 

Permitir que lei ordinária estabeleça exceções ao Tratado 
implica, na prática, elimínar o interesse em sua celebração, 
deixando ao. sabor das pressões internas de cada país em favor 
de um ou outro setor de atividades. .. ·- -

É necessário"·ter em cOnta, a -este respeito, que o movi
mento de integração económica requer considerável mudança 
de atitudes em relação a muitos temas e o abandono de posi
ções estritamente nacionais em benefício do conjunto dos paí
ses aórangidos, ressalvados apenas aqueles interesses supe
riores resguardados na própria Constituição de cada um. 

Além do mais, a proposta de alguma emenda ao Tratado, 
com este objetivo, representaria a reabertura das negociações 
entre o Brasil e a Argentina, o que significaria um recuo 
â situação anterior, desaconselhável se se considera que o 
Congresso argentino já aprovou o Tratado e eventuais modit;i
cações no seu texto exigiriam voltar a submetê-lo â apreciação 
parlamentar no país vizinho. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso V, da. Constituição, e eu, 
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 27, DE 1992 

Aprova o texto da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto São José) celebrado 
em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, por ocasião da Conferência Especializada Interame
ricaoa sobre Direitos Humanos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l!> É aprovado o texto da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto São José) celebrado 

em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, por ocasião da Conferência Especializada InterameriCana 
sobre Direitos Humanos. 

Art. 29 São sujeitos à aprovaçãO do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 
da presente Convenção bem como aqueles que se destinem a estabelecer-lhe ajustes complem·entares. 

Art. 310 , . Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de maio de 1992. -senador Mauro Benevides, Presidente. 
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a) os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pesw 
soa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal 
expedida pela autoridade judiciária competente. Tais traba
lhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e con
trole das autoridades públicas, e os indivíduos que os execu
tarem não devem ser postos à disposição de particulares, com
panhias ou pessoas jurídicas de caráter privado; 

b) o serviço militar e, nos países onde se admite a isenção 
por motivos de consciência, o serviço nacional que a lei estabe
lecer em lugar daquela; 

c) o serviço imposto em casos de perigo ou calamidade 
que ameace a existência ou o bem-estar da comunidade; e 

d) o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações 
cívicas normais. , · 

Artigo 7. Direito à liberdade pessoal 
1. TOda pessoa tem direito à-liberdade e à segurança 

pessoais. 
2. Ninguéril pOde ser privado de sua liberdade física, 

salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas 
constituições políticas dos Estados-Parte_s ou pelas leis de acor-
do com elas promulgadas. _ 

3~ Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarcera
mento arbitrários. 

4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das 
razões da sua detenção e notificada, sem demora, da acusação 
ou acusações formuladas contra ela. 

s-. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem 
demora, à presença de um juiz ou oiltfa aUtOridade autorizada 
pela lei a exercer funções judiciais e tem direito- a ser- jUlgada 
dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, 
sem prejuízo de que prossiga o processo: Sua liberdade pode 
ser condiciomlda a garantias que assegurem 'o seu· compare
cimento em juízo. 

6. Toda pessoa privada a liberdade tem direito a recor
rer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, 
sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção 
e ordene sua soltura se a prisão ou a -detenção forem ilegais. 
Nos Estados-Partes, cujas leis prevêem que toda pessoa que 
se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito 
a recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que 
este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não 
pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser inter
posto pela própria pessoa ou por outra pessoa. 

7. Ninguéni. deve ser detido por dívidas. Este princípio 
não limita os mandados de autoridade judiciária competente 
expedidos em virtude de inadimplemento-de obrigação ali
mentar. 

Artigo 8. Garantias judiciais 

1. Toda pessoa tem direito a ser-ouvida, com as devidas 
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 
tribunal competente, independente e impaTcial, estabeleddo 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 
formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos 
ou .obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou .de qual
quer outra natureza. 

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a -que se 
presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente 
sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito_, ein 
plena igualdade, às seguintes garantiaS infnfulãs: 

a) direito do_aç_u_sado de ser assistído gratuitamente por 
tradutor ou intérprete, se ~ão compreender ou não falar o 
idioma: do juízo ou tribunal; 

b) comunicação prévia e ponnenorizada ao acusado da 
acusação formulada; 

c) concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados 
para a preparação de sua defesa; 

d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou 
de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comuni
car-se, livremente e em particular, com seu defensor; 

e) direito irrenunciável de ser assis_tido por um defensor 
proporcionado pelo Estado, remunerada ou não, segundo a 
legislação interna, se o acusado _ilão_ se defender dele próprio 
nem nomear defensor dentro do_ prazo estabelecido pela lei; 

O direitó·da -defesa de inquirir as testemunhas presentes 
no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas 
ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre 
os fatos; 

g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, 
nem a declarar-se culpada; e 

h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal 
superior. 

3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação 
de nenhuma natureza. 

4. O acusado absolvido por sentença passada em julga
do não pod_erá ser submetido a novo processo pelos mesmos 
fatos. 

5. O processo penal deve ser público, salvo no que for 
necessário para preservar os interesses da justiÇa: ---- -

Artigo -9. Princípio da legalidade e da retroatividade 

Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, 
no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, 
de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor 
pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração 
do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser 
a imposiç-ão de pena mais leve, o delinqüente será por isso 
beneficiado. 

Artigo 10. Direito a indenização 

Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a 
lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada 
em julgado, por erro judiciário. 

Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade 

1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra 
e- ao reconhecimento de sua dignidade. 

2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias 
ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu 
domicüio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais 
à sua honra ou reputação. 

3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra 
tais ingerências ou tais_ o_fensas. -

Artigo 12. Liberdade de consciência e de religião 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência 
e de religíão. Esse direito implica a liberdade de conservar 
sua religião oU suas cren-ças, ou de- mudar de religião ou de 
crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua 
religião ou_ suas crenças, indiVidual ou Coletivamente, tanto 
em público como em priv"ãdo. - -- -

2. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que 
possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou 
suas_crenças, ou de mudar de_reJigião ou de crenças. 

3. A liberdade de manifestar a própria religião e as 
próprias crenças está sujeita unicaniente -às limitações pres.: 
critas pela le-i e que sejam necessárias para proteger a ~ JU· 
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rança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos 
ou liberdades das demais pessoas. 

4. Os pais, e quando for o caso os tutOi"eS_;_têm direito 
a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa 
e moral que esteja acorde com suas próprias convicções. 

Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento 
e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de bus
car, receber e difundir informações e idéias de toda natureza, 
sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, 
ou em forma impressa- ou artística, ou por qualquer outro 
processo de sua escolha. 

2. O exercício do direito previstO iló inciso precedente 
não pode estar sujeito a cen:sura prévia, niaS a responsabi
lidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela 
lei e ser necessárias para assegurar: 

a) o respeito aos direitos oo à reputação das demais pes~ 
soas; ou 

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, 
ou da saúde ou da moral públicas. 

3. -Não se pode restringir o direito de expressão por 
vias ou meios indiretos, tais tomo o abuso de contrôles oficiais 
ou particulares de papel de imprensa, de freqüências radioelé
tricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de 
informação, nem por quaiSqUer outros meios destinados a 
obstar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões. 

4. Alei pode submeter os espetáculos públicos a censura 
prévia, cOm o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, 
para proteção moral da infância e da adoleSCência, sem pre
juízo do disposto no inciso 2. 

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, 
bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso 
que constitUa irtcítã.Çâõ àâiscriminação, à hostilidade, ao crime 
ou à violência. 

Artigo 14. Direito de retificação ou resposta 

1. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou 
ofensivas emitidas em seu prejuízO por meios de difusão legal
mente regulamentados e que se dirijam ao pUblico_ em geral, 
tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, s~a retifi
cação ou resposta, nas condições que estabeleça a le1. 

2. ___ Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão 
das outras responsabilidades legais em que se houver incor
rido. 

3. Para a efetiva proteÇão da honra e da reputação, 
toda publicação ou empresa jornalística,- cinematográfica, ~e 
rádio ou televisão deve ter uma pessoa responsável que nao 
seja protegida po; imunidades nem goze de foro especial. 

Artigo 15. Direito de reunião 

É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem 3.rnias. 
O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições 
previstas pela lei e que sejam necessárias, nU.rila sOciedade 
democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança 
ou da oredm públicas, ou para proteger a saúde ou a moral 
públicas ou os dfteitos e liberdades das demais pessoas. 

Artigo 16. Liberdade de associação 

1. Todas as pessoas têm o direito de associar~se livre
mente com fins ideológicos, religiosos, políticos~ económicos, 
trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer ou
tra natureza. 

2. O exercício de tal direito só pode esta! sujeito às 
restrições previstas pela lei que sejam necessárias,_numa socie
dade democrátiCa, no interesse da segurança nacional,- da se
gurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou 
amoral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas. 

3. O disposto neste artigo não impede a imposiÇâo de 
restrições legais, e mesmo a privação do exercício do direito 
de associação, aos membros das fôrças armadas e da polícia. 

Artigo 17. Proteção da família 

1. A família é o elemento natural e fundamental da 
sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado. 

- 2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de 
contraírem casamento e de fundarem uma família, se tiveiem 
a idade e as condições para isso e-Xigidas pelas leis internas, 
na medida em que não afetem estas o princípio da não discrimi
nação estabelecido nesta Convenção. 

3. O casamento nãO pode ser celebrdo sem o livre e 
pleno consentimento dos contraentes. 

4. Os estados partes devem tomar medidas apropriadas 
no sentido de assegurar a igualdade de direitos e a adequada 
equivalência de responsabilidades dos cônjuges quanto ao ca
samento durante o casamento e em caso_ de dissolução do 
mesmo. Em caso de dissolução, serão adotadas disposições 
que assegurem a proteção necessária aos filhos, com base 
unicamente no ·ínteresSC e- conVeriiência dos mesmos::~-·A 

5. A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos 
nascidos fora do casamento como aos nascidos dentro do casa
mento. 

~igo 18. Direito ao nome 

Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes 
de seus pais ou ao de uin destes. A lei deve regular a forma 
de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, 
se for necessário. - -- -

Artigo 19. Direitos da criança 

Toda criança tem direito às medidas de proteção que 
a sua condição de menor requer por parte da sua fanu1ia, 
da sociedade e do Estado. 

Artigo 20. Direito à nacionalidade 

1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 
2. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado 

em cujo território houver nascido, se não tiver direito a outra. 
3. A ninguém se deve privar arbitráriamente de sua 

nacionalidade nem do direito de mudá-la. 

Artigo 21. Direito à propriedade privada 

1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos_ seus bens. 
A lei pode subordinar esse uso _e gozo ao interesse social. 

2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo 
mediante o pagamento_ de indenização justa, por motivo de 
utilidade pública ou de interesse social e nos casos e na forma 
estabelecidos pela lei. 

3. Tanto a usura como qualquer outra forma de explo
ração do homem pelo homem devem ser reprimidas pela lei. 

Artigo 22. Direito de Cir_culação e de residência 

1. Toda pessoa que se ache legalmente no território 
de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir 
em confor~idade com as disposições legais. 
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2. Toda pessoa tem o.direiio de sair livremente de qual
quer país, inclusive do próprio. 

3. O exercício dos direitos acima mencionados não pode 
ser restringido senão em virtude de lei, na medida indispen
sável, numa sociedade democrática, para prevenir,infrações 
penais ou para proteger, a segurança nacional, a segurança 
ou a ordem públicas, a moral ou a saúde públicas, ou os 
direitos e liberdades das demais pessoas. 

4. O exerdcló'dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode 
também ser restringido pela lei, em zonas determinadas, por 
motivo de interesse público. 

5. Ninguém pode ser expulso do território do Estado 
do qual fôrnacional, nem ser privado do direito de nele entrar. 

6. O estrangeiro que se ache legalmente no território 
de um Estado Parte nesta Convenção só-p-oderá dele ser expul
so em cumprimento de decisão adotada de acordo com a 
lei. 

7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo 
em território estrangeiro, -eni caso-de perseguição por delitos 
políticos ou comuns conexos com delitos políticos e de acordo 
com a legislação de c;ada Estado e com os convênios interna
cionais .. 

8.' Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou 
entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito 
à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação 
por caUsa da sua raça, nacio!lalidade, religião, condígão social 
ou de suas opini6es políticas. - -

9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. 

Artigo 23. Direitos políticos 

1·. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos 
e oportunidades: 

a) de participar na direçáo dos assuntos públicos, direta
mente ou por meio _de representantes livremente eleitos; 

b) de votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas, 
realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto 
que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores; e 

c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às 
funções públicas de seus país. 

2. A lei pode regular o exercício dos direitos. e oportu
nidades a que se refere o inciso anteriof, eXclusivamente por 
motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instru
ção, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz com
petente, em processo penal. 

Artigo 24. Igualdade perante a lei 

Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, 
têm direito, sem discriminação, a igual proteção da lei. 

Artigo 25. Proteção judicial 

1. Toda pessoa tem direito a um recurSo SiíiYples e rápido 
ou a qualquer outro recurso efetivo, -perante os juízes ou 
tribunais compententes, que a pfoteja contra atos que violeiiY 
seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, pe
la lei ou pela presente Convenção, mesrl:tO quando tal violação 
seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício 
de suas funções oficiãis. -

2. Os_Estados Partes comprometem-se: 
a) assegurar que a autoridade competen~e prevista pelo 

sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa 
que interpuser tal recurso; 

b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial;e 

c) a assegur~r o cumprimento, pelas autoridades compe
tentes, de toda decisão em que se tenha considerado proce
dente o recurso. 

CAPÍTULO III 
Direitos Económicos, Sociais e Culturais 

Artigo 26. Desenvolvimento progressivo 

Os Estados Partes comprometem-se a adotar providên
cías, tanto no âmbito,· interno cómo mediante cooperação 
internacional, especialmente económica e técnica, a fim de 
conseguir progressivamente a- plena efetividade dos direitos 
que decorrem das normas económicas, sociais e_J;obre educa
ção.,· ciência e cultura, constante da Carta da Organização 
dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Bue
nos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legisla
tiva ou por outros meios apropriados. 

CAPÍTULO IV 
Suspensão de Garantias, Interpretação e Aplicação 

Artigo 27. Suspensão de garantias 
1. Em caso de guerra, de perigo púbJico, ou de outra 

emergência que ameace a independência ou segurança do 
Est.ado Parte, este poderá adotar disposições que, na medida 
e pelo tempo estritamente limitados às exigências da situação, 
suspendam as obrigações contraídas em virtude desta Conven
ção, desde que tais disposiÇões não sejam_ incompatíveis coin 
as demais obrigações que lhe impõe o D'ireito Internacional 
e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos 
de raça, cór, sexo, idioma, religião ou origem social. 

2. A disposição precedente não autoriza a suspensão 
dos dir~itos determinados nos seguintes artigos: 3 (Direito 
ao_ reco11hecimento da personalidade jurídica), 4 (Direito _ã 
vida), 5 (Díreito à integridade pessoal), 6 (Proibição da escra· 
vidão e servidão), 9 (Princípio da legalidade e da retroati
vidade), 12 (Liberdade de consciência e de religião), 17 (Prote· 
ção da família), 18 (Direito ao nome), 19 (Direitos da criança), 
20 (DireitO--à nacionalidade) e 23 (Direitos pOiíticõsJ, nem 
das garantias indispensáveis para a proteção de taiS direitos. 
- 3. - TOdo Estado Parte que fizer uso do direito de suspen

são de'\rerá informar imediatamente os outros Estados Partes 
na presente Convenção, por intermédio do Secretáfio-Gera1 
da Organização dos Estados Americanos. das disposições cuja 
aplicação haja suspendido, dos motivos determinantes da sus
pensão e da data em que haja dado por terminada tal suspen
são. 

Artigo 28. Cláusula Federal 

1. Quando se tratar de um Estado Parte constituído 
como Estado Federal, o governo nacional do aludido Estado 
Parte cumprirá todas as disposições da presente Convenção, 
relacionadas com as matérias sobre as quais exerce coinpe
tência legislativa e judicial. 

2. No tocante às disposições reiatiVãs às-inatérias ·que 
correspondem à competência das entidades _componentes da 
federação, o governo nacional deve tomar imediatamente às 

- medidas pertinentes, em conformidade com_ sua constituição 
e suas leis, a fim de que as autoridades competentes das refe
ridas entidades possam adotar as disposições cabíveis para 
o cumprimento desta Convenção. . 

3. Quando dois ou mais Estados Partes_decidirem cons
tituir entre eles uma federação ou outro tipo de associação, 
diligenciarão no sentido de que o pacto comunitário respectivo 
contenha as disposições necessárias para que continuem sendo 
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efetivas no novo EStado assim organizado as n6irilas da pre
sente Convenção. 

Artigo 29. Nonnas de interpretação 

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpre
tada no sentido de: 

a) pennitir a qualquer dos Estados ParteS,-grupo ou pes
soa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reco
nhecidos na Convenção óu limitá-los em maior medida do 
que a nela prevista; 

b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liber
dade que possam ser reconhecidas de acordo com as leis de 
qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra ·conven
ção em que seja parte um dos referidos Estados; 

c) excluir outros direitos e garantias que são in-erentes 
ao ser humano ou que- decorrem da forma democrática repre
sentativa de governo; e 

d) excluir ou limitar o efeito que posSam- prOduzi! a De
claração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e 
outros atas internacionais da mesma natureza. 

Artigo 30. Alcance das restrições 

As restrições permitidas, de acordo com esta Convenção, 
ao gozo e exercício dos direitos _e_ liberdades nela reconhe
cidos, não podem ser aplicadas senão de acordo com leis 
que forem promulgadas por motivo de interesse geral e com 
o propósito para o qual houverem sido estabelecidas. 

Artigo 31. Reconhecimento de outros direUos 
Poderão ser incluídos no regime de proteção-desta Con

venção outros direitos e liberdades que forem reconhecidos 
de acordo com os processos estabel~cidos nos artigos 69 e 
70. 

CAPÍTULO V 
Deveres das pessoas 

Artigo 32. Correlação entre deveres e direitos. 
1. Toda pessoa tem deveres para com a família, a comu

nidade e a humanidade. 
2. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos 

dos demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências 
do bem comum, numa sociedade democrática. 

Artigo 33 

PARTE II 
Meios da proteção 

CAPITuLO VI 
Órgãos competentes 

São competentes para conhecer dos assuntos relacionados 
com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Esta
dos-Partes nesta Convenção: 

a) a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, do-
ravante denominada a Comissão; e -

b) a Corte Interamericana de Direitos Humanos, dora
vante denominada a Corte. 

Artigo 34 

CAPÍTULO VIl 
Comissão Interamerlcana de 

Direitos Humanos 

SEÇÃO I 
Organização 

A Comissão Interamericana de Direitos HumaTios com
por-se-á de sete membros, que deverão ser pessoas de alta 

autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direi
tos humanos. 

Artigo 35 
A Comissão representa todos os Membros da OrganiR 

zação dos .Estados Americanos. 

Artigo 36 
L Os membros da Comissão serão eleitos a título pes

soal, pela Assembléia Geral da Organização, de- uma lista 
de candidatos propostos pelos governos dos Estados-Mem
bros. 

2. Cada um dos_ referidos governos pode PI-Opor até 
três candidatos, nacionais do Estado que os propuser ou de 
qualquer outro Estado-Membro da Organização dos EStados 
Americanos. Q~ando for proposta uma lista de três candi
datos, pelo menos um deles deverá ser nacional de Estado 
diferente do proponente. 

Artigo 37 
1. Os membros da Comissão setão eleitos por quatro 

anos e s6 poderão ser reeleitos uma vez, porém o mandato 
de três dos membros designados na primeira eleição expirará 
ao cabo de dois anos. Logo depois da referida eleição, serão 
9eterminados por sorteiq, na Assembléia Geral, os llomes 
desses três membros. 

2. Não pode fazer parte da Comiss~o mais de um nacio
-- nal de uni Ines-mo Estado. 

Artigo 38 
As vagas que ocorrerem na Comissão, que -não se- devam 

à expiração normal do mandato, serão preenchidas pelo Con
selho Permanente da Organização, de acordo com o que dispu
ser ó Estatuto da COmissão. 

Artigo 39 
A Comissão elaborará seu estatuto esubmetê-loRá à apro

vação da Assembléia Geral e expedirá seu próprio regula
mento. 

Artigo 40 
Os serviços de secretaria da Comissão d_evem ser desem

penhados pela unidade funcional especializada que faz parte 
da Secretaria-Geral da Organização e deve dispor dos recursos 
necessários para cumprir as- tãref3s cflle lhe forem confiadas 
pela Comissão. 

Artigo 41 

SEÇÃ02 
Funções 

A Comissão tem a função principal de promover a oPser
- vância e a defesa dos direitos humanos e, no exercício do 

seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições: 
a) estimular a consciência dos direifo_s humanos nos po

vos da América; 
b) formular recomendações aos governos dos Estados

Membros, quando o considerar conveniente, no sentido de 
que adotem medídas progressivas em prol dós direitoS: huma
nos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitu
cionais, bem como disposições apropriadas para promover 
o devido respeito a esseS direitos~ ------ --

c) p~parar os estudos ou relatórios que considerar con
venientes para o_desempenho de suas funções; 

d) solicitar aos governos dos Estados-Membros que lhe 
proporcionem informações sobre as medidas que adotarem 
em matéria de direitos humanos; 
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ê) ...... atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral 
da OrganiZação dos Estados AmericanoS, lhe formularem os 
Estados-Membros sobre questões relacionadas com os_ direitos 
humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes o asses
soramento que eles lhe solicitarem; 

f) atuar com respeito às petições e outras comunicações, 
no exercício 4e sua autoridade, de co~formidade com o dispos
to nos artigos 44 a 51 desta Convenção; e 

g) apresentar um relatório anual à Assembléia Geral da 
Organização dos Estados Americanos. 

Artigo 42 
Os Estados-Partes devem remeter à Comissão cópia dos 

relatórios e estudos que, em seus respectivos campos, subme
tem anualmente às Comiss6es Executivas do Conselho Intera
mericano Económico e Social e do Conselho Interamericano 
de Educação, Ciência e Cultura, a fim de que aquela vele 
por que se promovam os direitos decorrentes das normas eco~ 
nômicas, sociais e sobre educação, ciência e Culhlfa, constantes 
da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada 
pelo Protocolo de Buenos Aires. 

Artigo 43 
Os Estados-Partes obrigam-se a proporcionar à Comissão 

as informações que esta lhes solicitar sobre a maneira pela 
qual o seu direito interno assegura a aplicação efetiva de qu~s· 
quer disposições desta convenção. 

Artigo·44 

SEÇÃ03 
Competência 

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas,: ou entidade não
governamental legalmente reconhecida em um ou mais Esta
dos-Membros da OrganizaÇão, pode apresentar ã Comissão 
petições que contenham denúncias ou queixas de violação 
desta Convenção por um Estado-Parte. 

Artigo 45 
L Todo Estado-Parte pode, no momento do depósito 

do seu instrumento de ratificação desta Convenção OU de 
adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, 'declarar 
que reconhece a competência da Comissão para receber e 
examinar as comunicações em que um Estado-Parte alegue 
haver outro Estado-Parte incorrido em violações dos direitos 
humanos estabelecidos nesta Convenção-.- -'-

2. As comunicações feitas em virtude deste artigo só 
podem ser admitidas e examinadas se forem apresentadas 
por um Estado-Parte que haja feito uma declaração pela qual 
reconheça a referida competência da Comissão. A Comissão 
não admitirá nenhuma .comunicação contra um Estado-Parte 
que·ilão haja feito tal declaração. 

3. As declarações sobre reconhecimento de competên
cia podem ser feitas para que esta vigore por tempo indefinido, 
por período_determinado ou para casos específicos. 

4. As declarações serão depOsitadas na Secretaria-Geral 
da Organização dos Estados Americanos, a qual enCaminhará 
cópia das mesmas áós Estados-Membros da referida Orga
nização. 

Artigo 4CJ 
1. Para que uma petição ou comunicação apresentada 

de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida pela Comissão, 
será necessário: · 

a) que haj:im sido interpostos e esgotados os recursos 
da jurisdição interna, de acordo com os princípiOs de direito 

, internacional geralmente reconhecidos; 

b) que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, 
a partir da data em que o presumido prejudicado em seus 
direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; 

cr que a matériã da petição ou comunicação não esteja 
pendente de outro processo de solução internacional; e 

d) que, no caso do artigo·44, a petição contenha o nome, 
a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da 
pess-oa ou pessoas_ ou do representante legal da entidade que, 
submeter a petição. 

2. As disposições das alíneas a e b do inciso I deste 
artigo não se aplicarão quando: 

a) não existir, na legislação interna do Estado de que 
se tratar, o devido processo legal para a proteção do direito 
ou direitos que se alegue tenham sido violados; 

b) não se houver permitido ao presumido prejudicado 
em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, 
ou houver sido ele impedido de esgotá-los; e 

c) houver demora injustificada na decisão sobre os men
cionados recursos. 

Artigo 47 
A Comissão declarará inadmissível toda petição ou comu

nicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 quando: 
a) não preencher algum dos requisitos estabelecidos no 

artigo 46; 
b) não expuser fatos que caracterizem violação dos direi

tos garantidos por esta convenção; 
c) pela exposição do próprio peticionário ou do Estado, 

for manifestamente infundada a petição ou comunicação oU 
for evidente sua total improcedência; ou 

d) for substancialmente reprodução de petição ou comu
nicação anterior, já examinada pela Comissão ou por outrõ 
organismo internacional. 

Artigo 48 

SEÇÃ04 
Processo 

1. A Comissão, ao receber umã petição ou comunicação 
na qual se alegue violação de qualquer dos direitos consa
grados nesta Convenção, procederá da seguinte maneira: 

a) se reconhecer a admissibilidade da petição ou comuni
cação, solicitará infonn3ções ao Governo do Estado ao qual 
pertença a autoridade apontada como responsável pela viola
ção alegada e transcreverá as partes pertinentes da petição 
ou comunicação. As referidas informações devem ser enviadas 
dentro de um prazo razoável, fixado pela comissão ou consi~ 
d.erar as circunstâncias de cada caso; 

b) recebidas as infonnações, ou transcorrido o prazo fixaM 
do sem que sejam elas recebidas, verificará se existem.ou 
subsistem os motivos da petição õu comunicação. No caso 
de não existirem oti não subsistll:em, mandará arquivar o expe
diente; 

c) poderá também declarar a inadmissibilidade ou a im~ 
procedência da petição ou comunicação, com base em infor
mação ou prova supervenientes; 

d) se o expediente não houver sido arquivado, e com 
o fim de comprovar os fatos, a Comissão procederá, com 
conhecimento das partes, a um exame do assunto ·exposto 
na petição ou comunicação. Se.for necessário e conveniente, 
a Comissão procederá a uma investigação para cuja eficaz 
realização solicitará, e os Estados iriteressados lhe proporcioM j 
narão, todas as f~cilidades necessárias; · 

e) poderá pedir aos Estados interessados qualquer infor
. mação pertinente e rec~berá, se_ isso lhe for solicitado, as 
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exposiçõe'S verbais ou -escritas que apresentarem os interes~ 
sados; e 

n pór-se-á à disposição das partes interessadas. a fim 
de chegar a uma solução amistosa do assunto, fundada no 
respeito aos direitos humanos reconhecidos nesta convenção. 

2. Entretarffó, em casos graves e urgentes, pode ser 
realizada uma investigação' mediante préVio oonseD.flinento 
do Estado em cujo território se alegue haver sido cometida 
a violação, tão-somente com' a apresentação de uma petição 
ou comunicação que reúna todos os requisitos formais de 
admissibilidade. 

Artigo 49 
Se se houver chegado a uma solução amistosa de acordo 

com as disposições do inciso· I, f, do artigo 48, a Comissão 
redigirá Um relatório que será encaminhado ao peticionário 
e aos Estados-Partes nesta Convenção e, posteriormente, 
transmitido, para sua publicação, ao Secretário-Geral da Or
ganização dos Estados Americanos. O referido relatório con
terá uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada. 
Se qualquer das partes no caso o solicitar, ser-lfie-á propor
cionada a mais ampla informação possível. 

Artigo 50 
1. Se não se chegar a uma solução, e dentro do prazo 

que for fixado pelo Estatuto da Comissão, esta redigirá um 
relatório no qual exporá os fatos e suas conclusOes~ Se o 
relatório não representar, no todo ou em parte, o acordo 
unânime dos membros da Comissão, qualquer- deles poderá 
agregar ao referido relatório seu voto em separadO. Também 
se agregarão ao relatório- as- expo-síções verbais ou escritas 
que houverem sido feitas pelos interessados em virtude do 
inciso I, e, do artigo 48. 

2. O relatório será encaminhado aos Estados 'interes
sados, aos quais não será facultado publicá-lo. 

3. Ao encaminhar o relatório, a Comissão pode formu
lar as proposições e recomendações que julgar adequadas. 

Artigo 51 
1. Se no pra_zo de três meses, a partir da remessa aos 

Estados interessados do ielatório da Comissão, o assunto não 
houver sido solucionado ou submetido à decisão da Corte 
pela Comissão ou pelo Estado interessado, aceitando sua com
peténcia, a Comissão poderá emitir, pelo voto da maioria 
absoluta dos seus membros, sua opinião e conclusões sobre 
a questão submetida à sua consideração. 

2. A Comissão fará as recomendações pertinentes e fixa
rá um prazo dentro do qual o Estado deve tomar as medidas 
que lhe competirem para remediar a situação examinada. 

3. Transcorrido o prazo fixado, a Comissão decidirá, 
pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, se o Estado 
tomou ou não medidas adequadas e se publica ou não seu 
relatório. 

Artigo 52 

CAPÍTULO VIIJ 
Côrte Interamericana de 

Direitos Humanos 

SEÇÃO I 
Organização 

1. A Côrte compor-se-á de sete juízes; nacionais dos 
Estados Membros da Organização, eleitos a título pessoal 
dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida 
competência em matéria de direitos humanos, que reúnam 

as condições req1,1eridas para o exercício das mais elevadas 
funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual 
sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candi
datos. 

2. Não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade. 

Artigo 53 
1. Os juízes da Côrte serão eleitos, em votação secreta 

e pelo voto da maioria absoluta dos Estados Partes na Conven
__ ção, na Assembléia Geral da Organização, de uma lista de 
candidatos propostos pelos mesmos Estados. 

2. Cada um dos Estados Partes pode propor até três 
candidatos, nacionais do Estado que os propuser ou de qual
quer outro Estado Membro da Organização dos Estados Ame
ricanos. quando se propuser uma lista de três candidatos, 
pelo menos um deles deverá ser nacional de Estado diferente 
do propçmente. 

Artigo 54 
1. Os juízes da Côrte serão eleitos por um períOdo de 

seis anos e só poderão ser reeleitos uma vez. O mandato 
de três dos juízes designados na primeira eleição expirará 
ao cabo de três anos. Imediatamente depois da referida elei
ção, determinar-se-ão por sorteio, na Assembléia Geral, os 
nomes desses trés juízes. --

2. O juiz éleito para substituir Outro cujo mandato não 
haja expirado, completará o período deste. 

3. Os juízes permanecerão em funções até o término 
dos seus mandatos. Entretanto, continuarão funcionando nos 
casos de que já houverem tomado conhecimento e que se 
encontrem em fase de sentença e, para tais efeitos, não serão 
substituídos pelos novos juízes eleitos. 

Artigo 55 
1. O juiz que for nacional de algum dos Estados partes 

no caso submetido à Côrte, conservará o seu direitO de conhe
cer do mesmo. 

2. Se um dos juízes chamados a conhecer do caso for 
de nacionalidade de um dos Estados Partes, outro Estado 
Parte no caso poderá designar uma pessoa de sua escolha 
para fazer parte da Côrte na qualidade de Juiz ad hoc. 

3. Se, dentre os juízes chamados a conhecer do caso, 
nenhum for da nacionalidade dos Estados Partes, cada um 
destes poderá designar um juiz ad hoc. --

4. O juiz ad hoc deVe reunir os requisitOS liidicadOS 
no artigo 52. -- -

5.. Se vários Estados Partes na Convenção tiVerem o 
mesmo interesse no caso, serão considerados como uma só 
parte, para os finS das disposições anteriores. Em caso de 
dúvida, a Côrte decidirá. 

Artigo 56 
O quorum para as deliberações da Côrte é constituído 

por cinco juízes._ 

Artigo 57 
A Comissão comparecerá em todos os casos perante a 

Côrte. 

Artigo 58 
1. A Côrte terá sua sede no lugar que for determinado 

na Assembléia Geral da Organização, pelos Estados ParteJ 
Iia _Convenção, mas poderá realizar reuniões no território âe 
qualquer Estado Membro da Organização dos Estados Ameri
canos em que o considerar conveniente pela maioria dos seus 
membros e mediante prévia aquiescéncia do Estado respec-
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tivo. Os Estados Partes na Cpnvenção-podem, na Assembléia 
Geral, por dois terços dos seus votos, mudar a sede da Côrte. 

2. A Côrte designará seu Secretário. -
3. O Secretãi"iO residirá na sede da Côrte e deverá assis

tir às reuniões que ela realizar fora tia_ mesma. 

Artigo 59 
A Secretaria da Côrte será por esta estabelecida e funcio

nará sob a direção do Secretário- da ·côrte 1 de acordo com 
as normas administrativas da -secretaria.:Geral da Organização 
em tudo o que não for incompatível com a independência 
da Côrte. Seus funcionárioS serão nomeados pelo Secretá
rio-Geral da Organização, em consulta CQUl_Q Secr~tário da 
Côrte. 

Artigo 60 ~~~ ~ 
A Côrte elabQrará seu estatuto e submetê·lo-á à apro· 

vação da Assembléia Geral e expedirá seu regimento. 

Artigo 61 

SEÇÃ02 
Competência e funções 

1. Sómente os Estados Partes e_ a Comi_ssãO-têm direito 
de submeter caso à decisão da Côrte. .·-

2. Para que a Côrte possa OOriliecer· de qualquer caso~ 
é necessário que sejam esgotados os proCessos previstos nos 
artigos 48 a 50. ~ ~ 

Artigo 62 
1. Todo Estado Parte pode, no momento do depósito 

do seu instrumento de ratificaÇãO desta Coilve:hçã,o· oü de 
adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar 
que reconhece como obrigatória, de -plenO direito e sem con
venção especial, a competên"cia da Côrte em todos os casos 
relativoS à interpretação ou aplicação desta Convenção. 

2. A declaração pode ser feita incondicionalmente 1 ou 
sob condição de reciprocidade, por prazo determinado ou 
para casos específiCos. Deverá ser ap·resentada ao Secretá
rio-Geral da Organização, que encaminhará cópias da mesma 
aos outros Estados Membros da Organização e ao Secretário 
da Côrte. 

3. A Côrte tem competência para cOnhecer de·qualquer 
caso relativo ã interpretãção e aplicação das disposições desta 
Convenção que lhe seja submetido, desde que os Estados 
Partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a referida 
competência, seja por declaração espeCial, como prev6em os 
incisos anteriores, seja por convenção especial. 

Artigo 63 
1. Quando decidir que houve violação de um direito 

ou liberdade protegidos nesta Convenção, a Côrte d_etermi_
nará que se assegure ao prejudicado _o gozo do seu direito 
ou liberdade violados. Determinará também, se isso for proce
dente, que sejam reparadas as conseqüências da medida ou 
situação que haja configurado a violação desses ~ireitos, bem 
como o pagamento de. indenização justa à parte l~ada. 

2. Elri casos de extrema gravidade e urgência, e quando 
se fizer necessário e_vita,r _Qanõs ir1eparáveis às pessoas, a Côr
te, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar 
as medidas provisórias que considerar pertinentes. Se se tratar 
de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhe
cimento, poderá atuar a pedido da Comissão. 

Artigo 64 
1. Os Estados Membros da OrganizaÇão poderão con

sultar a Côrte sobre a .interpretação desta Convenção ou de 

outros tratados concernentes â proteção dos direitos humanos 
nos Estados americanos. Também poderão consultá-la, no 
que lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo X da 
Carta, da Organização dos Estados Americanos, reformada 
pelo Protocolo de Buenos Aires. 

2. A Côrte, a pedido de um Estado Membro da Organi
zação; poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade entre 
qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos 
internacionais. 

Artigo 65 
A Côrte submeterá à consideração da Assembléia Geral 

da Organização, em cada periodo ordinário de sessões, um 
relatório sobre suas atividades no ano anterior. De maneira 
especial, e com as recomendações pertinentes, indicará os 
casos em que um Estado não tenha dado cumprimento a suas 
sentenças. 

Artigo 66 

SEÇÃ03 
Processo 

1. A sentença da Côrte deve ser fundamentada. 
2. ~ Se a sentença não expressar no tódo oU em parte 

a opinião unânime dos juízes, qualquer deles terá direito a 
que se agregue à sentença o seu voto dissidente ou individual. 

Artigo 67 
A sentença da Côrte Será definitiva e inapelável. Em 

caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, 
a Côrte interpretá-la-á, a pedido ~e qualquer das partes, desde 
que o pedido seja apresentado dentro de noventa dias a partir 
da data da notificação da sentença. 

Artigo 68 ~ 
1. Os Estados Partes na Convenção comprometern~se 

a cumprir a decisão da Côrte em tOdo caso em que forem 
partes. 

2. . A parte da sentença que determinar indenização com
pensatória poderá ser executada no país respectivo pelo pro
cesso·. interno vigente para- a execução de sentenças contra 
o Estado. ~ 

Artigo 69 
A- sentença da Côrte· deve ser. notificada às partes no 

caso e transmitida aõs-Estados Partes na Convenção. 

Artigo 70 

CAPÍTULO IX 
Disposições Comuns 

1. Os juízes da Côrte e Os membros da Comissão gozam, 
rlesde o momento de sua eleição e enquanto durar o seu 
mandato, das imunidades reconhecidas aos agentes diplomá~ 
ticos pelo Direito Internacional. Durante o exercício dos seus 
cargos gozam, alé~ disso,_ dos privilé'gios diplomáticos neces
sários para o desempenho de suas funções. 

2. Não se poderá exigir responsabilidade em tempo al
gum dos juízes da Côrte, nem dos membros da Comissão, 
por votos e opiniões emitidos no exercício de suas funções. 

Artigo 71 
Os cargos de juiz da Côrte-ou de membro da Comissão 

são incompatíveis com outras atividades que possam afetar 
sua independência Ou imparcialidade coriforme o que for de~ 
terminado nos respectivos estatutos. 
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Artigo 72 
Os juízes da Côrte -e os rilembros da ·carriissãO"Perceber3.o-

honorários e despesas de viagem na forma e nas condições 
que determinarem os seus estatutos, levando em conta a imw 
portância e independência de suas funções. Tais honorários 
e despesas de viagem serão fixados no orçamento-programa 
da Organização dos Estados Americanos, no qual devem ser 
incluídas, além disso, as despesas da Côrte e da sua Secretaria. 
Para tais efeitoS, -a Côrte elaborará o seu próprio projeto 
de orçamento e submetê-lo-á à aprovação da Assembléia Ge
ral, por intermédio da Secretaria-Geral. Esta última não pode-
rá nele introduzir modificações. --

Artigo 73 
Somente por solicitaçãO da Comissão ou da Côrte, confor

me o caso, cabe à Assembléia Geral da Organização resolver 
sobre as sanções aplicáveis aos membrQs da Comissão ou aos 
juízes da Côrte que incorrerem nos casos_pr~vistoS nos respec
tivos estatutos. Para expedir uma resolução, será necessária 
maioria de dois terços dos votos dos Estados Membros da 
Organização, no caso dos membros da Comissão; e, além 
disso, de dois terços dos votos dos Esta,dos Partes na Conven
ção, se se tratar dos juízes da Côrte. 

Artigo 74 

PARTE III 
Disposições gerais e transitórias 

CAPÍTULO X 
Assinatura, ratificação, reserva, 

emenda, protocolo e denúncia 

1. Esta Coi:!Venção fica aberta à assinatura e à ratifi
cação ou ad~são de todos os Estados MembrQs da Organização 
dos Estados Americanos. 

2. A ratifi~çãO desta Convenção Ou a adesão a ela 
efetuar-se-á mediante depósito âe um instrumento de ratifi
cação ou de adesão na Secretaria-Geral da Organização dos 
Estados Americanos. Esta Convenção entrará em -vigor logo 
que onze Estados houverem depositado os seus respectivos 
instrumentos de ratificãÇãO ou de adesão. Com referência 
a qualquer outro EStado que a ratificar ou que a ela aderir 
ulteriormente, a Convenção entrará em vigor na data do depó
sito do seu instrumento de ratificação ou de adesão. 

3. O Secretário-Geral informará todos os Estados Mem
bros da Organização s~bre a _entrada en1: v~gcir àa ConvenÇãp. 

Artigo 75 
Esta Convenção s6po-de ser objeto de reservas_em confor

·midade .com as disposições da Convenção de Viena sobre 
Direito dos Tratados, assinada em 23 de maio de 1969. 

Artigo 76 
1. Qualquer Estado P3rte, diretamente, e a Comissão 

ou a Côrte, por intermédio do Secretário-Geral,· podem sub
meter à Assembléia Geral, para o que julgarem conveniente, 
proposta de emenda a esta Convenção. 

. 2. As emendas entrarão em vigor para os EStados que 
ratificarem as mesmas na data em que houver sido depositado 
o respectivo instrumento de ratüicação que corresponda ao 
número de doi~ terços dos E_stado_~ Par_t~s_ nesta Convenção. 
Quanto aos oUtros Estados Partes, entrarão em vigor na data 
em que depositarem eles os seus respectiVOs instrumentos 
de ratificação. 

Artigo 77 

1. De acórdo com a faculdade estabelecida fl:O artigo 
31, qualquer Estado Parte e- a ComissãO podeiri ·submeter 
à consideração dos Estados Partes reunidos por ocasião da 
Assembléia Geral, projetes de protocolos adicionais a esta 
Convenção, com a finalidade de incluir progressivamente no 
regime de proteção da mesma outros direitos e liberdades. 

2. Cada protocolo deve estabelecer as modalidades de 
sua entrada em vigor e será aplicado somente entre os Estados 
Partes no mesmo. -- ---

Artigo 78 

1. Os Estados Partes poderão denunciar esta Conven
ção depois de expirado um prazo de cinco anos, a partir da 
data da entrada em vigor da mesma e mediante aviso prévio 
de um ano, notificando o Secretário-Geral da Organização, 
o qual deve informar as outras Partes. 

2. Tal denúncia não terá o_ efeito d_e desligar o Estado 
Parte interessado das obrigações contidas nesta Convenção, 
no que diz 'respeito a qualquer ato que, podendo constituir 
violação dessas obrigaç_ões, houver sido cometido por ele ante
riormente à data na qual a denúncia produzir efeito. 

Artigo 79 

CAPíTuLO XI 
Disposições Transitórias 

SEÇÃO 1 
Comissão lnteramericana 

de Direitos Humanos 

Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário-Geral 
pedirá por escrito a cada Estado Membro da Organização 
que apresente, dentro de um prazo de noventa dias, seus 
candidatos a membro da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos. O Secretário-Geral preparará uma lista por ordem 
alfabética dos candidatos apresentados e a encaminhará aos 
Estados Membros da Organização pelo menos trinta dias antes 
da Assembléia Geral seguinte. 

Artigo 80 
A eleição dos membros da Comissão far-se-á dentre os 

candidatos que figurem na lista a que se refere o artigo 79, 
por votação secreta da Assembléia Geral, e serão declarados 
eleitos os candidatos que obtiverem maior número· de voto-s 
e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados 
Membros. Se, para eleger todos os membros da Comissão, 
for necessário realizar várias votações, serão eliminados suces
sivamente, na forma que for determinada pela Assembléia 
Geral, os candidatos que receberem menor número de votos. 

SEÇÃ02 
Corte lnteramericana de Direitos Humanos 

Artigo 81 
Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário-Geral 

solicitará por escrito a cada Estado Parte que apresente. dentro 
de um prazo de noventa dias, seus candidatos a Juiz da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. O Secretário-Geral pre
parará uma lista por ordem alfabética dos candidatos apresen
tados e a encaminhárá aos Estados Partes pelo menos trinta 
dias antes da Assembléia Geral seguinte. 

Artigo 82 
A eleição dos juízes da Corte far-se-á dentre os candidatos 

que· figUrem ria lista a que se refere O aitigo 81, por Vo-tação 
secreta dos Estados Partes, na Assembléia Geral, e serão 
declarados el_eitos.os candidatos que obtiverem maior número 
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de votos e a maioria absoluta dÕs votos dos representantes 
dos Estados Partes Se, para eleger todos os juízes da Corte, 
for necessário realizar várias votações, serão eliminados suces
sivamente, na forma que for determinada pelos Estados Par
tes, os candidatos que receberem menor núme_ro de votos. 

DECLARAÇÓES E RESERVAS 

Declaração do Chile 

A Delegação do Chile apõe sua assinatura a esta Conven
ção, sujeita à sua posterior aprovação parlamentar e ratifica
ção, em conformidade com as normas constitucionais vigentes. 

Declaração do Equador 
A Delegação do Equador tem a honra de assinar a Con

venção Americana sobre Direitos Humanos. -Não crê neces
sário especificar reserva-alguma, deixando a salvo tão-somente 

SENADO 

a faculdade geral constante da mesma Convenção, que deixa 
aos governos a liberdade de ratificá-la. -

Reserva do Uruguai 
O artigo 80, parágrafo 2~- da ConstituiÇão da República 

Oriental do Uruguci.i, estabelece que se_ suspende a cidadania 
"pela condição de legalmente processado em causa criminal 
de que possa resultar pena de penitenciária". Essa limitação 
ao exercício dos direitos reconhecidos no artigo 23 da Conven
ção não está prevista entre as circunstâncias que a tal respeito 
prevê o parágrafo 2- do referido artigo 23, motivo por que 
a Delegação dO Uruguai formula a reserva pertinente. 

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados, cu
jos plenos poderes foram encontrados em boa e devida forma, 
assinam esta Convenção, que se denominará ~~Pacto de San 
José de Costa Rica", na cidade de San José, Costa Rica, 
em vinte e dois de novembro de mil novecentos e sessenta 
e nove. 

FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 90• SESSÃO, EM 27-DEMAIO DE 1992 

1.1 -ABERTURA 

L2- EXPEDIENlE 

1.2.1- Ofícios do Sr. 1? Secret3rl0-dii--Cãmar8 dos 
Deputados 

Erlcaminhando à revisão do Sei1ado_Eederal autógra-
fos dos seguintes projetes: -

-Projeto de Lei da Câmará :n• 49/92 (n' 2.489/92, 
na Casa de origem), de iniciativa-do Presidente da Repú
blica, que dá nova redação ao inciso III do art. 29 da Lei 
n• 8.021, de 12 de abril de 1990. ·· 

-Projeto de Lei da Câmara·n• 50792 (n' 4.621190, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre a criação de Escolas Técnicas Fede-
rais e dá outras providências. - --------

-Projeto de Decreto Legislativo n• 54/92 (n' 160/92, 
na Câmara dos Deputados), que aprova-o texto das Emen
das ao Protocolo de Montreal s~bre Substâncias que- Des
troem a Camada de Ozónio, adotadas em Londres, em 
29 de junho de 1990: ·-- - --

-Projeto de Decreto Legislativo n• 55/92 (n' 184/92, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Conven
ção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, 
Especialmente como Habitat de Aves Aquáticas, concluída 
em Ramsar; Irã, em 2 de fevereiro de 1971. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 56/92 (n• 188/92, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da COilven
ção sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de 
Resíduos PerigosOs e sua ElimfnaçãO, coricluída em Basi
léia, Suíça, em 22 de março de 1989. 

1.2.2 - Comuoicaçao da Presidência 
-Prazo para a· tramitação e a apresentação- de emen

das aos Projetos de De_creto Legislativo n~ 54 a 56, de 
1992, lidos anteriormente. 

1.2.3 - Leitura de Proposta de Emenda à Constituição 
- N' 5, de 1992, que dá nova redação ao § 3• do· 

art. 58. 

1.2.4-- Comunicação da Presidência 

-:- Recebimento da Mensagem n• 210/92 ( n• 184/92, 
na ongem), pela qual o Senhor Presidente da República, 
solicita autorização para que a União possa contratar ope
ração de crédito externo no valor de US$61 532 971.00 
(sessenta e um milhões, quinhentos e trinta' e d~is mil 
novecentos e setenta e um dólares norte-americanos), em 
aditamento ao contrato firmado entre a União e um consór
cio constituído pehis empresas Helibrás e Engesa. 

1.2.5- Discursos do Expediente 
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -A questão 

da imunidade parlamentar, a propósito de processo judicial 
contra a Deputada Estadual Maria José Rocha. 

SENADOR RUY BACELAR- Denúncias de cor
rupção contra o Sr". Paulo César Farias; -o PC. formuladas 
pelo empresário Pedro Collor_ e a situação institUcional, 
política e económica do Brasil. 

SENADOR MAR CIO LACERDA-Projeto de lei 
de iniciativa do Poder Executivo, em tramitação na Câmara 
dos Deputados, que altera o Código de Propriedade Indus
trial e suas repercussões na área de medicamentos. Estag-
nação da pesquisa de fármacos. -

SENADOR NELSON WEDEKIN -Considerações 
a respeito do sigilo bancário absoluto defendido pelas em
presas financeiras. 

SENADOR NEY MARANHÃO -Protesto contra 
o remanejamento de verbas do Orçamento Público da 
União, destinadas originalmente ao desenvolvimento do 
complexo industrial de Suape, Pernambuco. 

SENADOR TEOTÓNIO VILELA FILHO - Apu
ração das graves denúncias feitas pelo Sr. Pedro Mello. 
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1.3-ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei n" 173/91, de autoria do Senador Josa

phat Marinho, que dispõe sobre a liberdade de imprensa, 
de opinião e de informação, disciplina a reSponsabilidade 
dos meios de comunicação e dá outras providências. (Tra
mitando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado 
n(>S 56 e 145/91). Aprovado o Substitutivo, com emendas 
e submendas, ficando prejudícad0"-0 projeto e_ emendas 
não destacadas, tendo usado da palavra os Srs. José Fogaça, 
Mário Covas, Epitácio Cafeteira, Jarbas Passarinho, Juta
hy Magalhães, José Paulo Biso!, Cid Sabóia de Carvalho 
e Maurício Corrêa. À Comissão Diretora para redigir o 
vencido para o turno suplementar. 

Projeto de Lei do Senado n"' 145/91, de autoria do 
Senador Márcio Lacerda, que regula o direito de re~posta 
para os efeitos do inciso V, do art. 5':>, da Coristítuiç-ão 
FederaL (Tramitando em conjunto com os Projetas de 
Lei do Senado n95 56 e 173/91). Declarado prejudicado, 
em virtude da aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n" 173/91. Ao arquivo. - -

Projeto de Lei do Senado n9 56/91, de autorla-dO Sena
dor Jutahy Magalhães, que revoga o § 39 do art. 20 da 
Lei n9 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liber
dade de manifestação do pensamento e de informações, 
e o inciso II do § 3~ do art. 138, do Decreto-Lei n" 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, que institui o Código Penal. 
{Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do Sena
do n<.>S 145 e 173/91). Declarado prejudicado, em virtude 
da aprovação do Projeto de Lei do Senado n' 173/91. Ao 
arquivo. 

ProjetO de Lei do- Senado n9 174!91, de au_toria do 
Senador Maurício Corrêa, que cOnsidera coritravenção 
penal a exigência de exame relativo a estado de gravidez 
para contratação de emprego. Apreciação sobrestada, após_ 
parecer da comissão competente, sendo aberto o prazo 
de cinco sessões ordinárias para recebimento de emendas. 

Projeto de_ Resolução n9 94/91, de autoria do SenadOr 
Maurício Corrêa, que altera, no Regímento Interno do 
Senado Federal, a tramitação do requerimento-de remessa 
a determinada comissão, de matéria despachada a outra. 
Apreciação sobrestada, após parecer da comissão compe
tente, sendo aberto o prazo de cinco sessões ordinárias 
para recebimento de emendas. 

Proposta de Emenda à Constituição n"' 1/92~ que acres
centa alínea c ao -inciso III, do art. 150, da Constituição ~ 
Federal. Aprovado o prosseguimento de sua tramitação. 

Projeto de Lei da Câmara n' 125/91-Complemeritar 
(n' 60/89, na Casa de origem), que disciplina os limites 
das despesas com o funcionalismo público, na forma do 
art. 169 da Constituição Federal. Extinção da urgência, 
nos termos do Requerimento n9 245/92, aprovado nesta 
oportunidade. 

Projeto de Lei da Câmara n' 19/92 (n' 2.154/91, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a concessão de medidas 
cautelares contra atos do poder público, e dá outras provi
dências. Votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1 - Comunicações da Presidência 
-Término do prazo para apresentação de emendas 

ao Projeto de ResolUção ri9-21/92, sendo que ao projeto 
não foram ofeiecidas emendas. 

- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 40 mínutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 91•SESSÂO, EM27DE MAiO DE1992 

2.1-ABERTURA 

2.2-EXPEDJENTE 

2.2-1- Discurso do Expediente 
SENADOR EDUARDO SUPL!CY, como Líder

Designação de S. Ex~ para integrar a CPI destinada a apurar 
denúncias do Sr. Pedro Collor contra o ~r. P.aulo C~ar 
Farias, o PC. 

2.2.2 - Comunicações do Primeiro Secretário 
-Ausência dO-País! nos dias 19 e 20 pp. para, como 

membro da Comissão Diretora do Senado, para piitícipar 
do encontro de informática, que se realizou em Buenos 
Aires, e nos dias 21 e· 22 p·.p, para, como membro da 
Comissão Parlamentar conjunta do Mercosul, participar 
em Córdova, Argentina, do Encontro da Comissão Parla
mentar do Mercosul. 

2.2.3 --Requerimentos 
- N9 324/92, de ãutoria do Senador Esperidião Ainhi, 

solicitando dispensa de interstício e préVia distribuição de 
ãVulsos para o Projeto de Resolução n9 21/92, que autoriza, 
em caráter excepcional, a Prefeitura Municipal de Palhoça 
(SC) a contratar operação de crédito ju-niõ-àCaix-a-Econó
mica Federal - CEF, no valor_ ~quivalente a quarenta 
~três milhões, quinhentos_e cinqüenta e oito mil, quatro
centos e quarenta e dois cruzeiros e setenta e dois centavos, 
a preços de maio de 1991, a_ fim" de que figure na-urde:m 
do Dia da sessão seguinte. Aprovado. 

- N9 325/92, de ~utoria do Senador Nelson Carneiro, 
solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal do 
artigo Deterioração da_-cidadania, publicado no jornal O 
Globo, de 21 de maio corrente. 

- N"' 326/92, de urgência, para o Projeto de Resolução 
n9 6/92, que prorroga a validade da Resolução do Senado 
Federal n' 96, de 1989. 

- N9 327/92, de urgência, para o Ofí_cio n"' S/6, de 
1992, que encaminha ao Senado Federal, pedido formulado 
pelo Governõ do Estado de Mato Grosso (MT), no sentido 
de que seja autorizada a elevação temporária de limite, 
a fim âe pOSsibilitar a emissão e a colocação no mefcado, 
Qe L~tr<}s_Financeirãs do Tesouro do Estado de Mato Gros
so (LFTEMT), destinados ao giro de 237.748.834 LF
TE:MT, vencíveis em 19-6-92. 

2.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento n9 144/92, de autoria do Senador Pedro 

Simon, sOlicitando, nos termos regimentais, a transcrição 
nos Anais do Senado Federal, da entrevista concedida pelo 
Presidente do Supremo_ Tribunal Federal,_ Ministro Sidney 
Sanches, ao Jo-rnal de Brasília, edição de 5 de abril de 
1992. Aprovaolo. 

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Requerimentos n'' 326 e 327/92, lidos no Expe

diente da presente sessão. Aprovados. 

··------·-----------------
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2.3.2 - Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão _extraord.inária a _realizar-se 

hoje, às 18 horas e 55 minutos, Com a Ordem do Dia 
que designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- ATADA 92•SESSÃO, EM27DEMAIODE 1992 

3.1-ABERTURA 

3.2- EXPEDIENTE 

3.2.1- Pareceres 
Referentes às seguintes inatérias: 
-Mensagem n~ 203/91, do Senhor Presidente daRe

pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, o 
nome do Sr. Leonaldo Silva, para compor o Tribuna_I Supe
rior do Trabalho no cargo de Ministro Classista Tempo-
rário, representante dos trabalhadores. - . 

-Mensagem n' 204/92, do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do Senado Fideral, o 
nome do Dr. Miguel Abrão Neto, para ser reconduzido 
ao cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, 
representante dos trabalhadores junto ao Tribunal Supe-
rior do Trabalho. ·· 

-Mensagem n' 205/92, do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, o 
nome do Dr. Walter Vettore, para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho no cargo de Suplente de Ministro 
Classista Temporário, representante doS trabalhadores. 

-Mensagem n' 206/92, do Senhor Presidente da Re
públicay submetendo á aprovação do S_enado Federal, o 
nome do Dr. António Maria Tratfniaturgo Cortizo, para 
Ministro Classista Temporário, repiesentante dos trabalha
dores, no Tribunal Superior do Trabalho. 

3.3-0RDEM DO DIA 
Projeto de Resolução n"' 21/92, que autoriza, em cará

ter excepcional, a Prefeitura Municipal de Palhoça (SC) 
a contratar operação-de crédito junto à Caixa Económica 
Federal- CEF, no'valor equivalente a quarenta e três 

milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil, quatrocentos 
e quarenta e dois cru_zeiros e. setenta e dois centavos, a 
preços de maio de 1991. Aprovado. À Comissão Diretora 
p"ara a redação final. -

Redação final do Projeto de Resolução n' 21192. Apro
vada, nos termos do Requerimento n9 328/92. À promul
gação. 

3.3.1 - Comunicação da Presidência 
-Convocação de s_essão _extraordinária a realizar-se 

hoje, às 19 horas, com Ordem do Dia que desigoa. . 

3.4- ENCERRAMENTO 

4- ATA DA 93• SESSÃO, EM 27 DE MAIO DE 1992 

4.1-ABERTURA 

4.2-0RDEM DODJA 

. Mensagem:n' 146/92 (n' 26/92, na origem); de 15 de 
janeiro do corrente ano·, peia qual o senhor Presidente 
da República submete à deliberação dO Senado a escolha 
do Senhor Luiz Villarinho Pe.droso, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente, 
com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
~a Arábia Saudita, exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil j~nto ao Sultanato de Omã. Apreciado em sessão 
secreta. 

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

4.3- ENCERRAMENTO 

5- ATOS DO PRESIDENTE 
N~ Z14 a 221, de 1992 
W 54/90, 156/92, 158/92 e 159/92 (Republicações) 

6- MESA DIRETORA 

7- LÍDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES . 

Ata da 90a Sessão, em 27 de maio de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, 

Dirceu Carneiro e Epitácio Cafeteira 

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

Alexandre Costa - Alfredo Campos - Almir Gabriel -
Amazonino Mendes - Antonio Mariz - Carlos Patrocfnio -
César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabó\a de Carvalho -
Coutinho Jorge- Dirceu C.arneiro- Elclo Alvares- Esperi
dião Amin - Epitácio Cafeteira - Fernando Henrique Cardo
so - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson 
Camata - Hugo Napolel!o - Humberto Lucena - Hydekel 

Freitas- Jrapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho - Joi!o 
Calmon- Joi!o França- João Rocha- Jonas Pinheiro- Jo
sé Eduardo- José Paulo Biso! -José Richa -Júlio Campos 
- Júnia Marise- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy 
Dias - i.AJcfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de La
vor - Mârcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Mar
tuce Pinto - Maurício Cotrêa -- Mauro Benevides - Meira 
Filho- Moisés Abrao- Nabor Júnior- Nelson Carneiro -
Nelson Wedekin - Nev Maranhao - Odacir Soares - Pedro 
Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragi!o - Ronan 
Tito - Teotonio Vilela Filho- Valmir Campelo. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparedmento de 56 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr.-1~ Secretário procederá à Leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 

Do Sr. 1' Secretário da Câmara dos Deputados, encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 49, DE 1992 
(N• 2.489/92, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dá nova redação ao inciso III do art. 2~ da Lei 
n• 8.021, de 12 de abril de 1990. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O inciso III do art. 2• da Lei n• 8.021, de 12 

de abril de 1990, passa a vigorar com a seguirit~ ~edação: 

III- a emissão de cheque de valor igual ou supe
rior equivalente a trezentas Unidades Fiscais de Refe
rência- UFIR, no mês de emissão, sem a identificação 
do contribuinte." 

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

Art. 39 Revogam-se as-disposições em contrá:fiO.-

MENSAGEM N• 25, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos tennos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho 

a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, o texto 
do projeto de lei que "dispõe sobre a identificaÇãO-do benefi
ciário de cheques e revoga- o inciso III do art. 29 da Lei n9 
8.021, de 12 de abril de 1990". 

Brasília, 15 de janeiro de 1992~ ----=-Feri:uiil(lo CoUor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 862/MEFP, DE 30 DE DE
ZEMBRO DE 1991, DO SENHOR MINISTRO DE ES
TADO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJA
MENTO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minu

ta de Projeto de Lei que altera o valor a partir do qual os 
cheques devem, obrigatoriamente, ser nominativos.' 

2. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, por 
intermédío da Lei n9 8.021, de 12-4--90, ficou vedada a emissão 
de cheques de valor superior ao equivalente a cem R""ôims 
do Tesouro Nacional, no mês da emissão, sem a identificação 
do beneficiário. · ·· 

3. Com a edição da Le1 n9 8.177, de 1"-3-91, foi extinto, 
a partir de 19 de fevereiro de 1991, o Bônus do Tesouro Nacio
nal, fixando-se em Cr$126,8621 o seu valor para efeito de 
conversão para cruzeiros de contratos e para fins fiscais. Por
tanto, desde aquela data é de Cr$12.686,21 (doze mil, seiscen
tos e oitenta e seis cruzeiros e vinte "e uín certtavosyo- valor 
a partir do qual os cheques devem ser obrigatoriamente nomi-
nativos. -

4. Entretanto, com a perda do poder aquisitiVo da moe
da, verificada no período de fevereiro a novembro de 1991, 
a manutenção daquele valor, onera o sistema bancário com 
a necessidade de conferência da cadeia de endossos, represen
tando inevitável aumento do tempo de espera e das filas nos 
bancos, em desacordo com o Programa Federal de Desregula
mentação, instituído pelo Decreto n• 99,179, de 15-3-90. 

5. Assim, trago à apreciação de Vossa Excelência pro
posta no sentido de que seja elevado para o equivalente a 
300 (trezentas) Unidades Fiscais de Referência- UFIR ova
lar a partir do qual os beneficiários dos cheques devam, obriga
toriamente, ser identificados. 

Respeitosamente, - Marcílio Marques Moreira, Minis
tro da Economia, Fazenda e Planejamento. 

LEG!SLAÇÁO CITADA 
LEI N• 8.021, DE 12 DE ABRIL DE 1990 

Dispõe sobre a identifição dos contribuintes para 
fins fiscais e dá_ Outras providências. 

O Presidente da República faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 29 A partir da data de publicação desta Lei fica 
vedada: 

I -a emissão de quotas ao portador ou nominativas
endossáveis, pelos fundos em condomínio; 

II - a emissão de títulos e a captação de depóSito ou 
aplicações ao portador ou nominativos-endossáveis; 

III- a emissão de cheque de valor superior ao equiva
lente a cem Bónus do Tesouro Nacional - BTN, no mês 
da emissão, sem a identifica~ão do beneficiário. 

Parágrafo único. Os cheques emitidos em desacordo 
com o estabelecido no inciso III deste artigo não serão com 
pensáveis por meio do serviço de comprensação de chequ~ 
e outros papéis. 

ou ............................................................................ . 

(A ComiSs"ão de Assuntos Económicos) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 50, DE 1992 
(N• 4.621190, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a criação de Escolas Técnicas Federais 
. e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam criadas, na forma dos Anexos I e II desta 

lei, sessenta e três Escolas Técnicas Federais, respectivos Car
gos e Funções, consoan~e o Programa de Expansão e Melhoria 
do Ensino Técnico - PROTEC. 

Art. 29 As Escolas Técnicas Federais criadasj pela pre
sente lei serão vinculadas e mantidas pelo Ministério da Educa
ção, constituindo-se em órgãos da Administração Indireta da 
União, comn personalidade jurídica própria, de natureza au
tárquica, com autonomia administrativa, financeira; didática 
e disciplinar, nos termos desta lei. 

Art. 3~ A organização administratiVa e a finalidade das 
Escolas Técnícas Federais são estabelecidas pelos Estatutos 
e Regimentos nos termos da legislação em vigor. 

Art. 49 A ESCOla é dirigida por Diretor, o Gabinete, 
os Departamentos, as Divisões, os_ Serviços, as SeçõeS e o 
Almoxarifado por chefes, as coordenadorias por coordena-
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dores, cujos cargos ou tunções serão providos na forma da 
legislação pertinente. 

Art. 5" Ficam criados os Quadros de Pessoal na forma 
do Anexo II desta lei. 

Art. 6o As Unidades de Ensino criadas na forma do 
art. 1" desta lei serão implantadas gradativarnente, depen
dendo da existénclã de instalações adequadas e de recursos 
financ~iros necessários ão respectivo funcionamento. 

Art. 7" O -PodefExeCUtivo, através do Ministério da 
Educação, adotará as providências necessárias â execução da 
presente lei. 

Art. 89 Esta lei entra em vigor da data de sua publi
cação. 

Art. 99 Revogam-se as disposições em cOntrário. 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS 
FEDERAIS 
ANEXO I 

Janeiro/1990 

Escolas Técnicas Federais 

Cuba tão - SP · 
Pe trolina - PE 
Jataí- GO 
Leopoldina - MG 
Imperatriz- MA 
Medianeira - PR 
Manaus-AM 
Altamira- PA 
Marabá-PA 
Pesqueiro - PE 
Cornélia Procópio - PR 
Pato Branco- PR 
Floriano - PI 
CajaZeiraso- PB 
Nilópolis - RJ 
Palmeira dos Índios - AL 
Colatina- ES 
Mossoró -RN 
Cedro-CE 
Lagarto -CE 
Juazeiro do Norte -CE 
Araucária -PR 
Marechal Deodoro - AL 
Macaé-RJ 
Nova lguaçu- RJ 
Maceió-AL 
Eunápolis - BA 
Barreiras- BA 
Vitória da Conquista- BA 
Rio Branco - AC · 
Linhares - ES 
Cachoeiro do Itapernirim - ES 
Serra-ES 
Currais Novos- RN 
Caicó-RN 
Teresópolis - RJ 
Nanuque-MG 
Rondonópolis - RO 
Campo Grande - MS 
Sapuacaia do Sul - RS 
Entre Rios - BA 
Quintino Bocaiúva-- RJ 
Porto Seguro - BA 

Valença_- BA 
!pirá -BA 
Olinda- PE 
ltabaiana -SE 
Caravelas - BA 
Santa Inês - BA 
Feira de -Santana - BA 
Macapá-AP 
Bom Jesus da Lapa - RN 
Boa Esperança - ES 
Volta Redonda- RJ 
Cariri -'-·cE 
Açailandia - MA 
São Bento - MA 
São Caetano- PE 
Palmeira - PE 
Senhor do Bonfim - BA 
Inhumas-GO 
Santa Inês -MA 

SECRETARIA DE ENSINO DE 2• GRAU 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE CARGOS; 
EMPREGOS E FUNÇOES PARA CADA 

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL 
. ANEXO II 

QUADRO DE CARGOS, EMPREGOS 
E FUNÇÕES PARA CADA RT.F 

A-Docentes 
B - Pessoal T&:nico Administrativo 

Nfvel Superior: 
Assistente Social 
Bibliotecário 
Pedagogo/Supervisão Educacional 
Pedagogo/Orientaç!lo Educacional 
Médico 
Odontólogo 
T~cnico em Assuntos Educacionais 
Analista de Sistema 
Administrador 
Psicólogo 
Contador 

Subtota1 

NfvelM~o: 
A~iliar de Enfermagem 
Auxiliar em Assuntos Educacionais 
Assistente em Adrninistraçao 
Tt!cnico de Audiovisuais 
Tt!cnico em Contabilidade 
Datilógrafo 
Motorista 
Vigilante 
Digitado r 
Operador de Tele-Impressora 
Técnicó em Secretariado 
Desenhista Técnico _Especialista 
Técnico de Eletricidade 

.subtotal 

50 

02 
02 
02 
02 
03 
02 
06 
01 
01 
01 
01 

73 

02 
06 
14 
02 
01 
09 
02 
06 
01 
01 
03 
01 
01 

49 
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Nf-..,-eJ c~:: .t'~p:~ic: 
Porteiro 
Auxiliar de Artes Gráficas 
Auxiliar de Laboratório 
Encanador 
Marceneiro 
Pedreiro 
Pintor 
Auxiliar de Eletricista 
Servente de Limpeza 
Operador de Máquina Copiadora 
Telefonista 
carpinteiro 

Subtotal 

Total 

04 
03 
02 
01 
01 
01 
01 
02 
10 
02 
02 
02 

31 

153 

c - FunçOes Constantes no Regimento Interno das Esco
las Ttcoicas Federais (Portaria MEC- n° 509 de 16-10.75). 

MENSAGEM N' 103, DE 1990 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio
nal: 

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado da Educação, o anexo projeto de lei que "Dispõe 
sobre a criação de Escolãs Técnicas Federais e dá outras provi
dências"._ 

Brasília, 20 de fevereiro de 1990.- José Sarney. 

E.M. n' 53 Em, 12 de fevereiro de 1990. 

Excelentíssimo Senhor Presidente _da República, 
O Programa de Expansão e· Melhoria do Ensino Técnico

Protec, criado em 24 de fevereiro de 1986, por Vossa Exce
lência, através da aproVação da Exposição de Motivos n~ 56, 
tem como objetivo priOritáriO a-expansão e melhoria do ensino 
médio, visando garantir novas alternativas de qualificaÇão pro
fissional, em resposta aos anseios da sociedade por mais ensino 
técriico.- - -

Este Programa, desenvolvido no Ministério da Educação, 
através da Secretaria de Ensino de 29 Grau, procura atender 
às diretrizes fixadas no I Plano de Desenvolvimento Nacional 
da Nova República, no qual foram estabelecidas metas estraté
gicas na àrea sodal, ressaltando-se a reconquista da educação 
como prioridade, enfatizando a necessidade de renovação do 
sistema em todos os níveis e" modalidades. 

Desta forma, além de atender a uma diretriz governa
mental, o Protec acrescenta um novo significado à formação 
do técnico de nível médio no País, trazendo em seu bojo 
uma nova sisão de ensino técnico que busca organizar a escola 
de modo a constituir-se em· espaço de instrumentalização, 
de reflexão sobre o trabalho como princípio educativo e de 
criatividade. 

O Programa tem como meta a criação e/ou inelhoria de 
200 escolas técnicas, oferecendo 58.070 novas vagas para- o 
ensino profissionalizante, atravéS- da oferta de cursos nas áreas 
de Agropecuária, Floresta, Agricultura Irrigada, Mecanização 
Agrícola, Eletrotécnica, Processamento de Dados, Edifica
ções, Mecânica, Informática Industrial, Eletrónica, Química, 
Mineração, Hotelaria, Curtimento, TeleCQinunicações, Refri-

geração e Ar Condicionado, Agrimensura, Tecnologia de Ali
mentos, Enfermagem, Pesca, Construção Naval, Laticínios, -
Saneamento, Calçados, Confecção, Mobiliário, Fundição, Pe
troquímica, Ótica e Segurança do Trabalho. 

Pretende o Ministério da Educação galgar mais uma etapa 
do plano global já enunciado, criando 63 (sessenta e três) 
Escolas Técnicas Federais, abrangendo todos os Estados da 
Federação e a serem implantadas gradativamente, dependen
do da existência de instalações adequadas e dos recursos finan
ceiros necessários ao seu funcionamento. 

Essa medida contribuirá, certamente, para a democra
tização das ()portu~idades e melhoria da qualidade desse en_si
no, além de propiciar ãõ- cidadão formação que o capaCite 
a atuar, de forma eficiente, em benefíco da sociedade brasi-
leira. -

Para tanto, é indispensável que o MEC possa continuar 
a contar com o valioso apoio do Governo representado, no 
momerito, pela autorização para a criação das escolªs preten
didas. 

Tenho, pois, a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossa Excelência a anexa proposta de Anteprojeto de 
Lei, a ser encaminhado ao Congresso Nacional, dispondo so
bre a criação de Escolas Técnicas Federais, respectiVOs Cargos, 
Empregos e Funções. · 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos 
de meu profundo respeito. - Deputado Carlos Sant' Anna, 
Ministro da Educação. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 3.552- DE 16 DE SETEMBRO DE 1959 

Dispõe sobre nova organização ·escolar e adminis
trativa dos estabelecimentos de ensino industrial do Minis
t~rio da Educação e Cultura, e dá outras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Na clonai decreta e eu sancio

no a seguinte lei: 

Do objetivo dos estabelecimentos de ensino industrial 
do Ministério da Educação_ e Cultura 

Art. 1~ É objetivo das escolas de ensino industrial man
tidas pelo Ministério da Educação e Cultura: 

a) proporcionar base de cultura geral e iniciação técnica 
que permitam ao educando integrar-se na comunidade e parti
cipar do trabalho produtivo ou prosseguir seus es_tudos; 

-b) preparar o jovem para o exercício de atividade especia
lizada, de nível médio. 

Parágrafo único. O ensino" ministrado nesse& estabele
cimentos se processará de forma a atender às diferenças indivi
duais dos alunos, buscando orientá-los do melhor modo possí
vel, dentro de seus interesses e aptidões. 

Da organização escolar 

_ Art. 2~' As escolas de ensino industrial federais poderão 
manter cursos de aprendizagem, curso básico e cursos téc
nicos. 

Parágrafo único. É facultado às escolas cursos extraor
dináôos para menores ou maiores, com duração e constituição 
3-propriadas. 

Art. 3~ Os cursos de aprendizagem destinam-se a jo
vens de 14 anos pelo menos_com base de conhceimentos ele
mentares e g.ue desejem preparar-se para ofícios qualificados. 
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~ r' Os cursos de aprendizagem terão caráter intensivo 
e duração -;rariáVd nunca_ menor de vinte meses. 

§ 2" Os alunos que te-nham concluído curso de aprendi
zagem poderão ingressar em uma das ~é ri~ do curso básico, 
mediante verificação prévia de seus conhecimentos. 

Art. 49 O curso básíco de quatro séries, de educação 
geral, destina-se aos alunos que hajam concluído o cUrso pri
mário e tem como objetivo ampliar os fundamentos de cultura 
explorar as aptidões do educando e desenvolver suas capaci
dades, orientando-os, com a colaboração da famt1ia na escola 
de oportunidades de trabalho ou de estudos ulteriores. 

Art. 5o Os .cursos técnicos, de quatro ou mais séries 
tem por objetivo assegurar -ã formação de técnicos para o 
desempenho de funções de imediata assistência a engenheiros 
ou a administradores, ou para o exúcício de profissões em 
que as aplicações tecnológicas exijã.m um profissional dessa 
graduação técnica. - -

Parágrafo único. Esses cursos dev~m adaptar-se às ne
cessidades da vida económica das diversas profissões e do 
progresso _da técnica, articulando-se com a indústria e aten
dendo às exigências do mercado de trabalho da região a que 
serve a escola. 

Art. 6~ Para que os cursos atirijanl seus ·objetiyos, as 
autoridades responsáveis-diligencíarão no sentido de os mes
mos contare_m com a contribuição da experiência de organi
zações profissionais e económicas da região. 

Art, 79 As escolas.de ensino industrial, a que se refere 
a presente lei, poderão manter, exclusive oU conjuntamente, 
cursos de aprendizagem, básicos ou técnicos_. 

Art. s~ Os cUrsos compreenderão o ensino de matérias 
e trabalhos de oficina. - - --- -

Parágrafo único. __ N3:s duas ou ~ês.primeiras séries do 
curso técnico ·serãO nliõfstrados conhecimentos gerais indis
pensáveis aos estudos técnológicos do_curso. 

Art. 9~ A matrícula na primeira série em qualquer dos 
cursos de ensino índustri'al além de outras condições a serem 
fixadas em regulamento, dependerá: 

a) no curso báSico, da aprovação do último ano do curso 
primário ou no exame de verificaÇão de conhecimentos a que 
se refere o§ 1 ~ deste artigo; _ _ __ 

b) nos cursos técnicos, da conclusão do curso básico ou 
do primeiro ·ciclo de qualquer dos ramos de ensino médio. 

§ 1~ Aos candidatos ao curso básico, que não tiverem 
escolaridade regular, será proporcionado exame de conheci
mentos equivalentes aos do último ano do ensino primário. 

2~ Haverá concurso, sempre que ü"-numero de ca-ndi
datos for superior ao -nümero ·de vagas existentes no estabele
cimento. 

Art. 10. Além de pessoal docente idôneo os estabele
cimentos devem sempre contar com biblioteca, laboratórios,_ 
oficinas gabinetes e salas-ambientes destinados para um ensino 
eficiente e prático. 

Art. 11 -Em cada estabelecimento de ensino, o currí
culo .!scolar elaborado pelo Conselho de Professores será pro
posto pelo respectivo Diretor à Dirétoria do Ensino Industrial, 
não podendo o número de matérias compulsórias, ein cada 
série dos cursos básicos e técnicos, ser inferior a 3 (três) e 
o das optativas, inferior a 2 (dois). 

§ 1~ As opções serão feitas pelo aluno, sob conselho 
dos professores ou orientad6res, no início do ano letivo dentre 
matérias constantes de lista adotada pela escola. 

§ 29 Em todas as séries dos cursos, haverá ensino prático 
em oficinas. 

Art. 12. Entende-se como currículo o conjunto das ati
vidades do educando Da escola ou fora dela, sob a sua direção. 

Art. 13. A distribuição da-s matérias e oficinas aten
derá, no curso básico ao caráter dominantemente geral deste 
curso, e, nos cursos técnicos à natureza especializada dos mes
mos. 

Art. 14, O ensino das matérias será conduzido de modo 
a que o aluno observe e experimente suas aplicações à vida 
contemporânea e compreenda as exigências desta, quanto à 
tecnologia de base científica. 

Art. 15. O tempo de ocupação do aluno na escola será 
de 33 a 44 horas semanais, devendo a organização dos horários 
contemplar adequadamente todas as atividades escolares in
clusive as culturas e as que tenham por objetivo a integração 
do aluno no meio profíssiona_l e social. 

Da organização administrativa 

Art. 16. Os atuais estabelecimentos de ensino indus
trial, mantidos pelo Ministério da Educação e Cultura, terão 
personalidade jurídica própria e autonomia didática adminis
trativa, técnica e financeira, regendo-se nos termos da presente 
lei. 

Art. 17. Os eStabelecimentos de ensino industrial serão 
adm~~lisçrados por um Conselho de representantes, e terão 
um Conselho de Professores, obedecidas as atribuições fixadas 
nesta lei. 

__ § 1~ O Conselho será composto de seis representantes 
da comunidade, escolhidos pelo Presidente da República, me
diante proposta em lista tríplice elaborada pelo Ministério 
da Educação e Cultura, depois de ouvida a Diretoria do Ensino 
Industrial, renovando-se, cada dois anos por um terço de seus 
membros. 

§ 29 O Diretor da Escola ao qual competem as funções 
executivas, será nomeado pelo Presidente do Conselho, pelo 
prazo de três anos findo o qual poderá ser reconduzido, recain
do sua escolha em pessoa estranha ao mesmo Conselho e 
cóm habilitaçãt? paTa o exercíCio do cargo, __ segu~do critérios 
~iX:~dos pelõ Ministéri~ da -~ducação e Cultllfa. 

Art. 18. O Conselho de Professores, órgão de direçâo 
pedagógico-didâtic3 da Escola, sob a presidência do Diretor, 
será constituído na forma do respectivo Regimento. 

Art. 19. Compete ao Conselho de representantes: 
a) eleger seu presidente; 
b) aprovar o orçamento da despesa anual da escola, o 

qualnão poderá destinar mais de 10% para o pessoal adminis
trativo, nem mais de 50% para o pesSoal docente e -técnico, 
reservando-se o restante para material, conservação do prédio 
e obras; 

c) fiscalizar a execução do orçamento escolar e autorizar 
transferências de verbas, respeitadas as porcentagens da alínea 
b; 

d) realizar a tomada de contas do Diretor; 
e) controlar o balanço físico e o dos valores patrimoniais 

da escola; 
... f) aut.orizar.toda despe:>.aque. Q)tmpasse_a Cr$100.000,00 
(cem mil cruzeiros); 

g) aproVar a organização dos cursos; 
h) aprovar os sistemas-de exames e promoções a serem 

adotadas na escola, respeitadas as disposições vigentes; 
i) aprovar os quadros do pessoal a que se refere o art. 

27; 
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j) examinar o relatório anual do Diretor da escola e o 
encaminhar, com observações, ao MiniS:fério da Educação 
e Cultura. - --

Parágrafo único. O Presidente do Conselho será o re~ 
presentante legal da Escola:. 

Art. 20. Em casos excepcionais e graves, -poderá o Mi
nistériO da Educação e Cultura intervir na administ_ração de 
cada escola para salvaguardar a gestão financeira e os_ altos 
objetivos do estabelecimento, iriclusive no tocante ao disposto 
no § 2o do art. 17, podendo, mesmo, para tanto, propor a 
destituição de seus administradores ao Presidente da Repú
blica. 

Parágrafo único. Em tais casos se.i:á designado um del~-
gado do Ministério que ficará responsável pela administração 
do estabelecimento até a nomeação de novo COnselho a ser 
feita dentro em sessenta dias, contados da destituição do ante
rior. 

Art. 21. Compete à Diretoria do Ensino Industrial: 
a) proceder a estudos referentes à distribuição dos recur

sos globais para cada eScola; 
b) elaborar diretrizes gerais dos currículos, sistemas de 

notas e de exames e promoções; 
c) proceder a estudos sobre organização dos cursos maís 

convenientes às diferentes regiões geo-econômicas do País; 
d) elaborar material didático e planos -de cursos e de 

provas de rendimento escolar; _ 
e) realizar estudos para sondagem e avaliação do rendi

mento escolar, eficiência e adequação dos cursos ministrados 
nas escolas; 

f) reunir e publicar dados estatísticos; 
g) promover reuniões e seminários locais ou regionais, 

para fixação da política de cursos, de matrícula e de_ colocação 
dos alunos; 

h) organizar Cursos, seminários_ e estágios e conceder 
bolsas para aprefeiçoamento do pessoal de direção, docente 
e administrativo; 

· i) conceder bolsas a alunos do ensino in~ustri~l; 
j) exercer a fiscalização contábil dos estabelecimentos. 

Art. 22. As- escolas de ensino industrial, a cargo dos 
governos estaduais e municipais, reger-se-ão, pelas respectivas 
legislações, obedecidas as diretrizes e bases da legislaç-ão fede
ral, podendo os Estados e Municípios, que O qufserem, adotar 
a organização prevista na persente lei. 

Art. 23. As escolas de ensino industrial particulares te
rão liberdade de organização, obedecidas as legislações esta
dual e municipal e as diretrizes e bases da legislação federal. 

Art. 24. Será mantido pela Diretoria do Ensino Indus
trial um serviço de classüicação das escolas de ensino industrial 
federais estaduais, municipais e pilrticulares, como o _fim_ de 
trazer o público informado sóbre a organização e a eficácia 
que venham atingindo no desenvolvimento dos seus objetivoS. 

Parágrafo único._ Esta dassifiCáção será feita mediante 
inspeções periódicas por técnicos e_ professores, com a coope
ração da própria escola, e visará a- distribuir os estabeleci
mentos em categorias, conforme Q grau em que os objetiVõS 
de educação, ensino e formação ténicas estejam sendo por 
eles realizados. 

Disposições gerais e transitórias 
Art. 25. Aplicam-se aos alunos dos· cursos, a que se 

refere a presente lei as disposições da Lei" n"' 1.821, de 12 
de março de 1953, e respectiva regulamentação. 

Art. 26. O Poder Executivo baixará no prazo de cento 
e vinte dias, a contar da data em que entrar em vígor esta 
lei os atas indispensáveis à adaptação gradual dos estabele
cimentos de ensino "industrial do Ministério da Educação e 
CUltura às normas nela estatuídas. 

Art. 27. A administração da escola organizará" os qua
dros do pessoal docente e administrativo necessários ao funcio
namento dos cursos, atendidas as porcentagens fixadas na 
letra b do art. 19, neles incluído o pessoal estável, aprOveitado 
nos termos do art. 28. 

Parágrafo único. O Pessoal docente e administrativ.Q 
será contratado por prazo não superior a três anos, adniitín
do-se a renovação por- ígual prazo, a critério exclusivo d_o 
Coriselho de RepreSentantes. -··-

Art. 28. Os a·túaiS cargos e funções das escolas de ensi
no industrial do MinistériO da Educação e Cultura, serão extin
tos à medida que esses estabelecimentos forem sendo adap
tados à presente lei, mantidos, porém, os ocupantes estáveis, 
o~ quais poderão ficar à disposição daquelas em que estiverem 
servindo ressalvados seus direitos e vantagens. 

Parágrafo único. Na adaptação do estabelecimento à 
presente lei, poderá ser aproveitado, a critério do Conselho, 
o pessoal docente sem estabilidade, habilitado em concurso 
ou prova equivalente. 

Art. 29. A Lei que fixar ariúalmente a despesa da 
União, consignará, ria parte referente ao Ministério da Educa
ção e Cultura uma dotação global destinada a cada um dos 
estabelecimentos a que se refere a presente lei, sob a forma 
de auxílio. 

_ -~ 19 O valor anual desse auxílio será correspondente 
à soma das quantias necessárias ao pagamentO de todo o pes
soal da escola, à aquisição do material indispensável, à execu
ção de Obras e ao atendimento dos mais encargos de sua 
manutenção e desenvolvimento. 

§ 29 A discriminaçã.o da despesa da proposta orçamen
tária da escola não fará parte integrante do Orçamento Geral 
da União, servindo" meramente-de elemento informativo para 
a sua elaboração. 

§ 3' Publicado o orçamento geral da despesa da União 
ou atas que concederem créditos r:~lativos a escola, serão 
as dotações correspondentes automaticamente registradas pe
lo Tribunal de Contas e distribuídas às repartições pagadoras 
competentes para entrega à escola. 

Art. 30. Os bens patrimoniais das escolas, que consti
tuem suas instalações, continuam sob o Domínio da União 
assim como os que vierem a ser adquiridos. 

Art. 31. Os estabelecimentos de ensíno industrial pode
rão receber, além dos recursos orçamentários previstos no 
art. 29, auxílio e subvenções dos poderes públicos e donatiVos, 
doações e quaisquer outras contribuições particulares consti
tuindo tais rendas fundo especial do estabelecimento por ele 
próprio adminíStrado. 

§ 1 o A aplicação desses recursos em construções ou re
formas_ de prédios dependerá de prévia autorização dos proje
tas pelo Ministério da Educação e Cultura. 

§ 29 Anualmente, os estabelecimentos de ensino indus
trial farão ao Ministério -da Educação e Cultura uma demons
tração da aplicação dos recurso.s a que se refere o presente 
artigo e da-respectiVa posição do fundo que eles constituem. 

Art. 32. As escolas de ensino industrial, s_em prejuízo 
do ensino sistemático, poderão aceitar encomendas de telcei
ros, mediante remuneração. 
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Parágrafo único. A execução dessas encomendas, sem 
prejufzo da aprendizagem sistemática;será feita pelos alunos, 
que participarão da remuneração prestada. 

Art. 33. A prestação anual de contas será- feita até 28 
de fevereiro, e conterá, além de outros, os seguintes ele-
mentos: --- --- - - --

a) balanço patrimonial; 
b) balanço económico; 
c) balanço financeiro; 
d) quadro comparativo entre a receita prevista e a arreca

dada; 
e) quadro comparativo entre a despesa autorizada e a 

.realizada. _ 
Art. 34. O ensino de aprendizagerri:, mantido pelo Ser

viço Nacional de Aprendizagem Industrial será de tempo par~ 
cial ou integral e se destinará a menores já empregados ou 
a candidatos a empregos na indústria. 

Parágrafo único. Aplica-se aos alunos dos cursos de 
aprendizagem subordinados ao Serviço Nacional de Aprendi
zagem Industrial, o disposto no § 29 do art. 39 

Art. 35. As escolas mantidas por Instituições particu
lares e que, na forma da legislação vigente, se incluem entre 
os estabelecimentos de ensino industrial do Ministério da Edu
cação e Cultura passam a constituir unidades escolares das 
respectivas entidades mantenedoras. 

Art. 36. Esta lei entra em vigor na data da sua publi
cação revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1959; 1389 da Indepen
dência e 71' da República. -JUSCELINO KUBITSCHEK 
- Clóvis Salgado. ·· 

DECRETO LEI N' 796- DE 27 DE AGOSTO DE 1969 

Revoga o art. 17 e altera a redação dos arts. 19 
(alínea f) e 30 da Lei n' 3.552, de 16 de fevereiro de 
1959. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o § 19 do art. 2';> do Ato Institucional no;> 5. de 
13 de dezembro de 1968, decreta: 

Art. I' Fica revogado o art. 17 da Lei n' 3.552, de 
16-2-59 --devendo a matéria riele contida ser regulamentada 
por At~ do Poder ExecutiVo, de acordo_ com o disposto no 
art. 3' do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Art. 29 A alíneafdo art.l9 e o art. 30daLei n'3.552-59, 
passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 19. Compete ao Conselho de Represen-
tantes:··············-~·-···--·~·-·······~···-············-~···-~-

j) autoriza toda despesa que ultrapassa a quantia 
de 10 (dez) vezes o maior salário mínimo vige"nte no 
Pã.ís". 

Art. 30. Os bens patrimoniãiS das Escolas, re
presentados pelos imóveis em q~-~- estejam instalados, 
continuam sob o dOmínio da autarquia assim como 
os que vierem a ser adquiridos para as mesmas com 
recursos próprios Oii-da União." 

Art. 39 Este decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as dispnsiçóes ein cOntrário. 

Brasilia, 27 de agosto de 1969; 148' da Independência 
e 819 da República.- A. COSTA E SILVA- Tarso Dutra 
- Hélio Beltrão. 

(A ComissãQ_ de Educação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 54, DE 1992 
(N' 160/92, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto das Emendas ao Protocolo de Mon
treal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozô
nio, adotadas_em Londres, em 29 de junho de 1990. 

O congreSsO Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica aprovado o texto das Emendas ao Proto

colo de Montreal sobre Substâncias que DestrOem ·a Camada 
de Ozónio, adotadas em Londres, em 29 de junho de 1990 .. 

Parágrafo úriico. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam result~r em revisão 
das referidas Emendas, 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' 537, DE 1991 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional 

Em conformidade com o disposto no artigo 49, inciso 
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à eleva
da consideração de Vossas EXcelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores, o texto das Emendas ao PrOtocolo. de .Mon~ 
treal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozónio, 
adotadas em Londres, em- 29 de junho de 1990. 

2. As referidas emendas introduzem novas diretrizes 
e metas referentes ao controle da produção e consumo de 
substâncias nOcivas à camada de ozónio, bem corno instituem 
um Fundo Multilateral que garantirá aos países em desenvol
vimento o acesso aos recursos necessáriOs- para a conversão 
industrial prec!)nizada pelo Protocolo em epígrafe. 

Brasilia, 8 de outubro de 1991. -Fernando CoUor. 
Em 3 de fevereiro de 1991 

DEMA/DAJ/476/PAIN-LOO-Bll 
A Sua Excelência o ·senhor 
Doutor Fernando Collor, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
COmO-é do conhecimento de Vossa Excelência, a comuni

dade internacional vem empreendendo, desde o início da déca
da passada, consideráveis esforços para proteger a camada 
de ozónio que envolve o planeta, cuja densidade registra cres
cente redução em virtude de ação humana. Diante do risco 
representado pelo esgotamento da c"' ma da de ozónio, foram 
adotados doís instrumentos jurldicos intei"nacionais, a Con
venção de Viena para a PrOteção da Camada de Ozônio, 
de 1985, e o Protocolo de Mont~eal sobre Substâncias que 
Destroem a Camada de Ozónio, de 1987. 

2. O instrumento de adesão do Brasil a ambos os docu
mentos foi depositado junto ao Secretário-Geral das Nações 
Uilidas, em 19 de março de 1990, poucos dias após o início 
do Governo de Vossa Excelência. A entrada em vigor ocorreu 
em 17 de junho seguinte, possibilitando ao Brasil participar, 
já como Estado Parte, da II Reunião das Partes no Protocolo 
de Montreal, em Londres, ocasião em que foi referendado 
amplo conjunto de emendas e ajustes ao texto original do 
acordo. 

3. As emendas introduzidas no Protocolo de Montreal 
têm duplo objetivo. De um lado, prevêem a eliminaÇão, até 
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o ano 2000~ da produção e consumo dos._ gases - clorofluor
carbonos, halónios, tetracloreto de carbono e metilclorofór
mio- que destroem o ozónio estratosférico, mantido o períO
do de graca de 10 anos que o P'rotocolo original facultava 
aos países em desenvolvimento. De outro, reforçam os dispo
sitivos relacionados ao tratamento diferenciado e preferencial 
desse grupo de países no que respeita ao aceSso-a recUrsos 
financeiros adicionais e a tecnblogias, de modo a habilitá-los 
a cumprir o cronograma de banimento das substâncias contro
ladas. Em especial, a Emenda de 1990 cria um mecanismo 
financeiro, incluindo um Fundo Multilateral, que garantirá 
aos países em desenvolvimento os recursos necessários para 
a conversão industrial preconizada pelo Protocolo. Antes mes
mo da entrada em vigor da Emenda, prevista para janeiro 
de 1992, um Fundo- Interino c;riado por decisão das Partes 
já permitirá desembolso para financiamentó de projetes. 

4. O Fundo do Protocolo de Montreal é importante 
precendente no contexto das negociações internacionais para 
a proteção do meio ambiente. Seus recursos provêm unica~ 
mente de Estados-Partes desenvolvidos e sua gestão está con
fiada diretamente às Partes, reptesentadas por 14 Estados 
selecionados em bases paritárias, sete desenvolvidos e sete 
em desenvolvimento. -

5. Outra das grandes inovações consagradas em Lon
dres, possivelmente a mais iinportante delas, é o dispositivo 
incluído no Protocolo emendado que permite a todo Estado
Parte em desenvolvimento solicitar- dispensa temporária das 
obrigações que lhe incumbem sob o Protocolo por não lhe 
haverem sido facultados os indispensáveis recursos_financeiros 
concessionais e tecriOlogias. 

6. O Brasil destacou-se, no processo negociador que 
culminou na revisão do Protocolo de Montreal, por partici
pação extremamente ativa. Na avaliação do Itamaraty, os 
ajustes e as emendas finalmente adotadas atenderam a nossos 
principais intereSse-s e reivindicações. A manutenção do perío
do de graça de 10 anos, a criação do_ Eundo Multilateral, 
a cláusula de dispensa de obrigações e o dispositivo referent1 
ao favorecimento da transferência de tecnologia são, ao que 
tudo indica, um conjunto de avanços singulares não apenas 
para o Brasil, mas para os países em desenvolvimento em 
sua totalidade. Vêm, por isso mesmo, orientando a posição 
defendida pelo país em outros foros e negociações relacio
nadas à proteção ambiental. 

7. Em setembro de 1990, disponfvel a íntegra do texto 
das emendas adotadas dojs_ meses antes, o Jtamaraty deu início 
a consulta às áreas governamentais afetas ao tema da proteção 
da camada de ozónio, com vistas a definir a conveniência 
da adesão brasileira ao Protocolo emend~do. Os pareceres 
foram favoráveis, recebidos da Secretaria de Ciência .e Tecno~ 
Iogia da Presidência da República e d? Secretaria Nacio~al 
da Economia do Ministério da Economta, Fazenda e PlaneJa
mento- precisamente os dois órgãos mais diretamente envol
vidos com a matéria, já que o Protocolo de Montreal é um 
instrumento destinado a acelerar a conversão industrial a tec
nologias ambientalmente saudáveis mediante estrita regula
mentação jurídica. 

8. À luz desses pareceres e, sobretudo, do decidido e 
vigoroso impulso que Vossa Excelência conferiU ao tratamen
to da questão ambiental, interna e externamente, permito-me 
sugerir a Vossa Excelência que encaminhe o anexo texto de 
Emenda ao Protocolo de Montreal ao Congresso Nacional, 
acompanhado de Mensagem favorável à adesão brasileira 
àquele instrumento jurídico. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profun~o 
respeito. 

EMENDA AO PROTOCOLO DE MONTREAL SOBRE 
SUBSTÂNCIAS 

QUE DESTROEM A CAMADA DE OZÓNIO 
ARTIGO 1 EMENDA 

A. Parágrafos preambulares 
1. O 69 parágrafo preambular do Protocolo será substi

tuído pelo seguinte: 
Decididas a proteger a camada de ozónio mediante 

a adoção de medidas preventivas para controlar, de 
modo eqüitativo, as emissões globais de _substâncias 
que a destroem, com o objetivo final da eliminação 
destas, a partir de desenvolvimento no conhecimento 
cieri.tífico, tendo em vista con_Siçlerações técnicas e eco
nómicas_, e tendo em mente as necessid~des desenvolvi
mentistas dos países em desenvolvimento. 

2. O 79 parágrafo preambular do Protocolo será substi~ 
tuído pelo seguinte: 

Reconhecendo que se requer medida especial para 
atender às necessidades dos países em desenvolvimen
to", inclusive pi-OvíSão de recurSós fiiüldCêifOs adicionais 
e acesso a tecnologias pertinentes, tendo em mente 
que a magnitude dos fundos necessários é preVisível, 
bem como o fato de que os fundos poderão modificar 
substancialmente a capacidaâe do mundo de en{rentar 
o problema, cientificamente comprovado, da destrui
ção da camada de ozónio e seus_ efeitos danosos. 

3. O 9? parágrafo preambular do Protocolo sel-á substi
tuído pelo seguinte: 

Considerando a importância de promover a coope
ração internacional em peSquisa, desenvolvimento e 
transferência de tecnologias alternativas relacionadas 
ao controle e redução de emissões de substâncias que 
destroem a camada de ozônio, tendo em mente, de 
modo particular, as necessidades dos países em desen
volvimento. 

B. Artigo 1: Definições 
1. O parágrafo 4 Art. 1 do Protocolo será substituído 

pelo parágrafo seguinte: 

4. "Substância controlada" significa uma substân
cia que conste do Anexo A ou do Anexo B deste Proto-_ 
colo, quer se apresenta pura, quer em mistura. Inclui 
os isómeros de qualquer substância dessa natureza, ex-_ 
cetuados os casos previstos no Anexo pertinente, mas 
com a exclusão de qualquer substância- ou mistura coO~ 
trolada que se encontre em um produto manufaturado 
que não a embalagem utilizada para o transporte ou 
armazenamento da referida substância. 

2. O parágrafo 5 do Art. 1 do Protocolo será substituído 
pelo parágrafo seguinte: 

5. "Pr.odução'' significa a quantidade de substân
cias controladas produzidas, menos a quantidade des
truída por tecnologias a serem aprovadas pelas Partes, 
e menos a quantidade usada inteiramente como maté
ria-prima na manufatura de outros produtos químicos. 
A quantidade reciclada e reutilizada não deverá ser 
considerada como "produção". 
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3. O parágrafo seguinte Sei:-á B.cre5:centado ao ~rt. 1 
do Protocolo: 

9. "Substância transicional" sigtiifiCà uma subs
tância que conste do Anexo C a este Protocolo, quer 
se apresente pura, quer em uma mistura. Inclui os isó
meros de quaisquer dessas substânciaS, excetuados os 
casos especificados no Anexo C, mas exclui qualquer 
substância ou mistura transicíonal que se encontre em 
um produto manufaturado, que não· a embalagem utili
zada para o transporte ou armazenamento dessa subs
tância. 

C. Art. 2, parágrafo 5 
O parágrafo 5 do Art. 2 do Protocolo será substituído 

pelo parágrafo seguinte: 
5. Qu3.lquer Parte poderá, durante um ou mais 

períodos de controle, transferir â outra Parte qualquer 
porção de seu nível calculado de produção, como esta
belecido nos Artigos 2A até 2 E, desde que o total 
global dos níveis calculados de produção das Partes 
interessadas, com respeito a qualquer grupo de substân
cias controladas, não exceda os limites de produção 
estabelecidos naqueles Artigos para tal grupo. Tal 
transferência de produção será notificada ao Secreta
riado por cada uma das partes interessadas, com a espe
cificação dos termos de total transferência e do período 
em que a mesma se aplicará. 

D. Art. 2, parágrafo 6 

As palavras seg~intes serão inseridas no parágrafo 6 do 
Art. 2, antes das palavras, "substâncias controladas", na pri
meira vez em que estas ocorrem: 

Anexo A ou Anexo B 
E. Art. 2 , parágrafo 8 (a) 

As palavras seguintes serão- acrescentadas após as 
palavras "este Artigo'~_, sempre que estas apareçam 
no parágrafo 8 (a) do Art. 2 do Protocolo: 

e os Art. 2A até 2E. 

F. Art. 2, parágrafo 9 (a) (i) 

As palavras seguintes serão acrescentadas após a 
expressão "Anexo A", no parágrafo 9 (a) (i) do Art. 
2 do Protocolo: 

e/ou Anexo B 
G. Art. 2, parágrafo 9 (a) (ii) 

As_ palavras s_egu~ntes serão _suprimidas do parágrafo 9 
(a) (ii) ·áo Art. 2 do Protocolo: 

em relação aos níveis de 1986 
H. Art. 2 , parágrafo 9 (c) 
As palavras seguintes serão suprimidas do parágrafo 9 

(c) do Art. 2 do Protocolo: 

que representem no mínini.o cinqUenta pof cento 
do consumo total, pelas Partes, das substâncias contro
ladas. 

e substituídas por: 

que_ representem a maioria das Partes que estejam · 
operando nos termos do parágrafo 1 do Art. 5, presen":' 
tes e votantes,_ bem como a ma~~ria __ qas _Partc~_s que 
assim não estejani operando, presentes e VOtãntes. 

_ I. Art. 2 , parágrafo 11 
As palavras seguintes serão acrescentadas após a expres

são "este Artigo", sempre que a mesma ocorrer no parágrafo 
11 do Art. 2 do Protocolo: 

e Artigos 2A até 2E 

K. Art. 2 C: outros CFC totalmente h8Jogenados 

Os parágrafos seguintes serão acrescentados ao Proto-
colo, como Art. 2 2C: -

Art. 2 C: outros CFC totalmente halogenados 
1. Cada parte assegurará que - para o período 

de doze meses a iniciar-se em 19 de janeiro de 1993, 
bem como para cada perfodo subseqüente de doz.e me
ses- o seu nível calculado de consumo das __ substâncias 
controladas no Grupo I do Anexo B não excederá, 
em cada ano, de oitenta por cento de seu nível calculado 
de consumo em 1989. Cada parte que produza uma 
ou mais dessas substâncias deverá, em relação aos mes
mos períodos, assegurar que seu nível calculado de 
produção dessas substâncias não exCeda, em cada ano, 
oitenta por cento de seu nível calculado de produção 
em 1989. Contudo, no sentido de satisfazer as necessi
dades básicas internas das Partes que estejam operando 

_nos termos do parágrafo 1 do Art. 5, seu nível calculado 
de produção poderá exceder aquele limite em, no máxi
mo, dez por cento de seu nível calculado de produção 
em 1989. 

2. Cada Parte assegurará que -para o período 
de doze meses a inicí3.r-se- em 1 o de janeiro de 1997, 
bem como para cada período subseqüente de doz_.e rr:e
ses - seu nível calculado de consumo das substancias 
controladas no Grupo I do Anexo B não excederá, 
em cada ano, de quinze por cento de seu nível calculado 
de consumo em 1989. Cada parte que produza uma 
ou mais dessas substâncias deverá, em relação aos mes
mos períodos, assegurar que seu riível calculado de 
produção dessas substânci~s não exceda, em cada an.?• 
quinze pôr centO de seu nível calcul~do de produça? 
em 1989. Contudo, no sentido de satisfazer as neceSSI
dades básicas internas das Partes que estejam operando 
nos termos do parágrafo 1 do Art. 5, seu nível calculado 
de produção poderá exceder aquele limite em, no má xl
mo, dez pqr cento de seu nível calculado de produção 
em 1989. 

3. Cada Parte assegurará que - para o período 
de doze meses a iniciar-se em 1? de janeirtf de 2000, 
bem como para cada período s_ubse_q üente de doze me
ses - seu nível calculado de consumo das substâncias 
controladas no Grupo I do Anexo B não excederá de 
zero. Cada Parte que produza uma ·ou mais dessas subs
tâncias deverá, em relação ao mesmos períodos, asse
gurar que seu nível calculadq g~_produção daqu~las 
substâncias não excederá de zero. Contudo, no sentido 
de satisfazer as necessidades básicas internas das Partes 
que estejam operando nos termos do parágrafo 1 do 
-Art. 5, seu nível calculado de produção poderá exceder 
aquele· limite em, no máximo, quinze por cento de 
seu nível calculado de produção em 1989. 

L. Art. 2 D: Tetracloreto de Carbono 

Os parágrafós seguintes_~rão acrescentados ao Protocolo 
coino Art. 2· 2D: · 
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Art. 2 .Q: Tetracloreto de Carbono 
i. Cada Parte assegurará que -para o período 

de doze meses a iniciar-se em 1 '! de janeiro de 1995, 
bem como para cada período subseqüente de doze me
ses - seu nível calculado d_e cons_umo da substância 
controlada no Grupo II do Anexo B não excederá, 
em cada ano, de quinze por cento de seu nível calculado 
de consumo em 1989. Cada P:irte que ptõduza essa 
substância deverá, em relação aos mesmos períodos, 
assegurar que seu nível calculado de produção da subs
tância não excederá, em cada ano, de quinze por cento 
de seu nível calculado de produção em 1989. Contudo, 
no sentido de satisfazer as ·neceSsidades internas básicas 
das Partes que estejam operando nos termos do pará
grafo 1 do Art. 5, seu nível calculado de produção 
poderá exceder aquele limite em, no máXimo, dez por 
cento de seu nível calculado de produção em 1989. 

2. Cada Parte assegurará que - para o período 
de doze meses a iníciaf-se em 1"' de janeiro de 2000, 
bem como para cada período subsequente de dQze me
ses - seu nível calculado de consumo da substância 
controlada no Grupo II do Anexo B não excederá de 
zero. Cada Parte que produza a referida substância 
deverá, em relação aos mesmos períodos, assegurar 
que seu nível calculado de produção da substância não 
excederá de zero. _Contudo, no sentido de satisfazer 
as necessidades internas básicas das Partes que estejam 
operando nos termos do parágrafo 1 do Art. 5, seu 
nível calculado de produção poderá exceder aquele li
mite em, no máximo, quinze por cento de seu nível 
calculado de produção em 1989. 

M. Art. 2 E; 1,1,1-tricloretano 
(metilclorofórmio) 
Os parágrafos seguintes serão acrescentados ao Protocolo 

como Art. 2 E: 

Art. 2 E: 1,1,1-tricloretano (metilclorofónnio) 
1. Cada Parte assegurará -que--~ para o período 

de doze meses a iniciar-se em 1"' de janeiro de 1993, 
bem como para cada período subseqüente de doze me
ses - seu nível calculado de consumo da substância 
controlada no GrUPo III do Anexo B não excederá, 
em cada ano, seu nível calculado de consumo em 1989. 
Cada Parte que produza a referida substância deverá, 
em relação aos mesmos períodos, assegurar que' seu 
nível calculado de produção da substância não exceda, 
em cada ano, seu nível calculado de produção em 1989. 
Contudo, no sentido de satisfazer as necessiaades inter
nas básicaS-das Partes que estejam operando nos termos 
do parágrafo 1 do Art. 5, seu nível calculado de produ
ção poderá exceder aquele limite em, no máximo, dez 
por cento de seu nível calculado de produção em 1989. 

2. Cada Parte assegurará que -para o período 
de doze meses a iniciar-se em 1 de janeiro de 1995, 
bem como para cada período subseqúente de doze me
ses - seu_ nive_l calculado de consumo da substância 
controlada no GrUpo III do Anexo B não excederá, 
em cada ano, de setenta por cento de seu nível calculado 
de consumo em 1989. Cada Parte que produza a refe
rida substância deverá, em relação ao_s mesmos perío
dos, assegurar que seu nível calculado de produção 
da substânCia não- excederá, em cada ano, de setenta 
por cento de seu nfvel calculado de consumo de 1989. 

Contudo, no sentido de satisfazer as neçessidades inter
nas básicas das Partes que estejam operando nos termos 
do parágrafo 1 do Artigo 5, seu nível calculado de 
produção poderá exceder aquele limite e, no máximo, 
dez por cento de seu nível calculado de produção em 
1989. 

3. Cada Parte assegurará que -para o período 
de doze meses a iniciar-se em 19 de janeiro de 2000, 
bem como para cada período subseqúente de doze me
ses - seu nível c_alculado de consumo da substância 
controlada no Grupo III do Anexo B não excederá, 
em cada ano, de trinta por cento de seu nível calculado 
de consumo em 1989. Cada Parte que produza a refe
rida substância deverá, em relação aos mesmos perío
dos, assegurar que seu nível de produção da referida 
substância não excederá, em cada ano, de trinta por 
cento de seu nível calculado ele produção em 1989. 
Contudo, no sentido de satisfazer as necessidades inter
nas básicas das Partes que est~jam operando nos termos 
do_ parágrafo 19 do Artigo 5, seu nível calculado de 
produção poderá exceder aquele limite em, no máximo, 
d~z por cento de seu nível calculado_d_e produção em 
1989. 

4. Cada Parte assegurará que -para o período 
de doze meses a iniciar-se em 1"' de janeiro de 2005, 
beri:J. como para cada período subseqüente de doze me
ses - seu nível calculado de consumo" da substância 
controlada no Grupo III do Anexo B não excederá 
de zero. Cada Parte que produza a referida substância 
deverá, em relação aos mesmos períodos, assegurar 
que seu nível calculado de produção da substância não 
excederá de zero. Contudo, no sentido_ de satisfaz~ r 
as necessidades internas básicas das Partes que estejam 
operando nos termos do parágrafo 1"' do Artigo s~, 
seu nível calculado de produção poderá exceder aquele 
limite em~ no ináXimo, quinze por cento de seu nível 
calculado de produção em 1989. 

5. As Partes examinarão, em 1992, a exequibi
lidade de um programa de redução mais rápido do 
que o previsto neste Artigo. 

N. Artigo 3: Cálculo dos níveis de Controle 

1. Será acrescentado o seguinte após a expressão "Ar
tigo 2~ no Artigo 3"' do Protocolo; 

, 2A até 2E, 
2. Serão acrescentadas as palavras seguintes após 

a expressão" Anexo A", em todas as vezes que a mesma 
ocorrer no Artigo 3o do Protocolo: 

ou Anexo B 

O. Artigo 49 Controle de Comércio com não-Partes 

1. Os Parágrafos i' e 5' do Artigo 4' serão substituídos 
pelos p_arágrafos seguintes: 

1. A partir de 19 de janeiro de 1990, cada Parte 
banirá a importação das subStâ-ncias controladas no 
Anexo A que sejam oriundas de qualquer Estado que 
não seja Parte neste Protocolo. 

1. bis. A partir de um ano da data de _entrada 
em vigor deste parágrafo, cada Parte banirá a impor
~a_çã_o das substâncias controladas no Anexo B que se
Jam oriundas de qualquer Estado que não seja parte 
neste Protocolo. 
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2. A partir de 1 !' de janeiro de 1993, cada Parte 
banirá a exportação de quaisquer substâncias contro
ladas no Anexo A corn destíno a qualquer Estado que 
não seja parte neste Protocolo. 

2. bis. A começar de um ano da data da entrada 
em vigor deste parágrafo, cada Parte banirá a expor
tação de quaisquer substâncias controladaS- no Anexo 
B, com destino a qualquer Estado que não seja parie 
neste Protocolo. 

3. --A partir de janeiro de 1992, as Partes deverão 
em obediência aos procedimentos previstoS no Artig~ 
10 da Convenção, elaborar num anexo uma-lista de 
produtos que contenham as substâncias controladas no 
Anexo A. As Partes que não tenham objetado ao ane
xo, de acordo com aqueles procedimentos, banirão, 
dentro de um ano da efetivação do anexo, a imPortação 
daqueles produtos, que sejam oriundos de qualquer 
Estado que não seja parte neste Protocolo. 

3. bis. Dentro de três anos da data de entrada 
em vigor deste parágrafo, as Partes deverão, seguindo 
os procedimentos estabelecidos no Artigo 10 da Conw 
venção, elaborar, num anexo, u-m-á-lista de produtos 
que contenham as substâncias controladas no Anexo 
B. As Partes que não tiverem objetado ao anexo, de 
acordo com aqueles procedimentos, terão de proibir, 
dentro. de um ano da efetivação do anexo, a importação 
daqueles produtos provenientes de qualquer Estado 
que não seja parte n~ste Protocolo. -

4. Até 1' de janeiro de 1994, as Partes determi
narão quanto à exequibilidade de proibirem ou restrinw 
girem a importação, proveniente de Estados que não 
sejam parte neste Protocolo, de produtos manufatuw 
rados com as sustâncias controladas no Anexo A, emw 
bora não as contenham. Se for _decidido que isso é 
praticável, as Partes, seguindo os procedimentos pre
vistos no Artigo _10 da Convenção, elaborarão, sob 
a forma de um anexo, a listagem de tais produtos. 
As Partes que não tiverem objetado ao anexo, nos 
termos daqueles procedimentos, terão, dentro de um 
ano da efetivação do anexo, de proibir a importação 
daqueles produtos de qualquer Estado_ que não seja 
parte neste Protocolo. 

4. bis. Dentro de cinco anos da entrada em vigor 
deste parágrafo, as Partes decidirão quando à exequibi
lidade de proibirem ou restringirem a importação, pro
veniente de Estados que nãO' sejam parte neste Proto
colo, de produtos que tenham sido manufaturados com 
substâncias controladas no Anexo B, embora não as 
contenham. Se for decidido que isso é praticável, as 
Partes, seguindo os prõcedimentos previstos no Artigo 
10 da Convenção, elaborarão, soQ. a forma de um ane
xo, a listagem de tais produtos. As Partes que não 
tiverem objetado ao anexo, nos termos daqueles procew 
dimentos, terão- dentro de um ano da efetivação do 
anexo, de proibir ou restririgir a importação daqueles 
produtos, se provenientes de qualquer Estado que nãó 
seja parte neste Protocolo. 

5. Cada Parte compromete-se, dentro do limite 
máximo praticável, a desencorajar a exportação, para 
qualquer Estado que não seja parte neste Protocolo, 
de tecnologia para produzir ou utilizar substâncias con
troladas. 

2. O parágrãfo 8» do Artigo 49 do Protocolo será substi
tuído pelo parágrafo seguinte: 

8. Não obstante os dispositivos contidos neste 
Artigo, as importações a que se referem os parágrafos, 
19,19bis, 3»~ 39 bis, 49 e 49 bis, bem como as exportações 
a que se referem os parágrafos z,. e z,. bis poderão 
ser permitidas, ainda que destinadas a ou provenientes 
de--qualquer Estado que não seja parte neste protocolo, 
caso o referido estado seja considerado, por uma reu
nião das Partes, como tendo satisfeito plenamente as 
condições estipuladas pelo Artigo 2', Artigos 2' a 2', 
e por este Artigo, e como tendo apresentado dados 
para tal fim, tal como especificado no Artigo 79 

3. O parágrafo seguinte--Será· acrescentado ao Artigo 
4' do Protocolo, oomo parágrafo 9': 

9. Para os fins deste Artigo, a expressão HEstado 
que não seja parte neste ProtocOlo" incluirá, no que 
respeita uma determinada substância controlada, um 
Est<:t_do ou organização _de "in~egração económica regio
nal que não tenha aceito vincular-se pelas medidas de 
_controle já em efeito, com relação àquela substância. 

P. Artigo St: Situação especial dos países em desenvol
vimento 

O Artigo 59 do Protocolo será substituído pelo seguinte: 

1. Qualquer Parte que seja um país em desenvol
vimento e cujo nível calculado_ anual de consumo da 
substâncias cOntroladas no Anexo A seja infúior a 
0,3 quilogramas per capita, na data de entrada em vigOr 
1este Protocolo para a Parte em questão, ou a qualquer 
tempo antes de 1" de janeiro_de 1999, poderá, a fim 
de satisfazer suas necessidade internas básicas, adiar 
por dez anOs seu cumprimento das medidas de controle 
estabelecidas nos Artigos 2,. A a 2» E. 

2. No entanto, nenhuma Parte que esteja ope
rando nos tennos do parágrafo 19 deste Artigo poderá 
exceder um nível calculado anual de_ consumo das subs
tânciàs controladas no Anexo A de 0,3 quilogramas 
per capíta, nem um nível calculado anual de consumo 
das substâncias controladas no Anexo B de 0,2 quilo

..gramas per capita. 
3. Durante a implementação das medidas de con

trole estabelecidas nos Artigos 29 A a 29 E, qualquer 
Parte que esteja operando nos termos do parágrafo 
1 deste Artigo poderá utilizar: -

a) Para as substâncias controladas no Anexo A, 
a menor cifra entre as duas seguintes: quer a média 
de seu nível calculado anual de consumo, no período 
de 1995 a 1997, quer um nível calculado de consumo 
de 0,3 quilogramas per capita, como base para deter
minar seu cumprimento das medidas de controle; 

b) Para as substâncias controladas no Anexo B, 
a menor ciffa entre as duas seguintes: quer a média 
de seu nível calculado anual de consumo, no período 
de 1998 a 2000, inclusive, quer um nível calculado de 
consumo de 0,2 quilogramas per capita, como bas.e 
para determinar seu cumprimento das medidas de con
trole. 

4. Se~ :3 qualquer momento antes que lhe sejam 
aplicáveis as-niedidas de controle estabelecidas nos AÍ'
tigos 2» A e 29 E, uma Parte que esteja operando nos 
tenr ~·5 do parágrafo 19 deste Artigo encontra-se incapa-
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citada de obter fornecimento adequado de substâncias 
controladas, a referida Parte poderá comunicar tais 
circunstânciaS ao Secretariado. O SecretariadO trans
mitirá irilediatamente uma cópia de tal comunicação 
às Partes, as quais considerarão a matéria em Sua próxi
ma Reunião vindoura, e decidirão sobre as medidas 
adequadas a serem tomadas. 

5. O desenvolvimento da capacidade de cumprir 
as obrigações das Partes que estejam operando nos 
termos do parágrafo 19 deste Artigo, no sentido de 
obeceder às medidas de controle estabelecidas nos Arti
gos 2<.> A a 2~' E, bem como a implementação das mesmas 
pelas referidas Partes. dependerão da efetiva imPle
mentação da cooperação financeira prevista no -Artigo 
10 e da transferência de tecnologia prevista no Artigo 
lOA. 

6. Qualquer Parte que esteja operando nos ter
mos do parágrafo 1 deste Artigo poderá! a qualquer 
momento, notificar o Se_cretariado, por escrito, de que, 
tendo tomado todas as providências pratícáveis, se en
contra imposibilitada de cumprir uma ou todas as obri
gações prescritas nos Artigos 2A e 2E, por motivo 
de uma implementação inadequada dos Artigos 10 e 
10A. O Secretariado transmitirá imediatamente uma 
cópia de tal comunicação às Part.es,_ que _considerarão 
a matéria em sua próxima Reunião, com o devido reco
nhecimento do parágrafo 5 -deste Artigo, e decidirão 
sobre as medidas apropriadas a serem tomadas. 

7. Durante o período decorrido entre a comuni
cação e a Reunião das Partes em que serão· decididas 
as medidas apropriadas mencionadas no parágrafo 6 
acima, oU por um período posterior que a Reunião 
das Partes possa estabelecer, não serão invocadas con
tra a Parte notificadora as medidas r:elativas ao não
cumprimento referidas no Artigo 8. 

8. Uma Reunião das Partes ex..aminará, o mais 
tardar até 1995, a situação das Partes q~:~e estejam ope
rando nos termos do parágrafo 1 deste Artigo, inclusive 
a implementação efetiva de cooperação financeira e 
transferência de tecnologia às mesmas, e adotará as 
revisões que e~timar necessárias -com respeito ·à progra
mação das medidas de controle aplicáveis àquelas Par
tes. 

9. As decisões das Pa_r_te referidas nos parágrafos 
4, 6 e 7 deste Artigo serão tomadas de acordo com 
o procedimento aplicado ao processo de tomada de 
decisões nos termos do Artigo 10. 

Q. Artigo 6: AvaUação e Revisão das Medidas de Controle 

As palavras seguintes serão acresce~tadas após a expres
são "Artigo 2", no texto do Artigo 6 do Protocolo: 

Artigos 2A e 2E, bem como a situação referente 
a produção, importação e exportação das substâncias 
transicionais no Grupo I do AnexO C. 

R. Artigo 7: Comunicações de dados 

1. O Artigo 7 do Protôcolo será substituído pelo se-
guinte: 

1. Cada Parte fornecerá ao Secretariado, dentro 
do períOdo de três meses a partir da data em que se 
tiver tornado Parte, dados estatísticos-sobre sua produ-

ção, importação e exportação de cada uma das substân
cias controladas no Anexo A, relativamente ao ano 
de 1986; óu, na falta destes, as mélhor.es estimativas 
possíveis de_ tais dados. __ 

2. Cada Parte fornecerá ao Secretariado -dados 
estatísticos sobre _sua produção, importaÇão e expOr
tação de cada uma das substâncias controladas ao Ane
xo B, bem como de cada uma das substâncias transi
cionais no Grupo I do Anexo C, relativamente no ano 
de 1989; ou, na falta de dados concretos, as melhores 
estimativas possíveis desses dados -no mais tardar, 
até três meses após a data em que entrarem em vigor, 
para aquela Parte, os dispo_~itivoS est3beleddos no Pro~ 
toco lo relativamente às substâncias -arroladas no Anexo 
B. . 

3~ Cada Parte fornecerá ao Secretariado dados 
estatísticos sobre sua produção anual (como definida 
no parágrafo 5 do Artigo 1) e, em separado, 

-quantidades usadas como matéria prima, 
-quantidades destruídas com a utilização de tec-

nologias aprovadas pelas Partes, 
-importações e exportações para Partes e não

Partes, respectivamente, de cada uma das substâncias 
controladas enumeradas nos Anexos A e B, bem como 
das substâncias transicionais do Grupo I do Anexo C, 
com relação ao ano durante o qUaleritr"-ram em VIgor 
para aquela Parte os dispositivoS referentes às ·sUbstân
cias no Anexo B, bem como a cada ano subseqüente. 
Tais dados deverão s_er encaminhados, no mais tardar, 
até nove meSes depois do fim do ano a que se referirem 
os dados. 

4. Para as Partes que estejam operando nos ter
mos do parágrafo 8 (a) do Artigo 8 (a) do Artigo 2, 
os requisitos previstos nos patágd.foS 1, 2 e 3 deste 
-Artigo, relativamente a dados estatísticos sobre impor
tações e exportações, s~rão satisfeitos se a respectiva 
orgánização de integração económica reginal fornecer 
dados sobre importações e exportações entre a organi
zação e Estados que não sejam membros da organi-
~ação. · ·· 

S. Artigo 9: Pesquisas, desenvolvimento, conscientização 
pública e intercâmbio de informações. 

O Parágrafo 1 (a) do Artigo 9 do Prot9colo será substi
tuído pelo seguinte: 

(a) As melhores tecnologias para aprimorar a con
tenção, recuperação, reciclagem ou destruição de subs
tâncias controladas e transicionais, ou -para reduzir, 
por outros modos, as suas emissões; 

T. Artigo 10: Mecanismo financeiro 

O Artigo lOdo Protocolo será substituído pelo seguinte: 

Artigo 10: Mecanismo financei~~ _ 

1. As Partes estabelecerão um mecanismo para 
os fins de prover cooperação financeira e técnica, inclu
sive a transferência de tecnologia, às Partes que estejam 
operando nos termos do parágrafo 1 do Artigo 5 de~te 
Pr9tocolo, a fim de permitir a estas cumprir as riledidas 
de controle fixadas nos Artigos 2A e 2E do Protocolo. 
O mecanismo, a ser mantido co~ contribuição adicio
nais a outras transferências financeiras já destinadas 
a Partes que estejam operando nos termos daquele 
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parágrafo, cobrirá todos os custos.incrementais acorda~ 
dos, de tais Partes, de modo a permitir-lhes cumprir 
as medidas de controle do Protocolo. Uma lista indica
tiva das categorias de custos incrementais será decidida 
pela Reunião das Partes. 

2. O mecanismo estabelecido nos termos do pa
rágrafo 1 incluirá um Fundo Multilateral. Poderá incluir 
igualmente outros meios de cooperação multilateral, 
regional e bilateral. 

3. o Fundo Mu-ltilateral deverá: 
a) Cobrir os custos incrementais acordados, a títu

lo de doa-ção ou em termos concessionais, conforme 
seja mais apropriado, e de acordo com critérios a serem 
decididos pelas Partes; 

b) Financiar funções de câmara de compensação 
para: 

i) Assistir as Partes que estejam operando nos ter
mos do parágrafo 1 do Artigo 5, por meio de estudos 
nacionais específicos oU-.outros meios de cooperação 
técnica, a identificar suas necessidades de cooperação; 

ii) facilitar a cooperação técnica no sentido de 
atender a essas necessidades identificadas; 

iii) distribuir, como previsto no Artigo 9, informa
ções e materiaís pertinerites, bem como realizar seminá
rios, sessões de treinamento e outras atividades relacio
nadas, para benefício das Partes que sejam países em 
desenvolvimento; e 

iv) facilitar e monitorar outras modalidades de 
cooperação multilateral, regional ou bilateral dispo
níveis para países que sejam países em desenvolvimen-
W; - . 

c) Financiar os serviços de secretariado do FundO -
Multilateral e custos de apoio relacionados. 

4. O Fundo Multilateral funcionará sob a autori
dade das Partes, que decidirão sobre suas políticas glo
bais. 

5. As Partes estabelecerão um Comitê Executivo 
para desenvolver e acompanhar a implementação de 
políticas operacionais especfficas, diretri~e"s' ~ arrãnjos 
administrativos, inclusive o desembolso de recursos, 
com a fmalidade de alcançar os objetivos do Fundo 
Multilateral. O Comitê· desempenhará suas tarefas e 
responsabilidades, corno especificadas nos seus Termos 
de Referência acordadas pelas Partes, Com a coope
ração e assistência do Banco Internacional para Re· 
construção e Desenvolvimento (Banco Mundial), do 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi
mento, bem como de outras agências especializadas 
apropriadas, dependendo de suas respectivas áreas de 
competêcia. Os membros do Comitê Executivo- que 
serão selecionados com base numa representação equi
librada das Partes que estejam operando nos termos 
·do parágrafo 1 do Artigo 5 e. das Partes que mlo o 
estejam -serão endossados pelas Partes. 

6. O Fundo Multilateral será financiado por con· 
tribuições das Partes que não estejam bperando nos 
termos do parágrafo 1 do Artigo 5, em· moeda conver
sível ou, em certas circunstâncias, em espécie e/ou moe
da nacional, com base na escala de contribuições das 
Nações Unidas. Serão encorajadas as contribuições pe
las demais Partes. A cooperação bilateral e regional, 
em casos particulares definidrJs por uma decisão das 

Partes poderá, até determinada percentagem e de con
formidade com quaisquer critérios a serem especifi
cados pelas Partes, ser considerada como contribuição 
ao Fundo Multilateral, uma vez que tal cooperação, 
no mínimo: 

a) se relacione estritamente com o cumprimento 
dos dispositivos deste Protocolo; 

b) proveja recursos adicionais, e 
c) atenda a custos incrementaís acbrdados. 
7. As_ Partes decidirão sobre o orçamento - pro

grama do Fundo Multilateral para cada período fiscal, 
bem como sobre a percentagem das contribuições devi-
das por cada Parte individualme!l~e. _ 

8. Os recursos do Fundo Multilateral serão de
sembolsados com a concorrênCia da Parte beneficiária. 

9. As decisões a serem tomadas pelas Partes nos 
termos deste Artigo deverão ser alcançadas por consen
so sempre que possível. No caso em que tenham sido 
esgotados todos os esforços para chegar ao <=;onsenso 
sem obtenção de um acordo, as decisões serão tomadas 
pelo voto_ da maioria de dois terços das Partes presentes 
e votantes_,. representando a maioria das Partes que 
estejam_ operando nos ternios do parágrafo 1 do Artigo 
5, presentes e votantes, bem como a maioria das Partes 
que assim estejam operando, presentes e votantes. 

10. O MecaniSirio financeiro estabelecido neste 
Artigo não_prejudicará qualquer arranjo futuro que 
possa ser desenvolvido com respeito a outras questões 
ligadas ao meio ambiente. 

U. Artigo lOA: Transferência de Tecnologia 

O Artigo seguinte será acrescentado ao Protocolo, como 
sendo o Artigo lOA: 

Artigo tOA: Transferência de Tecnologia 

Cada Parte adotará todas as medidas praticáveis, 
compatíveis com oS progiaírias apoiãdos pelo meca-
nismo frnanceirQ, no sehtiÇo de as_s_eguiar: ·-· 

8) que sejam transferidos rapidamente para as 
Partes que estejam operando nos termos do parágrafo 
1 do Artigo 5 os melhOres e mais ambiental!!lente segu
ros pt:odutoS- substitutos disponíveis, bem como as tec
nologias a eles relacionados; 

b) que as transferências referidas no subparágrafo 
(a) sejam feitas sob as_ condições mais justas e favo
ráveis. 

V. Artigo 11: Reuniões das Partes 

O parágrafo 4(g) do Artigo 11 do Protocolo será substi
tuído pelo seguinte: 

g) Avaliar, nos termos do Artigo 6, as medidas 
de controle e a situação relativa às substâncias transi
ci.onai"; 

W. Artigo 17: Admissão de Partes Após a Entrada 
em Vigor. 

Artigos 2A a 2E, e 

X. Artigó 19: Denúncia 
O artigo 19 do Protocolo será substituído pelo se

guinte parágrafo: 
Qualquer Parte poderá denunciar este ProtOcolo 

medi~nte_entrega de notificação, por escrito, ao Depo
sitáriO, a qualquer tempo após quatro anos de haver 
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assumido as obrigações especificadas no parágrafo lo;~ 
do artigo 2A. Tal denúncia terá efeit<? após o transcurso 
de um ano da data do recebimento da notificação pelo 
Depositário, ou nurila data posterior que esteja especi
ficada na notificação de denúncia. 

Y.ANEXOS 

Os Anexos seguintes serão acrescentados ao Protocolo: 
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OiCF.C-31) 
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IHCFC-123) 

(HCFC-131 J 
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(HCFC:-133) 
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Artigo 2: Entrada em Vigor 

IHCFC-233) 

IHCFC-134) 

IHCFC-235) 

IHCFC-241) 

IHCFC-242) 

IHCFC-243) 

(HCFC-244) 

(HCFC-251) 

IHCFC-252) 

(HCFC-253) 

(HCFC-261) 

IHCFC-252) 

(HCFC-271) 

1. Esta Emenda entrará em vigor em 1 ~> de janeiro de 
1992, desde que pelo menos vinte instrumentos de ratificação. 
adesão ou aprovação da Emenda tenham sido depositados 
por t;:stados ou Organizações de Integração Económica Regio
nal que sejam Partes no Protocolo de Montreal sobre Substân
cias que Destroem a Camada de Ozónio. Na eventualid8.cte 
de que tal condição não tenha sido satisfeita até aquela data, 
a Emenda entrará em vigor no nonagésirllo dia após a data 
em que isso tenha sido obtido. 

2. Para fins do parágrafo 1 ~. nenhum dos referidos in,s:-: 
trumentos depositados por uma OrganizaÇão de Integração 
Económica Regional será contado como adicional àqueles de
positados pelos Es_tados-membros de tal Organização. 

3. Após a entrada em vigor desta Emenda, como estipu· 
lado no parágrafo 1~, ela entrará em vigor para qualquer ou!ra 
Parte neste Protocolo, no nonagésimo dia da data de depÓSito 
de seu instrumento de ratificação, ac;lesão ou aprovação. 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional.) 

Pll.OJETO DE DEC!l.ETO LEGISLATIVO N• 55, DE 1992 
(N• 184/92, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o texto da Convenção sobre Zooas Úmidas 

de Importância Internacional, Especialmente como Ha
bitat de Aves Aquáticas, concluída em Ramsar, Irã, 
em 2 de fevereiro de 1971. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica aprovado o texto da Convenção sobre Zo

nas Úmidas de Importância Internacional, Especialmente co
mo Habitat de Aves Aquáticas, concluída em Ramsar, Irã, 
em 2 de fevereiro de 1971. 

- Parágrafo únicO-.-- Ficam suje.itos à apreCiação do Con
gresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão 
desta Convenção, bem como quaisquer ajustes complemen
tares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património riacional. 

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

MENSAGEM N• 28, DE 1992 

Excelentíssimos Seri.hOres Membros do Congresso Na
cional 

Em conformidade com o art. 49, inciso IV, da Consti·
tuição, tenho a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Moti
vos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
o texto da Convenção sobre Zonas Úmida de Importância 
Internacional, Especialmente como Habitat de Aves Aquá
ticas, concluída em -Ramsai", Irã, aOS 2 de fevereiro de 1971, 
com vistas à adesão do Brasil a esse ato internacional. 

Brasília, 15 de janeiro de 1992. ~Fernando Collor. 

DEMA/DAIISRC/008/SAMB-LOO-A09 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Fernando Collor, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Em 10 de janeiro de 1992. 

Tenho a honra de levar à alta consideração de Vossa 
Excelência, para fins de submissão ao Poder Legislativo, o 
texto da Convenção sobre Zonas Úmidas _de Importância In
ternacional, Especialmente como Habitat de Ãves Aquáficã.S 
(conforme o Protocolo de 3-12-82; as emendas aprovadas pelo 
protocolo de 28-5-87, referentes aos arts. 6~ e 79, que ainda 
não estão em vigor, encontram~se em anexo). 

2. Concluída em Ramsar, no Irã, em 2 de fevereirO -
de 1971, sob a égide da Unesco, a Convenção tem por objetivo 
principal a proteção de áreas úmidas, tais como pântanos, 
charcos e áreas de turfa, considerando a função ecológica 
essencial que desempenham para a conservação de espécies 
migratórias delas dependentes e, também, por sua importância 
económica, cultural, científica e recreativa. A Convenção en
trou em vigor em 1975 com o depósito do sétimo instrumento 
de ratificação e conta hoje com 64 Estados-Partes de todos 
.os continentes, entre os quais nove países latino-americanos: 
Bolívia, Chile, Equador, Guatemala, México, Panamá, Suri~ 
name, Uruguai e Venezuela. . . 

3. Ao aderir à Convenção, cada Estado-Parte deve indi
qir pelo menos ·uma áreá ·para inclusão na LiSta de zOnas 
Umidas de Importância Internacional, com base em sua imw 
portância em termos ecológicos, botâriicos, zoológicos, limno
lóglcos ou hidrológicos, com ênfase sobre características de 
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relevância especi-al para aves aquáticas. Cabe à Parte Contra
tante zelar pela conservação e exploração racional das zonas 
indicadas, bem como informar às demais Partes sobre modifi
cações ou danos a esses cco_ssistemas. Constavam da Lista, 
em junho de 1990, 488 áreas indicadas pelos Estados-Partes 
na Convenção. Conforme eXptéssamente indicado no art._ ~?, 
§ 39 da Convenção, a inclusão na Lista .rlâ_o_ prejudica a sobe
rania da Parte sobre a zona úmida indicada .. Cada Parte deve 
também estabelecer reservas naturais em zonas úmidas e fa~er 
"uso prudente" de todos os ecossistemas deSse tipo de seu 
território. 

4. Dois Protocolos, adotados erid982 e 1987, comple
taram o quadro jurídico e instituCíáõ·arda-·convenção me
diante o estabelecimento de um Secretariado Permanente 
sediado em Gland, Suíça, administrado conjuntamente pel~ 
União Inte:na~ional para. a Conservação da Nat~reza (!UCN) 
e pelo Escntóno InternaciOnal para Pesquisa de Are as Umidas 
e Aves Aguáticas (IWRB) e a fixação -da periOdicidade da 
Conferência das Partes Contratantes, incuinDidã de-exarriínar 
e p~omover a implementação da Convenção,_ que_ passou a 
realizar-se a cada três anos. Definiu-se, igualmente-, um siste
ma de contribuições naciOnais, com base na escala adotada 
pelas Nações Unidas, pela qual corresponde ao Brasil a parcela 
de 1,4% do orçamcntC! do __ Secretariado_. O Cirçamento para 
os anos 91-93 foí fixado, na TV ConferênCia daS Partes, reali
zada em Montreau, Suíça, em 1990, em 3.281.000 francos 
suíços. A próxima Conferência das Partes deverá ser realizada 
em Tóquio, em 1993. 

5. O Ministirio da Agricultura, a então Secretaria Espe
cial do Meio Ambiente (SEMA) e a Secretaria da Comissão 
Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM), consul
tados pelo Itamaraty, em 1988, sobre nossa-eVentUal adesão, 
manifestaram-se favoraVelmente. Em m3io passado, a Secre
taria do Meio Ambiente da Presidência da República (SE
MAN) voltou a se manifestar favoravelmente--à adesão do 
~rasil à Convenção e indicou, para inclusão na Lista de Zonas 
Umidas de Importância Internacional, o Parque Nacional da 
Lagoa do Peixe, localizado nos municípios gaúchos de Mostar
das, Tavares e São José do Norte, criado com o objetivo 
precfpuo de proteger as aves migratórias, dos Hemisférios 
Norte e Sul. Em julho passado, a Seman manifcs_tou o ilneicsse 
de também indicar o Parque Nacional do PãnfaOal para inte-
grar a Lista. -

6. O objetiVo do Brasil em participar ·aa ConYcnção 
decorre, naturalmente, da grande extensão e importância'-d_as 
áreas úmidas situ_adas e-m nosso território, e -se-coaduna com 
o papel que o País desempenha hoje no tratamento interna
cional das questões ligadas ao meio ambiente, Sobretudo no 
que se refere à proteção de ecossistemas vulneráveis Ou facil
mente degradáveis. Poderá contribuir, ademais, para acentuar 
a percepção do Brasil como país dedicado à coop-eraÇàCdntef
nacional nesse campo, além de permitir"a-o Brasil beneficiar-se 
do intercâmbio internacional de experiência e tecnologia em 
prol dos esforços conservacionistas atualmente empreendidos 
em nossas zonas ümidas. Vale mencionar, também, que o 
BraSil é membro ativo da Convenção sobre o Comércio Inter
nacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens em Perigo 
de Extinção (CITES), cujos objctivos se assemelham aos da 
Convenção de Ramsar, na medida em que pressupõe a coope
ração internacional para a preservaçã6 de espécieS ameaçadas. 

7. Nessas condições, submeto à elevada__consideração 
de Vossa Excelência, o anexo projeto de Mensagem ao Con-

gressO .Nacional, para que seja aada a necessária autorização 
para a adesão dO Brasil a esse instrumentO internacional. 

Aproveito a op-ortunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais Profuriâo 
respeito. -

CONVENÇÃO SOBRE ZONAS ÚMIDAS DE 
IMPORT ÃNClA INTERNAClOI\lAL 

.. ESPECIÁLMENTE COMO HABITAT 
DE AVES AQUÁTICAS 

- As-Partes Contratantes: · 
Recon:qecendo a interdependência do homem e do seu 

ambiente; 
Considerando as funções ecológicas fundamentais das zo

nas úmidas enquanto reguladoras dos regimes de água e en
quanto habitats de uma flora e fauna características; espedai
mente de aves aquáticas; 

Conscientes de que as zonas úmidas constituem _um recur
so de grande valor económico, cultural, científiCO e recreativo, 
cuja perda seria irreparável; 

Desejando pôr termo, atual e futuramente, à progresSiVa 
invasão e perda de zonas úmidas; -

Reconhecendo que as aves aquáticas rias sUas inigrações 
periódicas podem atravessar fronteiras e portanto devem ser 
consideradas corno um recurso internacíónal; 

Estando confiante de que a conservação de zonas úmidas, 
da sua floi:"a e da sua fauna pode ser assegurada com políticas 
nacioriaíS -conjuntas de longo alcance, através de uma ação 
internacional coordenada; -

Concordaram no que se segue: 

Artigo 1 
1. Para efeitos desta Convenção, as zonas úrriídas são 

áreas de pântano, charco, turfa ou água, natural ou artificial, 
permanente ou temporária, com água estagnada ou corrente, 
doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de água marítima 
com menos de_ seis metros de profundidade na _maré baixa. 

2. Para efeitos desta Convenção, as aves aquáticas _s_ão 
pássaros ecologicamente dependentes de zonas úmidas. 

Artigo 2 

L As Partes Contratantes indicarão às zonas úinidB.S 
apropriad~s dentro dos seus territórioS para con-star da Lista 
de Zonas Umidas de Importância Internacional, a seguir refe
ridas como "a Lista", que ficará a cargo do bureau criado 
pelo artigo 8. Os limites de todas as zonas úmidas serão descri
tos pormenorizàdamente e também delimitado.§ no .!11-ªpa, po.: 
dendo incorporar áreas ribeirinhas e litorais adjãCentes às 
zonas úmidas e ilhas ou porções de água marítima com mais 
de seis metros de profundidade na maré baixa situada dentro 
d<!. área de zona úmica, principalinente onôe estas tiverem 
importância cOmo habitat de ·aves aq-uáticas. 

2. As zon-as· úmidas devem ser selecionadas. fundamen
tando-se a sua seleção na sua importância internacional em 
termos ecológicos, botânicos, zoológicos, imunológicos ou hi
drológicos. _As zonas úmidas de importância internacional para 
as aves aquâtíCas ·e-m- qualquer estação do ano devem ser consi
deradas em primeiro lugar. 

3. A inclusão na Lista da zona úinida não prejudica 
os direitos soberanos exclusivos da Parte Contnitante erri cujo 
territórío ã mesma se encontre situada. - -

4. No momento da assinatura _desta Convenção ou de 
depósito do seu instrumento de ratificação ou adesão, confor-
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me ·preceitua o artigo 9, cada Parte Contratante designará 
pelo menos uma zona úmida a ser incluída na Lista. 

5. Qualquer Parte Contratante terá o direito de adicioM 
nar à Lista outras zonas- úmidas situadas no seu territóriO 
aumentar os limites das que já estão incluídas na Lista ou' 
por ~~tivo de interess: n?cion~l urgente, ?nular ou restringi; 
os hmxtes. das zonas um1das Já por ela mcluídas na Lista, 
e. terá de mformar destas alterações, a curto prazo, o orga
msmo ou o governo encarreg~do das funções de bureau perma
nente, conforme especifica o art. 8. 

6. Cada Parte Contratante deverá ter em conta as suas 
r~pons~bilidades, no plano internacional, para a conservação, 
onentaçao e exploração racional da população migrante de 
aves aquáticas, tanto ao designar as zonas úmidas do seu 
território a serem inscritas na Lista, bem como ao exercer 
o seu direito de modificar a inscrição. 

Artigo 3 

1. As Partes Contratantes deverão elaborar e executar 
os seus planos de modo a promover a C",onservação das zonas 
úmidas incluídas na Lista e, na medida do possível, a explo
ração racional daquelas zonas úmidas do seu território. 

2. Cada Parte Contratante tomará as medidas para ser 
informada com a possível brevidade sobre as modificações 
das condições ecológicas de qualquer zona úmida situada no 
seu teqitóri9 e inscrita na Lista que se modificaram ou estão 
em vias de se modificar, devido ao desenvolvimento tecnoló
gico,.p'oluição ou outra intervenção humana. As informações 
destas mudanças serão·transmitidas sem demora à organização 
ou ao governo responsável pelas funções do bureau especifi
cadas no art. 8. 

Artigo 4 

.1. Cada Parte Contratarite deverá promover a conser
vação de zonas úmidas e de aves aquáticas estabelecendo 
reservas naturais nas zonas úmidas, quer estas estejam ou 
não inscritas na Lista, e providenciar a sua proteçáo apro
priada. 

2. CaSQ uma Parte Coritratante,-de"Vido ao-s-eu interesse 
nacional urgente, anule ou restrinja os limites da zona úmida 
incluída na Lista, deverá, na medida do possível, compensar 
qualquer perda de recursos da zona úmida e em especial criar 
novas reservas naturais para as aves aquátiCas e para a prote
ção dentro da mesma região ou em outra, de uma porção 
apropriada do habitat anterior. --

3. As Partes Contratantes pr9curarão incentivar a pes
quisa e o "intercâmbio de dados e publicações relativas às 
zonas úmidas e à sua flora e fauna. 

4. As Partes Contratantes empreenderão esforços pela 
sua gestão, para aumentar a população das aves aquáticas 
nas zonas úmidas apropriadas. 

5. As Partes Contratantes promov.erão a formação do 
pessoal competente para estudo, gestão e proteção das zonas 
úmidas. 

Artigo 5 
As Partes Contratantes se consultarão mutuamente sobre 

a execução das obrigações decorrentes desta Convenção, p~n
cipalmente no caso de a zona úmida se estender sçb_!:e temtó
rios de mais de uma Parte Contratante ou no caso em que 
a bacia hidrográfica seja ·compartilhada pelas Partes Contra
tantes. Deverão ao _mesmo tempo empreender esforços no 
sentido de coordenar e apoiar políticas e regulamentos atuais 

e futuros relativos à conservação de zonas úmídas e à sua 
flora e fauna. - -

Artigo 6 
L As Partes Contratantes deverão, à medida das neces

sidades, convocar conferências sobre a conservação de zonas 
úmidas e aves aquáticas. 

2. Estas conferências terão um caráter consulti vó e terão 
competência para: 

a) examinar a execução desta Convenção; 
b) examinar adições e mudanças na Lista; 
c) analisar a informação relativa âs mudanças de caráter 

ecológico de zonas úmidas incluídas na Lista, fornecidas em 
conformidade com o § 2 do art. 3; 

d) formular recomendações, de ordem geral ou especí
fica, às Partes Contratantes acerca de c.or;tservação, gestão 
e exploração racional de zonas úmidas, da sua flora e fauna; 

e) solicitar aos organismos internacionais competentes a 
elaboração de relatórios e estatísticas sobre assuntos de natu
reza essencialmente internacional relativas às zonas úmidas. 

3. As Partes Contratantes deverão assegurar que os res
ponsáveis, em todos os_ níveis, da gestão de zonas úmidas, 
devem ser informados e levar em consideração recomendações 
destas conferências relativas à conservação, gestão e uso racio
nal de zonas úmidas e da sua flora e fauna. 

Artigo 7 

1. Os representantes das Partes Contratantes nestas 
conferências devem incluir especialistas em matéria de zonas 
úmidas ou aves aquáticas, pelos conhecimentos e experiência 
adqmridos no campo científico, administrativo oU por outras 
funções apropriadas. 

2. Cada Parte Contratante representada na conferência 
disporá de um voto, sendo as recomendações aprovadas pela 
simples maioria de votos desde que pelo menos metade das 
Partes Contratantes tenham participado no escrutínio. 

Artigo 8 

1. A União Internacional para a Conservação da Natu
reza e Recursos Naturais_ d_ese_mpenhará as funções de bureau 
permanente desta Convenção, até que seja nomeada outra 
organização ou governo pela maioria de dois terços de todas 
as Partes Contratantes. 

2. O bureau permanente deverá especialmente: 
a) auxiliar na convocação e organização das conferências 

_especificada~_ ~o art. 6; _ 
b) manter a Lis.ta de Zonas Úmidas de lmportância-lnter

nacional e receber das Partes Contratantes as informações 
sobre adições, extensões, supressões ou diminuições relativas 
às zonas úmidas inscritas na Lista, conforme preceitua o § 
5_ do art. 2; 

c) receber das Partes Contratantes as informações, con
forme previsto no-§ 2 do art. 3, sobre todas· as mudanças 
de natureza ecológica das zonas úmidas inscritas da Lista; 

d) notificar todas as Partes Contratantes sobre qualquer 
alteração à Lista ou mudanças nas características das zonas 

-úmidas inscritas e proVidenciar que-estes ãsstintos seja:m discu
tidos na co~ferência seguinte; 

e) dar conhecimento à Parte Contratant~ interessad~ das 
reconiendações das conferências relativas a es_tas alterações 
na Lista ou das mudanças de características das zonas úmidas 
inscritas. 
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Artigo 9 

1. Esta Convenção ficará aberta para assinatura por 
tempo indeterminado. 

2. Qualquer membro das Nações Unidas ou de- uma 
das suas instituições especialízadas ou da Agência Interna
cional da Energia Atôrilica ou partidário do Estatuto da Corte 
Internacional de Justiça pode tornar-se membro desta Con
venção por meio de: 

a) assinatura sem ressalva de ratificação; 
b) assinatura sujeita a ratificação, seguida de ratificaÇão; 
c) adesão._ 
3. A ratificação ou ã. adesãO seiãO efetuadas pelo depó

sito de um instrumento de ratificação ou de 3.desão junto 
ao diretor-geral da Organização das NaçOes Unidas para a 
Educação, Ciêncía e'"" Cultura (a seguir designado como "o 
Depositário"). 

Artigo 10 

1. Esta Convenção entrará em vigor quatro meses após 
sete Estados se terem tornado Partes Contratantes, em confor
midade com o § 2 do art, 9. 

2. A partir de então, esta Convenção entrará em vigor 
para ca:da Parte Contratante quatro meses após a sua assina
tura sem reservas no que concerne a ratificação, ou após o 
depósito de um instrumento de ratificaÇão ou adesão. 

Artigo 10 BIS 

(Incluído pelo Protocolo de Paris, de 3-12-1982) 

1. Esta Convenção pode ser ell'l:endad~_p-~~ reunião das
Partes Contratantes convocada com esse -propósito de acordo 
com este Artigo. - -

2. Propostas de emendas podem ser feitas por qualquer 
Parte. 

3. O texto e as razões de qualquer emenda proposta 
devem ser informados ao organismo ou ao goyCriio que exçrça: -
as funções de bureau permanente da C~nve~çâo (a seguir 
referido como "o bureau") e deverão ser imedíãtãffiente infor
mados pelo bureau a todas as Partes Contratantes. Qualquer 
comentáriO feito ao texto pelas Partes Coittratantés deve ser 
informado ao bureau dentro de três meses da data_ em que 
as Partes Contratantes foieffi informadas das_ emendas pelo 
bureau. O bureau deverá, imediatamente após o último dia 
para o envio de comentários, informar às Partes Contratantes 
de todos os comentários enviados até esse dia. 

4. A reunião das Partes Contratantes para e_xamiriãf 
uma emenda informada de acorao com o § 39 deverá ser 
convocada pelo bureau com base na solicitaÇão por escrito -
de um terço das Partes Contratantes. O bureau consultará 
as Partes Contratantes sobre a data e local da reunião. 

5. As emendas __ serão aprovadas por maioria de dois 
terços das Partes Contratantes presentes e votantes. 

6. A emenda aprovada entrará ~m vigor para a Parte 
Contratante que a houver aceito no primeiro dia do quarto 
mês após a data em que· dois terços das Partes Contratantes 
tenham depositado um instrumento de aceitação junto ao de
positário. Para a Parte Contratante que depositar o instru
mento de aceitação após a data em que dois terços dãs Partes 
Contratantes tenham depositado um instrumento de aceita
ção, a emenda entrará em vigor_ no _p_rimerro día do é_tuarto 
mês seguinte à data do depósito de seu instrumento de acei
tação. 

Artigo 11 

1. Esta Convenção continuará em vigor por um período 
indeterminado. 

2. Qualquer Parte Colltratante poderá denuríciar esta 
Convenção após o período de cinco anos a contar da data 
em que entrou em vigOr para aquela Parte, por meio de notifi
cação escrita ao Depositário. A denúncia terá efeito quatro 
meses após o dia em que a notificação tiver- sido recebida 
pelo Depositário. - -

~ Artigo 12 ~ 

1. O Depositário deverá comunicar, o mãís breve possí
vel, a todos os Estados que assinaram ou aderiram a esta 
Convenção sobre: 

a) assinaturas da Convenção; 
b) depósitos de instrumento de ratificação da Convençã_o; 
c) depósitos de instru_ritentoS de adesão à Convenção; 
d) data de e_ntrad_a em vigor ~a Conve~_ç_ão; 
e) notificações de denúncia da Conveti'Ção. . ... _, __ . 
2 ... Logo que esta Convenção entre etU Vigor, o Dc,po-

sitário- fará o se_u r.egistro junto do Secretariado das Nações 
Unidas, em conformidade com o art. 102 da Carta daquela 
Organização. 

Em· fé do q_ue oS abaixo assinac!os, _4~-~_idamerite au~o~~-
zados para o efeito, assinaram a presente Convenção. -

Elaborada em Ramsar no dia 2 de .fevereiro 9~ 1971, 
em_um_exemplar original em inglês, francês, alemão e russo, 
o teJÇto inglês servindo de referência eni caso de diverg~_ncia 
de interpretação, que será confiado ao _Depositário, devendo 
este enviar cópias devidamente autenticadas a todas as Partes 
Contratantes. 

Artigo 6 

(conforme emendado pela Conferência Extraordinária 
das Partes Contratantes em 28-5-1987) 

1. Fica criada a Conferência das Partes Contratantes 
para verificar e promover a-iinplenieritaçãO desta Convenção. 
O bureau mencionado no art. 89 , § J9, convocai-á as reuniões 
ordinárias da Conferência das Partes Contratantes em inter
valos não maiores que de trêS ailos, exceto decisão distinta 
da Conferência, e as reuniões extraordinárias rC!íiuerídéis Por 
eScrito -por pelo menos um terçO deis Partes Contratantes. 
Cada reunião ordinária da Conferência das Partes Coil.tra· 
tarites decidirá o local e data da-próxima reunião ordinária. 

2. A Conferênda das Partes Contratantes tem compe-
tência para: -

a) examinar a execução desta Convenção; 
b) examinar "inclusões e mudanças na Lista; 
c) analisar a informação relitiva às mudã.nçaS âe caráter 

ecológico de zonas úmidas incluídas na Lista fornecida em 
conformidade com o § 29 do arL 3~'; 

d) formular recomendações, de ordem geral ou especí
fica, às Partes Contratantes, acerca de conservação, gestão 
e exploração racional das zonas úmidas, da sua flora e fau~a; 

e) solicitar aos organismos internacionais competentes' a 
elaboração de relatórios e estatísti_Cas sobr~ assuntos de natu
reza eSsencialriiente iilternacional relatiVos- às zonas úmfdaS; -

f) "adotar outras recomendações, ou re_soluções, para pro-
nlOve-i o funcionamento desta ConvenÇãO. -

3. As Párt"eS Contratantes deverão assegurar que Os U':S:
ponsáveís _em todos os níveis da gestão das zonas úmidas de_
vem ser iilformados e levar em consideração as recoinendaçóes 
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destas Conferências_relativas à conservação, gestão e expio~ 
ração racional de zonas úmidas e da sua flora e fauna. 

4. A Conferência das Partes Contratantes adotará as 
regras de procedimento para cada uma de suas reuniões. 

5. A Conferência das Partes_Contratantes estabelecerá 
e fiscalizará os regUlamentos financeiros desta _Convenção. 
Em toda reunião ordinária, ela deverá adotar o orçamento 
do próximo período financeiro pela maioria de dois terços 
das Partes Contratantes prese-ntes e votanteS. -

6. Cada Parte Contratante -deve contribuir ao orçamen
to de acordo com uma tabela de contribuições adotada por 
unanimidade das Partes Contratantes prese-ntes e Votantes 
em uma reunião ordinária da Confeiência das Partes Contra
tantes. 

Artigo 7 

1. Os representantes das_ Partes Contratantes nestas 
conferências devem incluir especialistas em matéria de zonas 
úmidas ou _aves aquáticas, pelos conhecimentos e experiência 
adquiridos no campo científico, administratiVo ou por outras 
funções apropriadas. 

2. Cada Parte Contratante representada na Conferência 
disporá de um voto, sendo as recomendações, resoluções e 
decisões aprovadas pela simples maioria de votos das Partes 
Contratantes presentes e votantes, exceto se estipulado distin-
tamente nesta ConvenÇão. -

(À Comissão de Relaç6es EXteriores e Defesa Na
cional) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 56, 
DE 1992 

(N• 188/92, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção sobre Controle de 
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e 
sua Eliminação, concluída em Basiléia, Suíça, em 22 
de março de 1989. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1 o;> Fica aprovado o texto da ConvençãO sObre Con

trole de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos 
e sua Eliminação, Coílcluída em Basiléia, Suíça, em 22 de 
março de 1989. ~ 

Parágrafo único. Ficaro _sujeitos _à aprovaçao do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
da referida Convenção, 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• 663 

Em 25-11-91. 

Excelentíssimos Senhores Membro~ do Congresso Nacio
nal: 

De conformidade com o disposto no art. 4_9, inciso I, 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter _à ~levada 
consideração de Vossas Exce.Iência_s, acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relaçó~s 
EXteriores, o texto da Convenção sobre _Cqntrole de Moyi
mentos TransfronteiriÇos de Resíduos Perigosos e sua Elimi
nação, concluída em Basiléia, Suíça, em 22 de março de 1989, 

com vistas ã necessária autorização do Poder Legislativo para 
que o Brasil possa aderir àquela Convenção. 

Brasília, 21 de novembro de 1991. - FERNANDO CO
LLOR. 

Em 18 de novembro de 1991 

DEMA/DAI/525/SAMB-LOO-H27 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Fernando Collor, 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 
Em aditamento à Exposição de Motivos n\> 473, de 28 

de dezembro de 1990, cuja cópia enCaminho anexa, tenho 
a honra de referir~nie à Convenção sobre Controle de Movi
mentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e-_sua Elimi
nação, concluída em Basiléia, Suíça, em 22 de março de 1989._ 

2. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o 
Brasil, naquela oportunidade, optou por não assinar a Con
venção, dado o número reduzido de assinaturas e a necessi
dade de realização de consultas internas junto aos órgãos 
interessados na matéria para uma decisão final. O Itamaraty 
procedeu à realização dessas consultas, solicitando parecer 
técnico dos Ministérios- da Marinha e da Infra~Estrutura; do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu
rais Renováveis (IBAMA); e da anti_ga C~rteira de Comércio 
Exterior do Banco do Brasil. Todos manifestaram~se favora~ 
velmente à adesão do _Brasil à Convenção. 

3. Por meio da Exposição de Motivos acima referida, 
este Ministério recomendou que o Brasil aderisse à Conven
ção, instrUmento qüe, entre outros aspectos positivos-, estabe
lece o princípio do consentimento prévio e explícito para a 
importação e o trânsito de resíduos perigosos, conferindo aos 
países a possibilidade de negar a entrada desses resíduos e 
de invocar a Convenção para fazer valer esse direito. A rec6-
mendação de adesão do Brasil à Convenção contou com a 
aprovação de Vossa Excelência, conforme despacho aposto 
naquele expediente em 8 de janeiro de 1991. 

4. Dadas certas limitações que apresenta a Convenção, 
parece-me recomendável que o ato de adesão do Brasil ao 
referido instrumento seja acompanhado de Declaração formal 
e escrita. O representante do Brasil na Conferência de Pleni
potenciáriOs- que adotou a Convenção indicou aquelas limita~ 
ções ein seu discurso. Submeto __ _à ___ elevada consideração de 
Vossa Excelência o anexo projeto de Declaração, pelo qual 
manifestaríamos preocupação ante as deficiéncias da Conven
ção, em particular a ausência de solução para os problemas 
decqrrentes da crescente geração de resíduos perigosos e da 
falta de um controle mais rigoroso de tais resíduos. A decla
ração também registraria a posição brasileira de considerar 

-a Convenção de Basiléia apenas um primeiro passo no sentido 
de se alcançarem os objetivos propostos ao iniciar-se o pro
cesso negociador, a saber: 

a) reduzir os movimentos transfronteiriços de resíduos 
ao mínimo consistente com a gestão eficaz e ambientalmente 
saudável de tais resíduos; 

b) minimizar a quai:ttiâaàe e o conteúdo tóxico dos resí
duos perigosos gerados e assegurar sua disposição ambien
talmente saudável tão próximo- quanto possível do local de 
produção; e 

c) assistir os países em desenvolvimento na gestão am
bientalmente saudável dos resíduos perigosos que produzirem. 
FiJ}almente, qUanto à abrangência.da Çõnvenção, o Brasil 
reiteraria, pela Declaração, seus direitos e reSponsabilida~~s 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçã9 II) Quinta-feira 28 3999 

em todas as á_r_e:ªs sujeitas a sua jurisdição, inclusive no que 
se refere à proteção e preservação do meio ambiente em seu 
mar territorial, zona económica exclusiva e plataforma conti
nental. 

5. Nessas circunstâncias, submeto _a Vossa Excelência 
o igualmente anexo projeto de Mensagem ao Congresso Na
cional, para que seja dada a .necessária autorização para a 
adesão do Brasil à Convenção de Basiléia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo 
respeito. -

Declaração 

Ao aderir à Convenção de Basiléia sobre o Controle de 
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua 
EliminaÇão, o Governo brasileiro se associa __ a in_strumento 
que considera positivo urna vez que estabelece mecanismos 
internacionais de controle desses movimentos - baseados 
no princípio do consentimento prévio e explícito para a impo~
tação e o trânsito de resíduos perigosos -, procura coibu 
o tráfico ilícito e prevê a intensificação da cooperação interna-
cional para a gestão adequada desses resíduos. _ 

2. O Brasil manifesta, contudo, preocupaçao ante as 
deficiências da Convenção. Observa, assim, que seu articulado 
corresponderia melhor aos propósitos enunciados no Preâm
bulo caso apontasse para a solução do problema decorrente 
da crescente geração de resíduos perigosos e estabelecesse 
um controle mais rigoroso dos movimentós de tais resíduos. 
O artigo 14, parágrafo 8, e o artigo 11, em particular, contêm 
dispositivOs-excessivamente flexíVeis, deix~ndo de configur~r 
um compromisso claro dos Estados envolv1dos na exportaçao 
de resíduos perigosos com a gestão ambientalme~-~-~ saudável 
desses resíduos. 

3. O Brasil considera, portanto, que a Convenção de 
Basiléia constitui apenas um primeiro passo-_ no sentido de 
se alcançarem os objetivós propostos ao inícía:r-se -o processo 
negociador. a saber: -_ _ o -,_-

a) reduzir os moviinentos transfronteiriÇos de reSfduós 
ao mínimo consistente com a gestão eficaz e àfu.Oientalmente 
saudável de tais resíduos; 

b) minimizar a quantidade e o conteúdo tóxico dos resí
duos perigosos gerados_ e assegurar sua disposição ambien
talmente saudável tão próximo quanto possível do local de 
produção; e . _ 

c) assistir os países em desenvolvimento na gestao_am
bientalmente saudável dos resíduos perigosos que produzirem. 

4. Quanto à questãO da abrangência da Convenção, o 
Brasil reitera seus direitos e responsabilidades em todas as 
áreas sujeitas--a sua jurisdição, inclusive no que se refer~ à 
proteção e preservação do meio ambiente em seu mar ternto
rial, zona económica exclusiva e plataforma continental. 

CONVENÇÃO DA BASILÉIA SOBRE O 
CONTROLE DE MOVIMENTOS TRANSFRONTEIRI

ÇOS DE RESÍDUOS 
PERIGOSOS E SEU DEPÓSITO 

Preâmbulo 

As Partes da presente Convenção, 
Conscientes do risco que os resíduos perigó~sós-e outros 

resíduos e seu_s_ movimentos transfronteiriços representam pa
ra a saúde humana e o meio ambiente, 

Atentas à crescente ameaça à saúde .h.l,!m,ana e ao meio 
ambiente que a maior geração, complexidade e movimento 

tr:ansfronte1riço de resíduos "Perigosos e outros resíduos repre
sentam, 

Atentas também ao fato de que a maneira mais eficaz 
de de proteger a saúde humana e o meio ambiente dos perigos 
que esses resíduos representam é a redução ao mínimo da 
sua geração e __ m termos de quantidade e/ou potencial de seus 
riscos, -

Convencidas de que os Estados devem tomar medidas 
necessárias para garantir que a administração de resíduos peri
gosos e outros resíduos, inclusive seu movimento transfron

-teiriço e depósito, seja coerente com a proteção da saúde 
humana e do meio ambiente, independentemente do local 
de seu depósito, 

Observando que os Estados devem assegurar que o gera
dor cumpra suaS tarefas no que se refere ao transporte e 
depósito de resíduos perigosos e outros resíduos numa maneira 
coerente com a proteção do meio ambiente, independente
mente do local de depósito, 

Reconhecendo plenamente que qualquer Estado tem o 
direito soberano de proibir a entrada ou depósito de resíduos 
perigosos e outros resíduos estrangeiros em seu território, 

Reconhecendo também o desejo crescente de proibir mo
vimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito 
em outros Estados, especialmente nos países em desenvol
vimento, 

Convencidas de_ que os resíduos perigosos e outros resí
duos devem, na medida em que seja compatível com uma 
administração ambientalmente saudável e eficiente, ser depo
sitados no Estado no qual foram gerados, 

Conscientes também de que os movimentos transfron
teiriços desses resíduos do Estado gerador para qualquer outro 
Estado deve_m_ ser permitidos apehas quando realizados em 
condições que não ameacem a saúde humana e o meio ambien
te, nas condições previstas na presente Convenção, 

Considerando que um maior controle do movimento 
transfronteiriço -de resíduos perigosos e: o~tros resíduos agirá 
co_mo um estímulo para a administração ambientalmente sau
d,ável dos mesJ,DOS e. para a redução do v_olume deste movi
mento transfronteiriço. 

Convencidas de que os Estados devem tomar medidas 
para estabelecer um intercâmbio adequado de informações 
sobre o movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e 
outros resíduos que saem desses Estados ou neles entram 
e para o controle de tais movimentos, 

Observando que diversos acordos internacionais e regio
nais abordaram a questão da proteção e preservação do meio 
ambiente em relação ao trânsito de bens perigosos. 

Levando em "consicleração a Declaração da Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Esto
colmo 1972) as Diretrizes e PrinCípios- âo Cairo para a admi
nistraÇão ambientalmente saudável de resíduos perigosos ado
tactos pelo Conselho de Administração do ~rograma da~ Na
ções Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) por meto da 
decisão 14/30 de 17 de junho de 1987, as Recomendaçõ_es 
do Comitê de Peritos das Na_ções Unidas para o Transporte 
de Bens Perigosos (formuladas em 1957 e atualizadas bienal
mente), recomendaÇões, declarações, inst:u-mentos e reg':la-. 
mentes pertinentes adotados dentro do sistema. das Naçoes 
Unidas e o trabalho e os estudos_ desenvolvidos dentro de 
outras organizações internacionais e regionais, 

Atentas ao espíritc;>, princfplos, objetivos e fu~ções da 
Carta Mundial da Natureza adotada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas na sua trigésima sétima sessão (1982) como 
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a regra de ética para a proteção do meio ambiente humano 
e a preservação dos recursos naturais. 

Afirmando que os Estados devem cumprir ·suas obriga
ções internacionais no-que se- refere-à prótéÇãõ da saúde hUma
na e proteçáo e à preservação do meio ambiente e que são 
responsáveis por danos em conformidade com o direito inter
nacional, 

RecOnhecendo que, no caso de uma violação grave dos 
dispositivos da presente Convenção ou de qualquer protocolo 
da mesma, aplicar-se-ão as normaspcrtineiltes do direito inter
nacion-al dos tratados, 

Conscientes da necessidade de continuar o desenvolvi
mento e a _implementação de tecnologias ambientalmente ra
cionais, que gerem escassos resíduos, medidas de reciclagem 
e bons sistemas de administração e de manejo, permitam redu~ 
zir ao mínimo a geração de resíduos perigosos: e outros resí
duos, 

_ Conscientes também da crescente preocupação interna
cional com a necessidade de um controle rigoroso-do movi
mento transfronteiriço de resíduos perigosos e outros resíduoS, 
bem como com a necessidade de, tanto quanto possível, redu-
zir este movimento a um mínímo, -- -

. Preocupadas com o problema do tráfíC-ó transfronteiriço 
ilegal de resíduos perigosos e de outros resíduos, 

· Levando também em consideração que países cm desen~ 
volvimento têm uma capacidade limitada para administrar 
resíduos perigosos e outros resíduos, 

Reconhecendo que é preciso promover a transferência 
de tecnologia para a administração saudável dos resíduos peri
gosos e outros resíduos produzidos localmente, particular
mente. para- os países em desenvolvimento, de acordo com 
o espírito das Diretiizes-do Caito e da decisão 14/16 do Conse
lho. de Administração do PNUMA sobre a promoção da trans
ferência de tecnologias de proteção ambiental, 

Reconhecendo também que os resíduos perigosos e ou
tros resíduos devem ser transportados de acordo com as con
vençõ·es e recomendações internacionais pertinentes, 

Convencidas também de que o moviriiento tra-nsfroi:ltei~ 
riço de resíduos perigosos e outros resíduos só deve ser permi
tido quando o transporte e o depósito finã.I desses resíduos 
forem ambientalmente, 

Determinadas a protegà, por meio de um controle rigo
roso. a saúde humana e o meio ambiente_ contra os efeitos 
adversos que podem resultar da geração e_ atlministraÇão de 
resíduos perigosos e outros resíduos. 

Acordaram o seguinte: 

Artigo 1 

Alcance da Convenção 
1. SetãO "resíduos perigosos" para os fins da presente 

Convenção, os seguintes resíduos que sejam objeto de movi~ 
mentos transfronteiriçOs: 

a) Resíduos que se enquadrem em qualquer categoria 
contida no Anexo I, a menos que não possuam. quaisquer 
das características descritas no Anexo III; e 

b) Resíduos não cobertos pelo parágrafo (a) mas defini' 
dos, ou considerados, resíduos perigosos pela legislação inter~ 
na da Parte que seja Estado de exportação, de importação 
ou de trânsito~ -

2. Os [eslduos que se enquadram em qualquer categoria 
contida no Anexo II e que sejam objeto de movimentos trans
fronteiriços serão conSiderados "outros resíduos" para os fins 
da presente Convenção. 

3. Os resíduos que, por serem radioativos, estiverem 
:sujeitos a outros sistemas internacionais de-cOntrole, inclusive 
instrumentos internacíónais que se apliquem especificamenle 
a materiais radioativos, ficam excluídos do âmbito da presente 
Convenção. 

4. Os resíduos derivados de operações normais de um 
navio, cuja descarga esteja coberta por um outro instrumento 
internacional, ficam excluídos do âmbito da presente Con
venção. 

Artigo 2 
Definições 

Para os fins da presente Convenção: 
L Por .. Res1auos" se emendem as substâncias ou obje

tos, a cujo depósito se procede, se propõe proceder-se, ou 
se está obrigado_ a proceder-se em virtude do disposto na 
legislação nacional; 

2. Por ··Administração'' se enten,~ e à cole ta, transporte 
e depósito de resíduos perigosos e outros resíduos, incluindo 
a vigilância dos locais de de~sito; 

3. Por "Movimento transfronteiriço" se enteD.de todo 
movimento de resíduos perigosos ou outros resíduos proce
dentes_ de uma área sob a jurisdição nacional de um Estado 
para ou através de uma área sob a jurisdição nacional de 
outro Estado ou para ou através de uma área não incluída 
na jurisdição nacional de qualquer Estado, desde que o movi~ 
menta afete a pelo menos dois Estados; 

4. Por ''Depósito" se entende qualquer das operações 
especificadas no Anexo IV da presente Convenção; 

5. Por "'Loc.al ou Instalação aprovada" se entende um 
local ou uma instalação para o depósito de resíduos perigosos 
e outros resíduos autorizada ou liberada para operar com 
esta finalidade por uma autoridade competente do Estado 
no _qual o local ou a instalação esteja localizada; 

6. Por "'Autoridade competente" se entende uma auto
ridade governamental designada por uma Parte para ser resv 
ponsável, dentro das áreas geográficas consideradas adequa
das pela Parte, para receber a notificação de um movimento 
transfronteiriço de resíduo~ perigosos ou outros resíduos, bem 
como qualquer informação relativa ao mesmo, e para dar 
resposta a tal notificação, como prevê o art. 6~ 

7. Por "Ponto focal" se entende a entidade de uma 
Parte mencionada no art. 5, responsável por recebere fornecer 
informações na forma prevista hos arts. 13 e 16; 

8. Por "Administração ambientalmente saudável de re
síduos perigosos ou outros resíduos" se entende a tomada 
de todas as medidas práticas para garantir que os resíduos 
perigosos e -outros resíduos sejam administrados de maneira 
a -proteger a saúde humana e o meio ambiente de efeitos 
nocivos qoe pO~sam ser provocados por esses resíduos; 

9. Por ''Area sob a jurisdição nacional de um Estado" 
se entende qualquer área terrestre, marítima ou aérea dentro 
da qual um Estado exerça responsabilidade administrativa 
e regulamentadora de acordo com o direito internacional em 
relação à proteção da saúde humana ou do meio ambiente; 

10. Por "Estado de exportação" se entende uma Parte 
a partir da qual se planeja iniciar ou se inicia um movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resíduos; 

11. Por "Estado de importação" se entende uma Parte 
para a qual se planeja fazer o_u se faz efetivamente um movi
mento transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resí
duos c_om a finalidade de aí depositá~los ou de carregá-los 
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antes de depositá~los numa área não incluída na jurisdição 
nacional de qualquer Estado; 

12. Por "Estado de trânsito" se entende qualquer Esta
do, que não seja o Estado de exportação ou importação, 
através do qual se planeja fã:Zer- ou se faz um movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resíduos; 

13. Por "Estados interessados" se entende as Partes 
que são Estados de exportação ou importação, ou Estados 
de trânsito. quer sejam Partes ou não; 

14. Por ~'Pessoa" se entende qualquer pessoa física ou 
jurídica; 

15. Por "Exportador" se entende qualquer pessoa sob 
a jurisdição do Estado de exportação que providencia a expor
tação de resíduos perigosos ou outros resíduos; 

16. Por "Importador" se entende qualquer pessoa sob 
a jurisdição do Estado de importação que providencia a impor
tação de resíduos perigosos ou outros resíduos; 

17. Por "Transportador" se entende qualquer pessoa 
que realiza o transporte de resíduos perigosos ou outros resí
duos; 

18. Por "Gerador" se entende qualquer pessoa cuja ati
vidade produza resíduos perigosos ou ·outros resíduos que 
sejam objeto de um movimento transfronteiriço ou, caso essa 
pessoa não seja conhecida, a pessoa que possui e/ou controla 
esses resíduos; 

19. Por"Encarregado do depósito'' se entende qualquer 
pessoa para a qual resíduos perigosos ou outros resíduos são 
enviados ou que efetua o depósito desses resíduos; 

20. Por "Organização de integração política e/ou econó
mica•• se entende uma organização constituída por Estados 
soberanos para a qual seus Estados Membros tenham transfe
rido a competência pelas questões regidas pela presente Con
venção e que tenha sido devidamente autorizada, de acordo 
com seus procedimentos internos, a assíná-la, ratificá-la, acei
tá-la, aprová-la, confirmá-la formalmente ou aderir à mesma; 

21. Por "Tráfico ilegal" se entende_ qualquer movimento 
transfronteiriçO de resíduos perigosos ou outros resíduos na 
forma especificada no art. 9 ~ 

Artigo 3 
Definiçoes Nacionais de Resíduos Perigosos 
1. Cada Parte deverá, dentro de um prazo de seis meses 

a contar da data em que se tornar uma Parte da presente 
Convenção, -informar a Secretaria da Convenção a respeito 
dos resíduos, excluídos aqueles relacionados nos Anexos I 
e II, considerados ou definidos como perigosos em sua legisla
ção nacional e a respeito de quaisquer requisitos relacionados 
com os procedimentos adotados para o movimento transfron
teiriço desses resíduos. 

2. Cada Parte deverá subseqüentemente informar a Se
cretaria a respeito de quaisquer mudanças significativas ocor
ridas na informação pres1ada em conformidade com o § 19 

3. A Secretaria deverá prontamente levar ao conheci
mento de todas as Parte·s as informações recebidas de acordo 
com ~s §§ 1• e 2• 

4. As Partes estarão obrigadas a colocar à disposição 
de seus exportadores a informação que lhes seja transmitida 
pela Secretaria em cumprimento do § 39 

Artigo 4 
Obrigações Gerals 

1. a) As Partes que estiverem eXercendo o seu direito 
de proibir a-importação de resíduos perigosos e outros resíduos 

para depósito deverão informar as outras Partes de sua decisão 
em conformidade com o que prevê o art. 13. 

b) As Partes deverão proibir ou não permitir a expor
tação de_ resíduos perigosos e outros resíduos para as Partes 
que proibirem a importação desses resíduos, quando notifi
cadas como prevê o subparágrafo (a) acima. 

c) As Partes deverão proibir ou não permitir a exportação 
de resíduos perigosos e outros resíduos se o Estado de impor
tação não der consentimento por escrito para a -importação 
específica, no caso de o Estado de importação não ter proibido 
a importação desses resíduos. 

2. Cada Parte deverá tomar medidas adequadas para: 
a) Assegurar que a geração de resíduos perigosos e outros 

resíduos em seu território seja reduzida a um mínimo, levando 
em consideração aspectos sociais, "tecnOlógicos e económicos; 

b) Assegurar a disponibilidade de instalações adequadas 
para o depósito, visando a uma administração ambientalmente 
saudável de resíduos perigosos e outros resíduos, as quais 
deverão se localizar, na medida do possível, dentro de seu 
território, seja qual for o local de depósito; 

c) Assegurar que as pessoas envolvidas na administração 
de resíduos perigosos e outros resíduos dentro de seu território 
tomem as medidas necessárias para evirant""póluição por resí.; 
duos perigosos e outros r'esíduos provocada por essa adminis~ 
tração e, se tal poluição ocorrer, para minimizar suas conse- · 
qüências em relação à saúde humana e ao meio ambiente; 

d) Assegurar que o movimento transfronteiriço de resí
duos perigosos e outros resíduos seja reduzido ao mínimo 

-compatível com a administração ambientalmente saudável e 
eficiente desses resíduos e que seja efetuado de rrianeira a 
proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos adver
sos que possam resultar desse movimento; 

e) Não permitir a eXportação de resíduos perigosos e 
outros resíduos para um Estado ou grupo de Estados que 
pertençam a uma organização de integração económica e/ou 
política de que sejam Partes países, particularmente países 
em desenvolvimento, cuja legislação tenha proibido todas as 
importações, ou se tiver razões para Crer que os resíduos 
em questão não serão administrados de forma ambientahnente 
saudável, de acordo com critérios a serem decididos pelas 
Partes em sua primeira reunião. 

f) Exigir Que informações sObre qualquer movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos e outros resíduos pro~ 
postos sejam fornecidas aos Estados interessados, de acOi:-do 
com o Anexo V A, no sentido de definir claramente os efeitos 
desse movimento sobre a saúde humana e o meio ambiente; 

g) Impedir a importação de resíduos perigosos e outros 
resíduos se tiver razões para crer que os resíduos em questão 
não serão administrados de forma ambientalmente saudável; 

__ h) Cooperar com outras Par_te_s_ e organizações interes
sadas em atividades, diretamente e através do Secretariado, 
inclusive divulgando informações sObre o movimento trans
fronteiriço de resfduos perigosos e outros resíduos, com o 
objetivo de aprimorar a administração ambientalmente saudá
vel desses resíduos e impedir o tráfico ilegal. 

3. As Partes consideram que o tráfico ilegal de resíduos 
perigosos ou outros resíduos é uma atividade criminosa. 

4. Cada Parte deverá tomar medidas_ legais, adminis
trativas ou de outra natureza para implementar e fazer vigorar 
os dispositivos da presente Conven-ção, inclusive medidas para 
impedir e punir condutas que representem violação da pre
sente Convenção. 
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5. Nenhuma Parte permitirá que resíduos perigosos ou 
outros resíduos sejam exportados para um Estado que não 
seja Parte, ou importados de um Estado que não seja Parte. 

6. As Partes -acordam que não permitirão a exportação 
de resíduos perigosos e outros resíduos para depósito dentro 
da área ao sul dos 60 graus de latitude sul, estejam Qu não 
esse_s resíduos sujeitos a movimento transfronteiriço. 

7. Além disso, cada Parte deverá: 
a) proibir todas as pessoas sob sua jurisdição nacional 

de transportarem ou depositarem resíduos perigosos ou outros 
resíduos, a não ser que essas pessoas estejam autorizadas 
ou tenham permissão para realizar esse tipo de operações; 

b) exigi! que oS resíduos perigosos e outros resíduos a 
serem objcto de um movimento transfronteiriço sejam emba
lados, etiquetados e_transportados em conformidade com nor
mas e padrões internacionais aceitos e recOnhecidos de forma 
geral no campo da embalagem, etiquetagem e transporte, 
e que sejam levadas em consideração práticas pertinentes iil
ternacionalmente reconhecidas; 

c) exigir que os resíduos perigosos e outros resíduos se 
façam acompanhar de um documento de movimento desde 
o ponto no qual tenha início um movimeiltó -transfronteiriço 
até o ponto de depósito. 

8. Cada Parte deverá exigir que os resíduos perigosos 
e outros resíduos a serem exportados sejam adminisfrados 
de forma anibientalmente saudável no Estado de_ importação 
ou e:q1 qualquer outro lugar. Diretrizes técnicas a serem adota
das para a adminisfrâção ambientalmente saudável dos resí
duos cobertos pela presente Convenção serão acordadas pelas 
Partes em sua primeira reuniãc>~ -

9. As Partes deverão tomar medidas adequadas no sen
tido de garantir que o movimento transfronteiriçO de resíduos' 
perigosos e outros resíduos só seja permitido se: 

a) o Estado de exportação não tiver capacidade técnica 
e as instalações necessárias, capacidade ou locais de depósito 
adequados para depositar os resíduos em questão de forma 
ambientalmente saudável e eficiente; ou 

b) os resíduos cm questão forem necessários como maté
ria-prima para as indústrias de reciclagem ou recuperação 
no Estado de importação; ou 

c) o movimento transfronteiriço em questão estiver de 
acordo com outros critérios a serem acordados pelas Partes, 
desde que esses critérios não divirjam dos objetivOs da pre
sente Convenção. 

10. A obrigação estipulada pela presente Convenção 
em relação aos Estados nos quàis sãO gerados resíduos perigO
sos e outros resíduos, de exigir que esses resíduos_sejam admi
nistrados de forma ambientalmente saudável não poderá, em 
nenhuma circunstância, ser transferida para os Estados de 
importação ou trânsito. __ _ 

11. Nada na presente Convenção deve impedir uma Par
te de impor exigências adicionais que sejam compatíveis com 
os disposítivos·da presente Cóhvehção·e que-estejam em con
Cf"rdância com as normas de direito internacional, a fim de 
melhor proteger a saúde humana e o meio arobie_nte. 

12. Nada na presente Convenção deve afetar em ne
nhum aspecto a soberania dos Estados sobre seu mar territo
rial estabelecida de acordo com o direito internacional e os 
dir~itos soberanos e a juriSdição que Os_Estados exercem sobre 
suas zonas económicas exclusivas e plataformas continentais 
de acordo com o direito internacional, bem como o exercício 
dos direitos e libe,rdadcs d~ nayegação por parte dos navios 
e aviões de todos os Estados, conforme prevê o direito interna-

cional c como estabelecido em instrumentos internacionais 
pertinentes. 

13. As Partes deverão rever periodicamente as possibi
lidades de reduzir a quantidade e/ou o_ potencial de poluição 
dos resíduos perigosos e outros resíduos que são exportados 
para outros Estados, particularmente para os países em desen
volvimento. 

Artigo 5 
Designação de Autoridades Competentes e do Ponto Focal 

Para facilitar a implementação da presente Convenção, 
as Partes deverão: 

1. Designar ou estabelecer uma ou riuUs au_toridades 
competentes e um ponto focal. Uma autoridade c.:ompetente 
deverá ser designada para receber a notificação no caso de 
um Estado de trânsito. 

2. Informar o Secretariado, em um período de três me
ses a partir da entrada em vigor da presente Convenção para 
elas, a respeito das repartições designadas por elas como seu 
ponto focal e suas autoridades competentes. 

3. Informar o Secretariado, em um período de um mês 
a c_ontar da data da decisão, a respeito de quaisquer mudanças 
relacionadas com a designação feita em conformidade com 
o parágrafo 2 acima. -

Artigo 6 
Movimento Transfronteiriço entre Partes 

1. O Estado de exportação deverá notificar, ou exigir 
que o gerador ou exportador notifiquem, por escrito, por 
meio da autoridade competente do Estado de exportação, 
a aut')ridade competente dos Estados interessados, a respeito 
de qualquer movimento transfronteiriço de resíduos peri_Josos 
ou outros resíduos proposto. Essa notificação deverá conter 
a-s· declarações e informações especificadas no Anexo V A, 
escritas numa língua aceitável para o Estado de importação. 
Apenas uma notificação precisará ser enviada para cada um 
dos Estados interessados. 

2~ O Estado de importação deverá responder por escrito 
ao -notificador, permitindo o movimento com ou sem condi
ções, negando permissão para o movimento ou solicitando 
informações adicionais. Uma cópia da resposta final do Estado 
de importação deverá ser enviada às autoridades competentes 
dos Estados interessados que sejam Partes. 

3. O Estado de exportação não deverá permitir que 
o gerador ou exportador dê início ao movimentO transfron
_!éii:_ÍÇº ;tté que tep.ha recebido confirmação por escritO de 
que: 

a) o notificador recebeu o consentimento por escrito do 
Estado de importação~ e 

b) o notificador recebeu da parte do Estado de impor
tação confirmação quanto à eXistência de um contrato_entre 
o exportador e o encarregado do depósito especificando a 
adininistração ambientalmente s;tu-dável dos resíduos em ques
tão. 

4+ Cada Estado de trânsito que seja Parte deverá acusar 
prontamente ao notificador o recebimento da notificação. 
Subseqüeptemente, poderá dar uma resposta por escrito ao 
notificador, em um prazo de 60 dias, penp.itindo o movimento 
com QU sem condições, negando permissão para o m9vimento 
ou solicitando informaÇões adicionais. O Estado de expor
tação não deverá permitir que o movimento transfronteiriço 
tenha início antes de haver recebido a permissão por escrito 
do Estado de trânsito. Não obstante, caso em qualquer mo
mento uma Parte decida não exigir ·consentirilento prévio, 
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de forma geral ou sob condições específicaS, para movimentos 
transfronteiriços de trânsito de resíduos perigosos ou outros 
resíduos, o_u caso modifique seus requisitos neste particular, 
deverá informar prontamente as outras Partes de sua decisão, 
como prevê o_art. 13. Neste último caso,._ Se;!_ o Estado de 
exportação não receber qualquer resposta em um prazo de 
60 dias a partir do recebimento de uma _determinada_notifi~ 
cação pelo Estado de trânsito, o Estado de exportação poderá 
petmitir que a exportação se faça através-do Estado de trânR 
si to. 

5. No caso_de um movimento transfront~iriço em que 
os resíduos sejam legalmente definidos ou consiçlera<to::;: como 
resíduos perigosos apenas: 

a) pelo Es_tado de exportação, os requisitos do parágrafo 
9 do presente artigo que se aplicam ao importador e encarre
gado do depósito e-ao Estado de importação aplicar-se-ão, 
mutatis mutandis, ao exportador e ao Esf3_do de exportação, 
respectivamente; 

b) pelo Estado de importação, ou pelos Estados de im
portação e de trânsito que sejam Partes, os requisitos dos 
parágrafos 1, 3, 4 e 6 do presente _Artigo que se aplicam 
ao exportador e ao Estado de exportação aplicar-se-ão, mota
tis mutandis, ao importador ou encarregado do depósito e 
ao Estado de importação, respectivamente; ou 

c) por qualquer Estado de trânsito que seja uma Parte, 
os_dispositivos dQ parágrafo 4 aplicar-se-ão a tal Estado. 

6. O Estado de exportação poderá, mediante consenti
mento por escrito dos Estados interessado!', permitir que o 
gerador ou o exportador usem uma notificação geral pela 
qual os resíduos perigosos ou outroS re-srduos com as mesmas 
característicãS físicas e química-s sejam expedidos regularmen
te para o mesmo encarregado do depósito via a mesma aduana 
de saída do Estado de exportação, via a mesma aduana de 
entrada do Estado de_ importação e, no caso de trânsito, via 
a mesma aduana de entrada e saída do Estado ou Estados 
de trânsito. 

7. Os Estados interessados poderão apresentar sua per
missão por escrito para a utilização da notificação geral men
cionada no parágrafo 6 mediante o fornecimento de determi
nadas informações, como as quantidades .exatas ou relações 
periódicas de resíduos_ perigosos ou OutrOs resíduos a serem 
expedidos. _____ ~- __ 

8. A notificação geral e o consentimento por escrito 
mencionados nos parágrafos 6 e 7 poderão abranger múltiplas 
expedições de resíduos perigosos ou outros resíduos durante 
um período máximo de 12 meses. 

9. As Partes deverão exigir que todas as pessoas encar
regadas de um movimento transfronteiriço de i"ésfduos perigo
sos ou outros resíduos assinem o documento do movimento 
na entrega ou no recebimento dos resíduos em questão. Tam
bém deverão exigir que o encarregado do _depósito inforrile 
tanto o exportador quanto a autoridade competente do Estado 
de exportação do recebimento, pelo encarregado do dep_ósito, 
dos resíduos em questão e, no devido tempo, da conclusão 
dO depósito de acordo com_ as especificações da notificação. 
Caso essas informações não sejam recebidas no Estado de 
exportação, a-autoridade competente do Estado de exportação 
ou o exportador deverão notificar o Estado d_e __ importação. 

10. A notificação e resposta exigidas pelo presente Arti
go deverão ser transmitidas à autoridade competente das Par
tes interessadas oU às autoridades governamentais respon
sáveis no caso de Estados que não sejam Partes. 

11. Qualquer movimento transfronteiriço de resíduos 
perigosos ou outros resíduos deverá ser coberto por seguro, 
caução ou outra garantia exigi<!a pelo Estado de importação 
ou qualquer Estado de trânsitO que não se parte. 

Arügo 1 
. __ __. Movimen.to T~aosfronteir_iço a Partir de uma Parte através 
de Estados qu_e não sejam Partes -

· O parágrafo 2 do artigo 6 da Convenção aplicar-se-á, 
mutatis mutaodis, ao movimento transfronteiriço de resíduos 
perigosos ou outros resíduos a partir de uma Parte através 
de um Estado ou Estados que não sejam Partes. 

Arügo 8 
O Dever de Reimportar 

Quando um movimento transfronteiriço de resíduos peri
gosos- ou outros resíduos para o qual foi dado consentimento 
dos Estados interessados, co-m base nos dispositivos da pre
sente Convenção não puder ser concluído de acordo com os 
termos do contrato, o Estado de exportação deverá garantir 
que OS res1dUOS em questão SÚão" }ev3.dos de- VOlta para Q 

seu território pelo exportador, caso não possam ser estabele
cidos esquemas alternativos para o depósito dos_ mesmos, de 
uma forma ambientalmente saudável, num prazo de 90 dias 
a partir da data em que o Estado importador informou o 
Estado de exportação e o Secretariado a esse respeitO, ou 
em qualquer outro prazo acordado entre os EstadoS interes~ 
sados. Para esse fim, o Estado de_exportação e qualquer Parte 
de trânsito não deverá se opor. dificultar ou impedir o retorno 
de~ses resídu9s para o Estado de exportação. 

Artigo 9 
Tráfico Degal 

L Para os fins da presente Convenção, qualquer movi:. 
menta transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros rejei
tas: 

a) sem notificação, segundo os dispositivos da presente 
Convenção, para todos os Estados interessados; ou 

b) sem o consentimento-, segundo os dispositivos da pre~ 
sente Convenção, de um Estado interessado; ou 

c) com o consentimento de Estados Obtido por meio de 
falsificação, descrição enganosa ou fraude; ou 

d) que não esteja materialmente em conformidade com 
os documentos; ou 

e) que resulte num depósito deliberado (por exemplo, 
dumping) de resíduos perigosos ou outros resíduos caracte
rizando violação da presente Convenção e de princípids gerais 
do direito internacíonal, será considerado tráfico ilegal. 

2. No caso de um movimento transfronteiriço de resí
duos perigosos ou outros resíduos considerado tráfico ilegal 
em funÇão da conduta do exportador ou gerador, o Estado 
de exportação deverá assegurar que os resíduos em questão 
sejam: 

a) levados de volta pelo exportador ou pelo gerador ou, 
se necessário, pelo próprio Estado para dentro de seu território 
ou, se isto for impraticável, 

b) depositados de alguma outra forma de acordo com 
os dispQsitivos da presente Convenção, em um prazo de 30 
dias a contar da data em que o Estado de exportação foi 
informado do tráfico ilegal ou em qualquer outro prazo acor
dado entre os Estados interessados. Para esse fim, as Partes 
interessadas não deverão se opor, dificultar ou imped_ir o retor
no desses resíduos para o Estado de exportação, 
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3. NO eis~ d~ u~ movim~;{tQ· transfr~nt~iriço de re'sfM 
duas perigosos ou outros resíduos considerado tráfico ilegal 
em função da conduta do importador ou do encarregado do 
depósito·, o- Estado de importação déVerá assegurar que os 
resíduos em questão sejam depositados· de forma ambien
talmente saudável pelo importador ou encarregado do depó
sito Ou, se necessário, pelo próprio Estado de imftortação 
em um prazo de 30 dias a partir da data em que o tráfico 
ilegal tenha chegado ao conhecimento do Estado _de impor
tação ou em qualquer outro prazo acordado entre os Estados 
interessados. Para esse fim, as Partes interessadas deverão 
co-operar umas ·com as outras, conforme necessário, no depó
sito dos resíduos de forma ambientalmente saudável. 

4. Nos casos em que a responsa,bÚidade pelo tráfico 
ilegal não possa ser atribuída ao exportador ou gerador nem 
ao importador o-u encarregado do depósito, as Partes interes
sadas ou outras Partes, de acordo com a situação, deverão 
assegurar, por meio de cooperação, que os resíduos em ques
tão sejam depositados o mais rapidamente possível de forma 
ambientalmente saudável no Estado_de exportação, no Estado 
de importação ou em algum outro lugar considerado ade~ 
quado. 

5. C3.da Parte deverá implementar uma legislação nacio~ 
naVinterna adequada para impedir e punir o tráfico ilegal. 
As Partes deverão cooperar umas com as outras para atingir 
os objetivos deste artigo. 

Artigo 10 

Cooperação Internacional 
1. As Partes deverão cooperar umas com as outras com 

o. objetivo de aprimorar e alcançar um manejo ambiental
meJlte saudável de resíduos perigosos e outros resíduos. 

2. Para esse fim, as Partes deverão: - - - - ---
a) Mediante solicitação, fornecer informações, seja numa 

base bilateral ou multilateral, com vistas a promover o manejo 
ambientalmente saudável de resíduos_ perigosos e outros resí
duos, incluindo a harmonização de padrões técnicos e práticas 
,para um manejo adequado de resíduos perigosos e outros 
resíduos; 

b) Cooperar na vigilância dos efeitos do manejo de resí
duos perigosos sobre a saúde humana e o meio ambiente; 

c) Cooperar, em sintonia com suas leis, regulamentos 
€; políticas nacionais, no desenvolvimento e implementação 
de novas tecnologias ambientalmente racionais com baixo ín
dice de resíduos e no aperfeiçoamento das tecnologias existen
tes com vistas a eliminar, na medida do possível, a geração 
de resíduos perigosos e outros resíduos e estabelecer métodos 
mais efetivos e eficientes de assegurar_ um manefo ambfe:õ.
talmente saudável para os mesmos, incluindo o estudo dos 
efeitos económicos. sociais e ambientais· da adoção de tais 
tecnologias novas. 

d) Cooperar ativamente, em sintonia com suas-leis, regu
lamentos e políticaS nacionais, na transferência de tecnologias 
e sistemas administrativos relacionados com o manejo ambien~ 
talmente saudável de resíduos perigosos e outros resíduos. 
Também dev.erão cooperar n-o desenvolvimento de capacidade 
técnica entre as Partes, especialmente entre aquelas que neces~ 
sitem ou solicitem assistência técnica nessa área; 

e) Cooperar no desenvolvimento de diretrizes técnicas 
e/ou códigos de práticas apropriadas. 

3. As Partes deverão empregar meios adequados para 
cooperarem umas com as outras a fim de dar assistência ·aos 
países em desenvolvimento na implementação dos subpará
grafos a, b, c e d do parágrafo 2 do artigo 4. 

4. Levando em consideração as necessidades dos países 
em desenvolvimento, estimula-se a co-operação entre-as-Partes 
e as organizações intern.acionais competentes com o objetivo 
de promover, inter alia, uma consciência pública, o desenvol
vimento de um manejo ambientalmente saudável de resíduos 
perigosos e outros resíduos e a adoção de novas tecnologias 
com baixo índice de resíduos. 

Artigo 11 
Acordos Bilaterais, Multilaterais e Regionais 
I. Não obstante o disposto no Artigo 4, parágrafo 5, 

as Partes podem estabelecer acordos ou arranjos bilaterais, 
multilaterais ou regionais no que se refere ao movimento trans
fronteiriço de resíduos perigosos ou outro_s resíduos com Partes 
ou não Partes, desde que esses esquemas ou acordos não 
derroguem a administração ambientalmente saudável dos resí
duos perigosos- e outros resíduos exigida pela presente Con
venção. Esses acordos ou esquemas deverão estabelecer dispo
sitivos que não sejam menos ambieritalmente saudáveis que 
aqueles previstos na presente Convenção, particularmente le
vando-se em consideração os interesses dos países em desen
volvimento. 

2. As Partes deverão notificar o Secretariado a respeito 
de quaisquer acordos ou arranjos bilaterais, multilaterais ou 
regionais mencionadoS nO parágrafo 1 assiín comO a respeito 
daqueles estabelecidos com a finalidade de controlar os movi
mentos transfronteiriços de resíduos perigosos e outros resí
duos exclusivamente entre as Partes desses acordos. Os dispo
sitivos da presente Convenção não afetarão moViri1entoS trans
frQnt~iriços efetuados em conformidade com esses acordos, 
desde que esses acordos sejam compatíveis com o manejo 
ambientalmente saudável de resíduos perigosos e outros resí
duos, que estipula a presente Convenção. 

Artigo 12 
Consultas sobre Responsabilidade 
As Partes deverão cooperar com o objetivo de adotar, 

tão pronto possível, um protocolo que estabeleça normas e 
procedimentos adequados no -campo da responsabilidade e 
compen~ação por danos provocados pelo movimento trans
fronteiriço e depósito de resíduos perigosos e outros resíduos. 

Artigo 13 
Transmissão de Informações 
1. As Partes deverão velar para que sejam imediata

mente informados os Estados interessados, sempre que tive
rem conhecimento de algum acidente Ocorrido durante o movi
mento transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resí
duos que possa apresentar riscos à saúde humana e ao meio 
ambiente em outro_s Estados. 

2. As Partes deverão informar umas às outras, por meio 
do Secretariado, do seguinte: 

a) Mudanças em relação à designação de autoridades 
competentes e/ou pontos focais, de acordo com o Artigo 5; 

b) Mudanças na sua definição nacional de resíduos peri
gosos, de acordo com o Artigo 3; 

e, o mais rapidamente possível, 
c) Decisões tomadas por elas de proibir total ou parcial

mente a importação de resíduos perigosos_ ou outros resíduos 
para depósito dentro da área sob sua jurisdição nacional; 

d)Decisões tomadas por elas com vistas a limitar ou banir 
a exportação de resíduos perigosos oU outros resíduos; 

e) Quaisquer outras infOrmações exigidas em conformi
dade com o parágrafo 4 do presente artigo. 

3. As Partes deverão, em consonância -com suas leis 
e regulamentos nacionais, transmitir, pOi' meio do Secreta-
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riado, à Conferência das Partes estabelecida pelo Artigo 15, 
antes do final de cada ano civil, um relatório sobre o ano 
civil anterior, o qual deverá conter as seguintes informações: 

a) Autoridades competentes e pontos focais designados 
pelas mesmas de acordo com o Artigo 5; 

b) Informações sobre os movimentos transfronteiriços de 
resíduos perigosos ou de outros resíduos com os quais tenham 
tido alguma relação. incluindo: 

i) A quantidade de resíduos perigosos e outros resíduos 
exportados, a categoria dos mesmos, suas características, des
tino e qualquer país de trânsito e método de depósito _especifi
cados na resposta à notificação; 

ii) A quantidade de resíduos perigosos e outros resíduos 
importados, a categoria dos mesmos, suas características, ori
gem e métodos de depósitos; 

iii) Depósitos que não tenham sido efetuados como pla
nejado; 

iv) Esforços pata reduzír a quantídade de resíduos peri
gosos e outros resíduos sujeitos a movimento tr~nsfrOriteiriço; 

c) Informações sobre as medidas adotadas por elas na 
implementação da presente Convenção; 

d) Informaç~es sobre estatísticas qualificadas disponíveis 
que tenham sido compiladas pelas mesmas a respeito dos efei
tos da geração, transporte _e. depósito de resíduos perigosos 
e outros resíduos sobre a saúde humana e o meio ambiente; 

e) Informações sobre acordos_ e esquemas bilaterais, mul
tilaterais e regionais estabelecidos de acordo com o Artigo 
11 da presente Convenção; 

t) Informaç_ões sobre acidentes ocorridos durante o movi
mento transfronteiriço e. depósito de resíduos perigosos e ou
tros resíduos e sobre as m~didas .tomadas para lidar cop1- Os 
mesmos; 

g) Informações sobre ~pções de depósito eXisientes den-
tro da área de sua jurisdição nacional; · 

h)Informaçóes sobre inedidas tomadas para desenvolver 
tecnologias destinadas a reduzir e/ou eliminar a produção de 
resíduos perigosos e oUtros resíduos; e 

i) Quaisquer assuntos considerados pertinentes. pela Con-
ferência das Partes. -- . - _ _.. . , -, .. 

4. As Partes deverão, em consonância com .suas leis 
e regulamentos nacionais, aSsegurar que 'CôpiaS de cada notifi
cação relativa a qualquer movimento transfronteiriço de resí
duos perigosos ou outros resíduos, bem como de su-a resposta, 
sejam enviadas ao Secretariado toda vez que uma Parte, ao 
considerar que seu meio ambiente pode ser afetado por aquele 
movimento transfronteiriço, formule solicitação nesse sentido. 

Artigo 14 
· Aspectos Financeiros 

1. As Partes convêm que, de ·acOrdo com as: neceSSi: 
dades específiCas. de difeiei:ttes iegiões e subregiõeS, devem 
ser estabelecidos Centros regionais -e· sübregionais para- treina
mento e transferências de tecnologias relacionadas cbm o ma
nejo de resíduos perigosos e outros resíduos e com a redução 
ao mínimo de sua geração. As Partes deliberarão a respeito 
do estabelecimento de mecanismos de financiamento adequa
dos em bases voluntárias. 

. 2. As Partes.examiflarão a. Con,vé:niência.de estabelecer 
um fundo rotat~vo. destinado a prestar assistência provisória 
no caso de situações de emergência, com o objetivo de mini
mizar os danos provocados por acidentes resultantes de movi
mentos transfronteiriçoS de resíduos perigosos e outros resí
duos, ou ocorridos durante o depósito. 

Artigo 15 
Conferência das Partes 
L Fica estabelecida por meio desta uma Conferência 

das Partes. A prixp.eira, reunião da Conferência das Partes 
será convocada p_eJo Diretor Executivo do Pnuma no prazo 
de um ano a partir Q.a entrada em viga~ da presente Conven
ção. Subseqüentemente', reuniões ordinárias da Conferência 
das partes serão realizadas em intervalos regulares a serem 
determinados pela COnferência em sua primeira reunião. 

2. Reuniões extraordinárias da Conferência das Partes 
serão realizadas em.outras ocasiões consideradas necessárias 
pela Conferência, ·ou mediante solicitação por escrito de qual
quer Parte, num -p'raio' de ·seis meses a partir do envio da 
referida solicitação 'ao'Se'cretariado, desde que tal solicitação 
seja apoiada por pe~Õ Inenos um terço das Partes. 

3. A Conferên.cia 'das Partes deverá acordar e adotar 
por consenso regras' de procedimento para si mesma e para 
qualquer organismo subsidiário- que possa vir a estabelecer, 
bem como normaS f_inan_ceiras pará determinar especificamen
te a participação' financeira das Partes no cumprinientó da 
presente ConvenÇâa. -

4. Em sua primeira- reunião, as Partes deverão consi~ 
derar medidas adicionais que possam -aUxiliá-las no cumPri
mento de suas respODSabilidadeS em relação à proteção e ,pre
servação do meio ·a'nibiente mâ.rinho nO contexto çla presente 
conv_enç_ão. - - . 

S. A Conferência das Partes deverá manter sob contínua 
revisão e avaliação a efetiva implementação da presente Con· 
venção e, além disso, deverá: 

· a) Promover a· harmonização de políticas, estratégias e 
medidas adequadas, com- vistas a minimizar ·o·s ·ctanos provo-.. 
cactos por resíduos perigosos e outros 'resíduos à saúde hum·ana 
e ao meio ambiente; , ~ 

b) Considerar-e 3dotar, de acOrdo com as·nece-sSídades, 
emendas à presente Convenção é seus anexos,· levandO em 
consideração, ioter alia, informações científicas, técnicas; eco
nômicas e ambientais disponíveis; 

c) Considerar e empreender qualquer ação adicional que 
possa ser necessária para alcançar os propósitos da presente 
Convenção à luz .aa experiência ·adquirida na sua operacio
nalização' assim como na operaciollalização -dos acordos e es.:. 
quemas previstos n·o Artigo 11; ' ' 

d) Considerar' e adotar protócolos, de' acórdo com as· 
necessidades; e · · , 

e) Estabelecer quaisquer organismos subsidiários Consi
derado~ necessários para a implementação da presente Con
venção. 

6. As Nações Unidas, suas agências especializadas, bem 
conio qualquer Estado que não seja Parte da presente Co-nven
ção~ pOderão estar· representados como observa~ores nas reu
niões da Conferência das Partes. Qualquer orgamsmo ()U agên
Cia, seja nacional ou iilternacioifãl,- governamental ou não 
governamental, qualificado nas áreas relacionadas a resíduos 
perigosos ou outróS resíduos que· t~nha informado o Secreta
riado de seu desejo de ~er representado como observador 
numa reunião_ da Conferência das Partes, poderá ter permissão 
pafa tal, a nãO ser que pelo menos um terço das Partes presen
tes façam objeção. A admissão e participação de observadores 
ficará sujeita às regras de procedimento adotadas pela Confe-
rência das Partes. · ' · 

7. A Conferêilcia das Partes deverá fazer, nuril- piazo 
de três anos a partir da entrada em vigor da presente Conven
ção e pelo menos _a cada seis ar;tos ~u.bseqüentemente, uma 
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avaliação de sua eficácia e, se julgado necessário
7 

considerar 
a adoção de uma proibição completa ou parcial de movimentos 
transfronteiriços de resíduos perigosos e outros resíduos, à 
luz das últimas informações científicas, ambientais, técnicas 
e económicas disponíveis. 

Artigo 16 
O Secretariado 
1. As funções do Secretariado serão as seguintes: 
a) Organizar e prestar assistência àS reuniõe·s ·previstas 

nos Artigos 15 e 17; · 

b) Preparar e transmitir relatórios baseados nas informa
ções recebidas de acordo com os arts. 3, 4, 6, 11 e 13, bem 
como nas informações oriUndas_ de reuniões de organismos 
subsidiários estabelecidas de acordo com o art. 15 e também, 
de acordo com as necessidades, nas informações fornecidas 
por entidades intergovernamentais e não governamentais per~ 
tinentes; - - - -

c) Preparar relatórios sobre as atividades que desenvol~ 
veu na implementação de suas funções de acordo com a pre~ 
sente Convenção e apieseiltá~los à Conferência âas ParteS; 

d) Garantir a necessária coorderiaÇão com· organismOs 
internacionais pcrtirienfé's -e~ em fiarticular, eStitbelecéfisque
mas administrativos e contratuais néceSsãrioS pata o efetiVo 
deSeJI~penho de suas funções; 

e) Comunicar-se com os pontos focais e autorid'ades com
petentes estabelecidas pelas Partes de acordo com o art. 5 
da presente Convenção; 

f) Compilar informações relativas aos locais e instalações 
nacionais autofiiãdas pelas Partes e disponíveis para o depó
sito de seus resíduos perigosos e outros resíduos e fazer essas 
informações circularem entre as Partes; 

g) Receber e transmitir informações de e para Partes 
sobre: 

-fontes de assistência técnica e treínamento; 
- know-how técnico e científico disponível; 
-fontes de consultaria e avaliação especializada; e 
-disponibilidade de recursos com vistas a assistir às Par-

tes, mediante solicitação, em -áreas cOmo~ -----
- gerenciamento do sistema de notificação da pres-ente 

CoilVençãó; 
-manejo de resíduos perigosos e outros resíduos; 
-tecnologias a-mbientalmente racionak relacionadas 

com os resíduos perigosos e- outros resíduos, como tais teCno
logias com baixo índice de resíduos ou sem resíduos; 

-avaliação das capacidades e locais de depósito; 
-vigilância de resíduos perigosos e outros resíduos; e 
-respostas a emergências; 
h} Fornecer às Partes, mediante solicitação, informaçôes 

sobre consultores ou firmas de consultaria que tenham a neces
sária competência técnica na área e que possam assistir às 
mesmas no exame de uma notificação para urn movimento 
transfronteiriÇo, na aV3liâç.ã0-da conformidade de um carrega
mento de resíduos perigosos ou outros resíduos com a notifi
cação pertinente e/ou na verificação de que às instalações 
propostas para a depósito de resíduos perigosos e outros resí
duos são ambientalmente saudáveis, quando as Partes tiverem 
razões para crer que os tesíduos em questão não serão mane
jados de forma ambientalmente saudável. Qualquer exame 
dessa natureza não terá suas despesas cobertas pelo Secre
tariado; 

i) Assistir às Partes, mediante solicitação, na -identifi
cação de casos de tráfico ilegal e fazer circular imediatamente, 

para as Partes interessadas, quaisquer informações que tenha 
recebido sobre tráfico ilegal; 

j) Cooperar Com as Partes e com as organizações e agên
cias internacionais pertinentes e competentes no fornecimento 
de peritos e equipamentos para rapidamente prestar assistên
cia aos Estados no caso de uma situação de emergência; e 

-- k) Desempenhar quaisquer outra funções relevantes às 
finalidades da presente Convenção, de acordo com as determi
nações da Conferência das partes. 

As funções do Secretariado serão interinamente desem
penhadas pelo PNUMA até a conclusão da primeira reunião 
da Conferência das Partes realizadas de acordo com o· art. 
15. 

3. Na sua primeira reunião, a Conferência das Partes 
deverá nomear o Secretariado dentre as organizações intergo
vernamentais competentes existentes que tiverem manifestado 
intenção de desempenhar as funções do Secretariado estabele
cidas na presente Convenção. Nessa reunião, a Conferêllcia 
das Partes deverá também avaliar a execução, pelo Secreta
riado interino, das funções a ele designadas, em particular 
aquelas decorrentes do § 1 acima, e tomar decisões a respeito 
das estruturas adequadas para essas funções. 

Artigo 17 
Emendas à Convenção 

1. Qualquer Parte poderá piopOr emendas à -presente 
Convenção e qualquer Parte de um protocolo poderá propor 
emendas àquele protocolo. Essas emendas deverão levar em 
conta, inter a1ia, considerações científicas e técnicas relevan
tes. 

2. Emendas à presente Convenção deverão ser adotadas 
em uma reunião da Conferênciã das_Partes. Emendas a qual
quer protocolo deverão ser adotadas numa reunião da Confe
rência das Partes envolvendo o protocolo em questão. O texto 
de qualquer emenda proposta à presente Convenção ou a 
qualquer protocolo, salvo quando previsto de outra maneira 
em tal protocolo, deverá ser comunicado às Partes pelo Secre
tariado pelo menos seis meses antes de reunião na qual ela 
será proposta para adoção. O Secretariado deverá ainda corou~ 
nicar as emendas propostas aos Signatários da presente Con
venção ·para informação dos mesmos. 

3. As Partes deverão enviar todos os esforços para che
garem a um consenso em relação a qualquer emenda proposta 
à pteserite Convenção. Caso tenham sidO feitós tOdos os esfor
ços, sem que se tenha chegado a um consenso, a emenda 
deverá, como último recurso, ·ser adotada por voto majoritário 
de três quartos das Partes presentes e que estejam votando 
na reunião e apresentada pelo Depositário a tcidas as Partes 
para ratificação, aprovação, confirmação formal ou aceitação. 

4. O procedimento mencionado no § 3 acima aplicar
se-á a emendas propostas a qualquer protocolo, a não ser 
quando uma maioria de dois terços das ParteS dO p!Otocolo 
em questão presentes e que estejam votando na reunião -seja 
suficiente para sua educação. 

5. Os instrumentos de r,atificaçáo, aprovação, confir
mação formal ou aceitação de emendas deverão ser deposi
tados junto ao Depositário. As emendas adotadas de acordo 
com os §§ 3 e 4 acima deverão entrar em vigor entre as Partes 
que as tenham aceito no nonagésimo dia após a recepção 
pelo Depositário do instrumento de ratificação, aprovaçãO, 
confirmaÇão formal ou aceitação de pelo menos três quartos 
das Partes que tenham aceito as einendas ao protocolo em 
questão, a não ser quando previsto de outra maneita no pró-

.... ~. '' -,· ,,,.,,~·· 
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prio protocolo. As emendas deverão entrar em vigor para 
qualquer outra Parte no nonagésimo dia após essa Parte ter 
depositado seu instrumento de ratificação, aprovação, confir
mação formal ou aceitação das emendas. 

6. Para os fins do presente artigo, por "Partes presentes 
e que estejam votando" entende-se Partes que estejam presen
tes e emitam um voto afirmativo ou negativo. 

Artigo 18 
Adoção de Emendas aos Anexos 

1. Os anexos _da presente Convenção ou de qualquer 
protocolo deverão ser parte integrante desta Convenção ou 
do protocolo em questão, conforme o caso. e, salvo quando 
expressamente previsto de outra maneira, uma referência _a 
esta Convenção ou a seus protocolos constitui também uma 
referência a seus anexos. Esses anexos restringíf-se-ão a qUes
tões científicas, técnicas e administrativas. 

2. Salvo quando previsto de outra maneira em qualquer 
protocolo em relação a seus anexos, o seguinte procedimento 
aplicar-se-á à proposta, adoção e entrada em vigor de anexos 
adicionais à presente Convenção ou de anexos a um protocolo: 

a) Os anexos à presente Convenção -e seus-protocolos 
deverão ser propostos e adotados de acordo com o procedi
mento estabelecido no art. 17, §§ 2, 3 e 4; 

b) Qualquer Parte que não possa aceitar um anexo adi
cional à presente Convenção ou um anexo a qualquer proto
colo de que _seja Parte deverá notificar o Depositário a esse 
respeito, por escrito, em um praZo de seis meses a partir 
da data da comunicação da adoção feita pelo Depositário. 

O Depositário iióiifi"Cará sem demota todas as Partes a 
respeito do recebimento de qualquer notificação dessa nature
za. Uma Parte poderá a qualquer momento substituir uma 
declaração anterior de objeção por uma aceitação e os anexos 
deverão, depois disso, entrar em vigor para essa Parte; 

c) Ao término de seis meses a partir da data em que 
circular a comunicação feita pelo Depositário, o anexo deverá 
entrar em vigor para todas as Partes da presente Çonyenção 
ou _de _qualquer protocolo em questão, mesmo as que não 
tiverem apresentado uma notificação como previsto-no subpa
rágrafo (b) acima. 

3. A proposta, adoção e entrada em vigor de emendas 
a anexos da presente Convenção ou de qualquer protocolo 
ficarão sujeitas ao mesmo procedimento adotado em relação 
à proposta. adoção e entrada em vigor de Anexos à presente 
Convenção ou Anexos a um -protocolo. Os Anexos e emendas 
aos mesmos deverão levar em conta, inter alia, considetações 
científicas e técnicas relevantes. 

4. Caso um aneXo adicional ou alguma emenda a_ um 
anexo envolva uma emenda à presente Convenção ou a qual
quer protocolo, o anexo adicional ou anexo emendado não 
deverá entrar em vigor·até que a emenda à presente Conven
ção ou ao protocolo entre em vigor. 

Artigo 19 
Verificação 
Qualquer Parte que tenha razões para crer que outra 

Parte agiu, ou está agindo de forma a violar suas obrigações 
para com a presente Convenção poderá i~or~ar o ~ecre~a
riado a esse respeito e, nesse caso, deverásunultanea e 1med1a· 
tamente informar, diretamente ou por meio do Secretariado, 
a Parte contra a qual as alegações estão sendo lev~ntadas. 
Todas as informações pertinentes deverão ser encammhadas 
pela Secretaria às Partes. 

Artigo 20 
Solução de Controvérsias 

1. No caso de alguma controvérsia entre as Partes quan
to à interpretação, aplicação ou cumprimento da presente 
Convenção ou de qualquer protocolo da mesma, estas deverão 
procurar solucionar a controvérsia por meio de negociações 
ou de qualquer outro meio pacífico de sua eSColha. 

2. Caso as Partes interessadas não consigam solucionar 
a controvérsia pelos meios mencionados no parágrafo anteM 
rior, a controvérsia deverá ser submetida, se as Partes nela 
envolvidas assim concordarem, à Corte Internacional de Jus
tiça ou a arbitragem sob as condições descritas_ no Anexo 
VI sobre Arbitragem. Não obstante, caso não cheguem a 
um acordo quanto à submissão da controvérsia à Corte Inter
nacional de Justiça ou a arbitragem, as Partes não ficarão 
isentas da responsabilidade_de continuar a procurar uma solu
ção pelos meios mencionados no§ 1. 

3. Ao ratificar, aceitar, aprovar, confirmar formalmente 
ou aderir à presente Convenção, ou em qualquer momento 
subseqüente, um Estado ou organização de integração política 
e/ou económica poderá declarar que reconhece como obriga
tório de pleno direito e sem acordo especial, em relação a 
qualquer Parte que aceite a mesma obrigação; a submissão 
da controvérsia: 

a) à Corte Internacional de Justiça; e/ou 
b) a arbitragem de acordo com os procedimentos esta beM 

tecidos no Anexo VI. 
Essa declaração deverá ser notifiCada por escrito ao Secre

tariado, que a comunicará às- Partes. 

Artigo 21 
Assinatura 

A presente Convenção ficará aberta para assinatura por 
Estados, pela Namíbia, representada pelo Conselho das Na
ções Unidas para a Namíbia, e por organizações de integração 
política e/ou económica, em Basiléia em 22 de março de 1989, 
no Departamento Federal de Negócios Estrangeiros da Suíça, 
em Berna, de 23 de_ março de 1989 a 30 de_junho de 1989 
e na sede das Nações Unidas em Nova Iorque de 1~ de julho 
de 1989 a 22 de março de 1990. 

Artigo 22 
Ratificação, Aceitação, Confirmação Formal ou Aprova-

ção 

1. A presente Convenção será objeto de ratificação, 
aceitação ou aprovação pelos Estados -é peJa Namíbia, repre
sentada pelo Conselho das Nações Unidas_ para a Namíbia, 
e de confirmação fornial ou apiovação por organizações de 
integração política e ·ou económica. Os instrumentos de -reti:fi
cação aceitação confirmação "formal ou aprovação deverão 
ser-depositados ao junto ao Depositário. 

Qualquer organização mencionada no § 1 acima que se 
torne Parte da presente Convenção sem que nenhum de seus 
Estados-membros seja uma Parte ficará sujeita a todas as 
obrigações previstas na presente Convenção. No caso de orga
nizações dessa natureza, em que um ou maís de seus Estados
membros sejam Parte da Convenção, a organizaçãO e seus 
EstadosMmembros deverão decidir a respeito de suas respec
tivas responsabilidades em relação ao cumprimento de suas 
obrigações previstas na Convenção. Nesses casos, a organi
zação e os Estados-membros não poderão exercer concomi
tantemente direitos previstos na Convenção. 
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3. Em s·euS instrumentos de confirmação formal ou 
aprovação, as organizações mencionadas no § 1 acima deverão 
declarar o âmbito de sua competência em relação às questões 
regidas pela Convenção: Essas organizações deverão também 
informar o Depositário, o qual, por sua vez, informará as 
Partes, a respeito de qualquer modificação .substancial no âm
bito de sua competência. 

Artigo 23 
Adesão 

1. A presente Convenção ficará aberta à adesão de Esta
dos, da Narníbia, representada pelo Conselho das Nações Uni
das para a Namíbia, e de organizações de integração política 
e/ou económica a partir do dia seguinte à data nã -qual a 
Convenção for fechada para as~inaturas. Os instrumentos--de 
adesão deverão ser depositados junto ao Depositárío. 

2. Em seus instrumentós de adesão, as _o_rganizações 
mencionadas no § 1 acima deverão dedarar o âmbito de sua 
competência em _relação às questões regidas pela Convenção. 
Essas organizações também ~everã.o_ ioforrnar o Pepositário 
a respeito de qualquer modificaçãO substancial ocorrida no 
âmbito de sua compeência. 

3. Os dispositivos do art. 22, § 2 apHcar-se-ão às organi
zações de integrãção política e/ou económica que aderirem 
ã presente Convenção. - -

Artigo 24 
Direito a Voto 

1. Com exceção do que prevê o § 2 abaixo, cada Pane 
Contratante da presente Convenção terá um voto. · 

2. As organizações de integração política e/ou econó
mica exercerão, em matérias_ no âmbito de sua competência, 
de acordo com o art. 22, § 3"', e art. 23, § 2"', seu direito 
de voto com um número" de votos igual ao número de seus 
Estados-membros que sejam ParteS da Convenção ou do pro
tocolo em questão. Essas organizações não deverão exercer 
seu direito de voto se seus Estados-membros exercerem o 
direito deles e vice-versa. 

Artigo 25 
Entrada em Vigor 
1. A presente Convenção entrará em Vigor no nonagé

simo dia após a data de depósito do vigésimo instrumento 
de ratificação, aceitação, confirmação formal,· aproVação ou 
adesão. 

2. Para cada Estado e/ou organização de integração po
lítica e/ou económica que ~atifique, aceite, aprove ou confirme 
formalmente a presente Convenção ou que aceda à mesma 
após a data de depósito do vigésimo instrumento de ratifica
ção, aceitação aprovação confirmação foo:nal ou a,desão., a 
Convenção entrará em vigor no nonagésimo dia após a data 
de depósito por esse Estado ou organização- de integração 
politica e/ou económica Qe_ seu .instrumento de ratificação, 
aceitação, aprovação, confirmação formal ou adesão. 

3. Para os fins dos§§ 1"' e 2~ acima, qualquer instrumento 
depositado por uma organização de integração política e/ou 
económica não serã co.ritado _como ·adicional àqueles deposi
tados pelos Estados-membros daquela organização. 

Artigo 26 
Reservas e Declarações 
1. Não poder4 ser feita qualquer reserva ou exceção 

à presente Convenção. . 
2. O § 1' deste artigo não impede que um estado ou 

organização de integração política e/ou econômii:a, ao ~ssinar, 

-ratificar, aceitar~ aprovar, confirmar formalmente ou aderir 
à presente Convenção, emitã. declarações ou minifestaçóes, 
sob qualquer forma ou título, com vistas a, inter alia, harmo
nizar suas leis e regulamentos com os dispositivos da presente 
Convenção, desde que essas declarações. -

Artigo 27 
Denúncia 
1. A qualquer momento, após um prazo de três anos 

contado a partir da d~ta de entrada em vigor da presente 
Convenção para uma Parte. a mesma poderá denunciar a 
Convenção apresentando uma notificação por escrito ao De
positário. 

2. A denúncia será efetiva um ano após o recebimento 
da notificição pelo Depositário ou em qualquer data posterior 
especificada na notificação. 

Artigo 28 
Depositário 
O _Secretário-Geral das Nações Unidas será o Depositário 

da pres_ente Convenção e de todo protocolo à mesma: 

Artigo 29 
Textos Autênticos 

Os textos originais em árabe, chinês, inglês, francês, nisso 
e espa·nhol da presente COnvenção são igtiãlmente autênticos. 

Em fé do que, os signatários, estando devidamente autori
zados nesse sentido, assinaram a presente Conveção. 

Aceita em ................... ;-........ ~~·~···············~·······; .... . 
Na data de .. :.de.: .... : ..... de 1989 

ANEXO! 
Categorias de Resíduos a serem Controlados 

Fluxos de Resíduos 
Yl Resíduos clínicos oriundOs de cuidados médicos em 

hospitais, centros médicos e clínicas 
· Y2 Resíduos oriundos da produção e preparação de pro-

dutos farmacêuticos; _ _ 
Y3 · Resíduos de medicamentos e produtos farmacêu

ticos 
Y 4 Resíduos oriundos da produção~ formulação e utili~ 

zação de biocidas e produtos fitofaimãcêuticos 
. YS Resíduos oriundos da fabricação, formulação e utili

zação de produtos químicos utilizados na preservação de ma
deira 

Y6 Resíduos oriundos da produção, formulação e utili
zaÇão de solventes orgânicOS 

Y7 Resíduos_oriundos de_ operações de tratamento tér
mico-e de têmpera que contenham cianetos 

Y8 Resíduos de óleos minerais não aproveitáVeis para 
o uso a que estavam destinados 

Y9 Misturas, ou emulsões reSiduais de óleos/água, hi
drocarbonetos/água 

YlO Substâncias e artigos residuais que contenham ou 
estejam contaminados com bifenilos policlorados e/ou terfe
nilos policlorados e/ou bifenilos polibromados 

Yll Resíduos de alcatrão resultantes de refino, desti~ 
lação ou qualquer outro tratamento pirolftico 

Y12 Resíduos oriundos da produção, formulação e utili
zação de tíntas em geral, corantes, pigmentos, lacas, verniz 

Y13 Resíduos oriundos da produção, formulação e utili
zação -de resinas~ látex, plastificantes~ colaª/adesivos 

Y14 Re.síduos de substâncias q~únicas produzidas em 
ativid.ad~!;l de ,pesquisa e desenvolvimento ou de ensino que 
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não estejam identificadas e/ou sejam novas e cujOs efeitos 
sobre o homem e/ou o meio ambiente sejam desconhecidos 

Y15 Resíduos de_natureza explosiva que não estejam 
sujeitOs a· oU Ira legislação 

Y16 Resíduos oriundos da produção~ preparação e utili
zação de produtos químicos e materiais de processamento 
fotográfico --

Y17 Resíduos resultantes do tratamento superficial de 
metais e plásticos - -- -

Y18 Resíduos resultantes de operações de depósito de 
resíduos industriaiS 

Resíduos que tenham como elementos constitutivos: 
Y19 Carbonilos metálicos 
Y20 Ben1i0; Compostos de berílio 
Y21 Compostos de cromo hexavalentes 
Y22 Compostos~ de cobre 
Y23 CompOstos de zinco 
Y24 Arsênico; ·compostos de arsênico 
Y25 Selênio; compostos de selênio 
Y26 Cádmio; compostos de cádmio 
Y27 Antimónio; compostos de antimónio 
Y28 Telúrio; compostos de telúrio 
Y29 - Mercúrio; compostos de mercúrio 
Y31 Chumbo; compostos de chumbo 
Y32 Compostos inorgânicos de flúor, excluindo o fluo-

reto de cálcio 
Y3-3 Cianetos ihárgái:llcos 
Y34 Soluções ácidas ou ácidos em forma sólida 
Y35 Solução básicas ou bases em forma sólida 
Y36 Amianto (pó e fibras) 
Y37 CõmpOstos fosfótosos orgânicos -
Y38 Cianetos orgâiiiéos- -
Y39 Fenóis; compostos fenólicos, inclusive clorofenóis 
Y40 Éteres ~ ~ -~ ~~ ~·~ 

Y41 Solventes orgânicos halogenados 
Y42 Solventes orgânicos, excluindo os solventes haloge

nados 
Y 43 Qualquer congênere de dibenzo-furano polidora-

do 
Y44 Qualquer congênei'e de dibenzo-p-dioxina 
Y45 Compostos_orgânicos halógenos diferentes das 

substâncias mencionadas no presente Anexo (por exemplo, 
Y39, Y41, Y42, Y43, Y44) 

ANEXO II 
Categorias de Resíduos que exigem consideração Especial 

Y 46 Resíduos coletados de residências 
Y47 Resíduos oriundos da incineração de resíduos do

mésticos 

ANEXO III 
Lista de características perigosas 

Classe DAS NU 
Código características 
1 H! Explosivos 

Por substância ou resíduo explosivo entende-se toda sUbs
tância ou resíduo sólido ou líquido (ou mistura de substáncias 
e resíduos) que por si só é capaz, mediante rc~ãção química, 
de produzir gás a uma temperatura, pressão e velocidade tais 
que provoque danos às áieas circunjacfmtes; 
3 H3 Líquidos inflamáveis 

Por líquidos inflamáveiS entende-se aqueles Jíquid()S, ou 
misturas de líquidos, que contenham sólidos em ·solução ou 

suspensão (por exemplo, tinta_<.;, vernizes, lacas etc., mas sem 
incluir substâncias ou resíduos classificados de outra maneira 
em função de suas caracteríticas perigOsas) que liberam vapo
res inflamáveis a temperaturas não superiores a- 60,5 c, ao 
serem testados em recipiente fechado, ou a 65,6 c, em teste 
com recipiente aberto. (Considerando que os resultados dos 
testes.com recipiente aberto e--recipiente fechado não são 
estritamente comparáveis, e que resultados individuais dos 
mesmos testes muita vezes variam-, regulamentos que apresen
tem variações dos números apresentados acima com o objetivo 
de levar em conta, essas diferenças seriam compatíveis com 
o espírito desta definição.) 
4.1 H4.1 Sólidos inflamáveis 

Sólidos, ou resíduos sólidos, diferentes dos classificados 
como explosivos, que sob as _condições encontradas no trans

-porte possam entrar em combustão facilmente ou causar ou 
contribuir para gerar fogo por fricção. 
4.2 H4.2 Substâncias ou resíduos sujeitos a combustão espon-
tân-ea -- -

Substâncias ou resíduos sujeitos a aquecimento espon
tâneo sob condições normais de transporte ou a aquecimento 
quando em contato com o ar, sendo, portanto, suscetíveis 
a pegar fogo. 
4.3 H4.3 Substâncias ou resíduos que, em contato com água, 
emitem gases inflamáveis 

Substâncias ou resíduos que, por interação com água, 
podem se tornar inflamáveis espontaneamente Ou emitir gases 
inflamáveis em quantidades perigosas. 
5.1 H5.1 Oxidantes 

Substâncias ou resíduos que, embora não sejam necessa
riamente combustíveis por sua. própriá natureza,- PoSsifm pi"O-:. 
v_ocitr_ __ a _GQntbustão de outros materiai~ _ o_u· cont~buir para 
tanto, geralmente mediante a liberação de oxigénio. 
5.2 H5.2 Peróxidos orgánicos ~ 

Substâncias ou resíduos orgânicos que contêm a estrutura
o-bivalente são substâncias termicamente instáveis que podem 
entrar em decomposição _exotérmica auto-acelerada. 
6.1 H6.1 Venenosas (Agudas) 

Substâncias ou resíduos passíveis de provocar morte ou 
sérios danos ou efeitos adversos à saúde humana se ingeridos 
ou inalados ou pelo contato dos mesmos com a pele. 
6.2 H6.3 Substáncias infecciosas ~ 

Substâncias ou resíduos contendo microorganismos viá
veis ou suas toxinas que comprovada ou possivelmente provo
quem doenças em animaiS--ou seres humanos. 
8 H8 Corrosivas 

Substâncias ·ou resíduos que, por ação química, provo
quem sérios danos quando em contato com tecidos vivos ou, 
em caso de vazamento, materialmente danifiquem, ou mesmo 
destruam, outros bens ou o meio de transporte; eleS também 
podem implicar outros riscos. 
9 Hll Liberação de gases tóxicos em contato com o ar ou 
a água 

Substâncias ou resíduos que, por interação com o ar 
ou a água, são passíveis de emitir gases tóxicos em quantidades 
perigosas. 

Tóxicas (Retardadas ou crónicaS) 
Substâncias Ou resíduos que, se inalados ou ingeridos, 

ou se penetrarem na pele, podem implicar efeitos reta-rdados 
-ou cl'Õnicos, inclusive carcinogeriicidade. · 
9 H12 Ecotóxicas 

Substâncias ou resíduos que, se liberados, apresentem 
ou possam apresentar impactos adversos retardadOs sobre o 

. ·---~---··-··- ~~-·---~~--~~ ---~--"~---· ~-·-----~-·~· -~ 
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meio ambiente por bioacumulação e/ou efeitos tóxicos sobre 
os sistemas bióticos. 
9 H13 Capazes; por quaisquer meios, após o depósito, de 
gerar outro material, como, por exemplo, lixívia, que possua 
quaisquer das características relacionadas acima. 
"' Corresponde ao sistema de classificação de risco incluído 
nas Recomendações das Nações Unidas para o Transporte 
de Mercadorias Perigosas (ST/SG/AC.10/l!Rev. 5, Nações 
Unidas, Nova Iorque, 1988). 

Testes 

Os riscos potenciais de determinados tipos de resíduos 
ainda não foram completamente documentados; não existem 
testes para definir quantifativaritenfe esses riscos. É necessário 
aprofundar as pesquisas a fim de desenvolver meios para carac
terizar riscoS desses resíduos em relação ao ser humano e/ou 
ao meio ambiente. Foram elaborados testes padronizados para 
as substâncias e materiais puros. Diversos países desenvolw 
veram testes nacionais que podem ser aplicados aos materiais 
relacionados no Anexo I com o objetivo de_ decidir se esses 
materiais apresentam quaisquer das característiCás ·relaciona
das neste Anexo. 

ANEXO IV 
Operações de Depósito 

A. Operações que não incluam a possibilidade de recuperação 
de recursos, reciclagem, reaproveitamento, regeneração, reu~ 
tilização direta ou usos alternativos. 

A Seção A abrange todas as operações de depésito que 
ocorrem na prática. 
Dl Depósito na terra· oU sobre superfície de terra (p9r exem
plo, aterramento, etc.). 
D2 Tratamento de solo (por exemplo, biodegradação de resí
duos líqUidos ou lamacentos no solo etc.) 
D3 Injeção profunda (por exemplo, injeção de resíduos bom
beáveis em poçoS, formações salinas ou depósitos de ocorrên
cia natural etc.). 
D4 Confinamento superfidill (por exemplo, depósitO de resí~ 
duas líquidos ou lamacentos em covas, tanques ou lagoas 
etc.). 
D5 Aterramentos especialmente projetados (por exemplo, em 
compartimentos separados, revestidos, tampados e isolados 
uns dos outros e do meio ambiente etc.). 
D6 Descarga num corpo de água, exceto mares/oceanos. 
D7 Descarga em mares/oceanos, inclusive inserções nOs leitos 
dos mares. 
D8 Tratamento biológico não especificado em outra parte 
do presente Anexo que produza compostos ou misturas ·finais 
que sejam eliminadas por meio de quaisquer das operações 
mencionadas na Seção A. 
D9 Tratamento físico-químico rião" especificado em outra parte 
do presente Anexo que produza compostos ou misturas finais 
que sejam eliminadas por meio de quaisquer das operações 
mencionadas na Seção A (por exemplo, evaporação, secagem, 
calcinação, neutralização, precipitação etc.). - -
DlO Incineração sobre o solo. 
Dll Incineração no mar. 
012 Armazenagem permanente (por exemplo, colocação de 
containers dentro de uma mina etc.). 
D13 Combinação ou mistura antes de se efetuar quaisquer 
das operações mencionadas na Seção A. 
D14 Reempacotamento antes de se efetuar quaisquer das ope
raçõec:; mencionadas na Seção A. 

D15 Armazenagem no decorrer de quaisquer das operações 
mencionadas na- Seção A. 
B. Operações que possam ltvar à recuperação de reCUi"Sos, 
reciclagem, reaproveitamento, reutilização direta ou usos al
ternativos. 

A Seção B abrange todas as operações relacionadas com 
materiais legalmente definidos ou considerados como resíduos 
perigosos e que, de outro modo, teriam sido destinados a 
ope-rações inclUídas na Seção A. 
Rl Utilização como combustível (mas não incineração direta) 
ou outros meios de gerar energia. 
R2 Reaproveitamento/regeneração de solventes. 
R3 Reciclagem/reaproveitamento de substâncias orgânicas 
que não sejam usadas como solventes. 
R4 Reciclagem/reaproveitamento de metais e compostos me
tálicos 
RS Reciclagem/reaproveitamento de outros materiais ínorgâ
nicos. 
R6 Regeneração de ácidos ou bases. 
R7 Recuperação de componentes usados na redução da po
luição. 
RS Recuperação de componentes de catalisadores. -
R9 Re~finamento de petróleo usado ou outras _reutilizações 
de petróleo previamente usado. 
RIO Tratamento de solo que produza benefícios para à agricul
tura ou melhorias ambientais. 

Rll Utilização de materiais residuais obtidos a partir de qual
quer das operações relacionadas de R1 a R10. 
R12 Intercâmbio de resíduos_ para submetê-los a qualquer 
das operações relacionadas de Rl a Rll. 
R 13 Acumulação de mate.rial que se pretenda submeter a 
qualquer das operações mencionadas na Seção B. 

1/ 

ANEXO VA 
Informações a serem Fornecidas por 

Ocasião da Notificação 

1. Razão para a exportação dos resíduos 
2. Exportador dos resíduos. 1/ 
3. Gerador(es) dos resíduos e local de geração. li 
4. Encarregado do depósito e local efetivo do mesmo. 

5. Transportador( es) pretendido(s) dos resíduos ou seus 
agentes, se conhecidos. 1/ 

6. País de exportação dos resíduos 
Autoridade competente. 2/ 
7. Possíveis países de trânsito 
Autoridade competente. 2/ 
8. País de importação dos resíduos. 
Autoridade competente. 2/ 
9. Notificação geral ou isolada. 
10. Data(s) projetada(s) do(s) embarque(s) e período 

durante o qual os resíduos serão exportados e itinerário pro
posto (inclusive ponto de entrada e saída). 3/ 

11. Meio de transporte planejado (rodovia, ferrovia, 
mar, ar, águas internas). 

12. Informações sobre seguro. 4/ 
13. Designação e descrição física dos resíduos, inclusive 

número Y _e número das Nações Unidas e sua composição 
51 e informaÇões sobre quaisquer requisitos especiaiS de mane
jo inclusive providências de emergência em caso de acidentes. 

14. Tipo de empacotamento plánejado (por exemplo, 
a granel, dentro de tambores, navio). 
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15. Quantidade estimada em peso/vólllme. 6/ 
16. Processo pelo qual os resíduos são gerados. 7/ 
17. Para os resíduos relacionados no Anexo I, classifi~ 

cações do Anexo III: características de risco, número H e 
classe das Nações Unidas. 

18. Método de depósito, de acordo com o Anexo IV 
19. Declaração do gerador e exportador de que as infor

mações são corretas. 
20. Informações transmitidas (inclusive descrição técni

ca da usina) ao exportador ou gerador da parte do encarregado 
do depósito a respeito dos resíduos, com base nas quais este 
fez a sua a avaliação de que não havia razão para crer que 
os resíduos não seriam administrados de forma ambiental
mente saudável de acordo com as leis e regulamentos do país 
de importação. 

21. Informações relativas ao contrato entre o expor
tador e o encarregado do depósito. 

Notas 

1. Nome completo e endereço, número do telefone, 
telex ou fac- símile e nome. endereço, número do telefone, 
telex ou fac- símile da pessoa a ser contatadac_ 

2. Nome completo e endereço, número de telefone, te
lex ou fac - símile 

3. No caso de uma notificação geral para diversas expe
dições, as datas planejadas de _cada expedição ou, se não 
forem conhecida, a freqüência esperada das expedições será 
exigida. 

4. Informações a serem fornecidas sobre exigências rela
tivas ao seguro e sabre como serão cumpridas pelo exportador, 
transportador e encarregado do depósito. 

5. A natureza e a concentração dos componentes mais 
perigosos; em termOs de toxicidade c outros perigos apresen
tados pelos resíduos tanto no seu manuseio como no método 
de depósito proposto. 

6. No caso de uma notificação geral para diversas exp_e
dições, tanto a quantídade total estimada como as quantidades 
estimadas para cada expedição individUal-serão exigidas. 

7. Na medida em que isto for necessário para avaliar 
o risco __ e_determinar até que pontO a operação de depósito 
proposta é efetivamcnte adequada. 

1. 
2. 
3. 
4. 

te(s). 

ANEXOVB 
Informações a serem fornecidas no 

Documento de Movimento 
Exportador dos resíduos. 11 
Gerador(es) dos resíduos e local de geração. 11 
Encarregado do depósito e local efetivo do mesmo~ 
Transportador(es) dos resíduos 11 ou seu(s) agen-

5. Objeto da notificação geral ou unitária.--
6. A data de início do movimento transfronteiriço e 

data(s) e assinatura de cada pessoa encarregada dos resíduos 
por ocasião do recebimento dos mesmos. 

7. Meio de Tiansporte (rodovia, ferrovia, viaS aquátiCas 
internas, mar, ar), inclusive países de exportação, trânsito 
e importação, bem como ponto de entrada e saída que tenham 
sido indicados. 

8. Descriç-ão ge"ral dos resíduos (estado fíSico, nume de 
embarque e classe apropriados das Nações Unidas, número 
das Nações Unidas, número Y e número H, de a-cordo com 
o caso). 

9. Informações sobre exigências especiais de manuseio, 
inclusive providências de emergência em caso de acidentes. 

10. Tipo e número de pacotes. 
11. Quantidade cm peso/volume. 
12. Declaração do gerador ou exportador de que as 

informações são corretas. -
13. D_eclaração do gerador ou exportador de q~e não 

há objeção alguma por parte das autoridades competentes 
de todos os Estados ínteressados que sejam Partes. 

14. Certificado do encarregado do depósito quanto ao 
- recebimento na instalação de depósito designada e indicação 
do método de depósito e data aproximada do mesmo. 

Notas 

As informações exigíâas para ci documento de movimen
tação serão, quando pOssível, integradas num único docu
mento com as informações exigidas pelas normas de trans
porte. Quando isto- não for possível, as informações devem 
co~plementar, e não duplicar, aquelas exigidas de acordo 
com as normas ae transpo.rte. O dOCumeilto de moviniento 
deverá conter instruções a respeito de quem deverá fornecer 
informações e preencher qualquer formulário. 

L Nome completo e endereço, número de telefone, te
lex ou fac~ símile e o nome, endereço, número de telefone, 
telex ou fac - símile da pessoa a ser contatada em caso 
de emergência. 

Artigo I 

Anexo VI 
Arbitragem 

Salvo se o acordo mencioriado:no Ãrtigo 20 da Convenção 
dispuser de outra maneira, o procedímento de arbitragem 
deverá ser conduzido de acordo com os Artigos 2 a 10 ãbaixo. 

Artigo 2 · 
A parte demandante deverá notificar o Secretariado de 

que as partes concordaram em submeter a controvérsia a arbi
tragem de acordo com o parágrafo 2 ou parágrafo 3 do Artigo -
20 e indicar, em particular, os Artigos da Convenção cuja 
interpretação ou aplicação sejam objeto da controvérsia. O 
Secretariado encaminhará as inform~Ç.õeS fecebidas a todas 
as Partes da Convenção. 

Artigo 3 
O tribunal de arbitragem deverá ser composto por três 

membros. Cada uma das partes envolVidas na controvérsia 
deverá indicar um árbitfo -e os- do1S árbitros assim indicados 
deverão designar de comum acordo um terceiro árbitro, que 
será o presidente do tribunal. Este último não poderá ser 
um cidadão de qualquer das partes envolvidas na controvérsia, 
nem residir usualmente no território de uma das partes, e 
tampouco ser empregado por uma delas ou ter lidado com 
o caso em qualquer outra instância. 

Artigo 4 
1. Caso o presidente do tribunal de arbitragem não te

nha sido designado no prazo de dois meses a contar da data 
de indicação do segundo árbitro, o Secretário-Geral das Na
ções Unidas deverá, a pedido de uma das partes, designá-lo 
dentro de um prazo adicional de dois meses. 

2. Caso uma das partes envolvidas na controvérsia não 
indique um árbitro num prazo de dois meses a partir do recebi
mento da solicitação, a outra parte poderá informar o fato. 
ao Secretário-Geral das Nações Unidas, o qual designará o 
presidente do tribunal de arbitragem num período adicional 
ae dois meses. Após a designação, o presidente do tribunal 
de arbitragem deverá solicitar à parte que não indicou um 
árbitro para fazê-lo num prazo de dois meses. Decorrido 
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este período, ele deverá informar o Secretário-Geral das Na
ções Unidas. que fará a indicação num prazo adi<:ional de 
dois meses. 

Artigo 5 
1. O tribunal de arbitragem deverá proferir stiã decisão 

de acordo com o direito internacional e de acordo_ com os 
dispositivos -da. presente Convenção. 

2. Qualquer tribunal de arbitragem consti~uíd9 como 
previsto no presente Anexo deverá estabelecer suas próprias 
regras de procedimento. 

Artigo 6 
1. As decisões do tribunal de arbitragem com relação 

tanto ao procedimento quanto à substância, deverão ser toma
das por voto majoritário de seus membros. 

2. O tribunal poderá tomar as medidas apropriadas para 
determinar os fatos. Mediante solicitação de uma das partes, 
poderá recomendar medidas cautelares indispensáveis. 

3. As Partes envolvidas na controvérsia olerecerão to
das as facilidades necessárias para o bom andamento do pro
cesso. 

4. A ausê~ci~ ~u ~ão ~mprimento de ~brigação por 
uma parte não representará impedimento ao andamento do 
processo. 

Artigo 7 
O tribunal poderá conhecer alegações contrárias baseadas 

diretamente na matéria da controvérsia, e deliberar a respeito. 
Artigo 8 
A menos que o tribunal de arbitragem determine de outra 

forma em função de circunstâncias particulares do caso, as 
despesas do tribunal, inclusive a remuneração de seus mem
bros, deverão ser assumidas pelas partes envolvidas na contro
vérsia e divididas igualmente. O tribunal manterá Uni r~gistro 
de todas as suas despesas e encaminhará um balanço final 
das mesmas às partes. 

Artigo 9 
Qualquer parte que tenha um interesse de natureza legal 

na matéria da controvérsia, -o qual possa ser afetado pela 
decisão do caso, poderá intervir no processo mediante autori
zação do tribunal. 

Artigo 10 
1. O tribunal deverá proferir sua sentença arbitral num 

prazo de cinco meses a partir da data de sua constituição, 
a menos que julgue necessário dilatar o prazo por um período 
adicional que não deve exceder cinco meses. 

2. A sentença do tribunal de arbitragem deverá ser 
acompanhada por uma declaração de motivos. Ela será defini
tiva e obrigat6ria para as- Partes envolvidas na controvérsia. 

3. Qualquer controvérsia que possa surgir entre as Par
tes com relação à interpretação ou execução da sentença pode
rá ser encaminhada ao tribunal de arbitragem que emitiu a 
sentença ou, caso não seja possível submetê-la a este, a um 
outro t,ribunal constituído da mesma maneira que o primeiro. 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Do Expe· 
diente lido constam os Projetes de Decreto Legislativo n,.-; 
54 a 56, de 1992, que por tratarem de matérias referentes 
a atos internacionais, em obediência ao art. 376, c, do Regi
mento Interno, terão, perante a Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para recebi
mento de emendas, após o que a referida Com"iSSão terá quinze 
dias, prorrogáveis por igual período~ para opinar sobre as 
matérias. 

Findo esse prazo, sem parecer, as proposições entrarão 
em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, c, do Regimento 
Interno. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, proposta de emenda à Constituição, que será lida pelo 
-Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO 
N• 5, DE 1992 

Dá nova redação ao § 3• do Art. 58_ 

O § 3• do art. 58, passa a ter a seguinte redação: 
Art. 58. . ........... ······································-········· 
§ 1• ........................................... -···-···--··--····--·· 
§ 2• ·····························--······-·---··--·----·-·---··'"··--· 
§ 3~ As comissões parlamentares de inquérito, que te

rão poderes de invesgigação próprios das autoridades judiciais, 
além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, 
serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Fede
ral, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de dois terços de seus membros, para a apuração de fato 
determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se 
for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que 
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infatores. 

Justificação 

Dentre as responsabilidades de maior relevo do Con
gresso Nacional, está aquela de fiscalizar os atos do Poder 
Executivo, bem como de salvaguardar a credibilidade e a 
dignidade do exercício da função pública através da perma
nente avaliação do seu desempenho. 

Fundamental é que o Parlamento como representativo 
de aspirações e de valores da sociedade seja uma sentinela 
a auscultar permanentemente não apenas tais aspirações e 
valores, mas também angústias, íiiqU:ie"taçõ-es e queixas da 
sociedade em relação as suas instituições e aos seus homens 
públicos. - - -

No exercício do papel de fiscalizador das ações do Execu
tiv·o, o Parlamento o exerce não só através do seu órgão auxi
liar, o Tribunal de Contas_ da União, mas também através 
de denúncias pelos parlamentares nas tribunas; dos requeri
mentos de infornlações; dos convites a autoridades para eluci
dações e das convocações para explicações de fatos e/ou de
núncias. Além de tais instrumentos- o aparentemente mais 
importante e eficaz deveria ser as chamadas Comissões Parla~ 
mentares de Inquérito. 

Lamentavelmente, pela facilidade com que são criada~, 
as CPI, pela precariedade de estrutura para sua operaçãO, 
têm provocado amplo descrédito a nível nacional. 

Não se conhece praticamente uma CPI que tenliã redun
dando no aclaramento efetivo de questões, na contribuição 
objetiva de soluções para os problemas nacionais ou em algo 
relevante, pelo menos, para maior credibilidade do Congresso 
Nacional. 

PrOvavelmente, uma das mais significativas razões para 
o insucesso e o descrédito deriva da facilidade com que são 
criadas, para assuntos de menor relevo do que uma série 
de questões importantes e urgentes para o País. 

-Por outro_lado, alguams CPI têm sido conduzidas de 
tal forma que se transformaram em deprimentes espetáculos 
de insinuações malévolas, imprecaç6es, troca de agressões 
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ou em Tribunais da Inquisição, assumindo o inadequado papel 
de polícia e de justiça. 

Objetivando corrigir tais distorções, estamos propondo 
a presente Emenda Constitucional que altera o art. 58 em 
seu § 39 , no sentido de resgatar a credibilidade e o papel 
das Comissões Parlamentares de Inquérito. 

Segundo a nossa proposta, a criação de CPI dependerá 
da aprovação de 2/3 (dois terços) dos membros_das duas Casas, 
conjuntamente ou de cada Casa separadamente. 

O acolhimento e aprovação da presente emenda, ao difi
cultar a criação de CPI, permitirá que a sua aprovação SÓ 

se dê nos casos em que exista uma posição amplamente majOri
tária e qtiase COnsensual das Casas, ou de uma das Casas, 
de que a questão a ser investigada é relevante, é oportuna 
e é conducente a esclarecer problemas _ou a subsidiar soluções 
efetivas para graves problemas do País. 

Portanto, este é o propósito e o interesse que se torna 
oportuno à adoção da emenda proposta. 

Sala das Sessões, 27 de maio de 1992. -Senadora Mar_
luce Pinto - Lourember Nunes Rocha - V almi_r C_ampelo 
- Anreo Mello- Enéas Faria- Almir Laudo- João Rocha 
- Jonas Pinheiro - Wilson Martins - Beni Veras - Cid 
Sabóia de Carvalho - Moises Abrão - Ney Maranhão -
Julio Campos - Francisco Rollemberg - Nabor Júnior -
Mario Covas- Odacir Soares- Meira Filho- Júnia Marise 
- Rachid Saldanha Derzi - Henrique Almeida - Levy Dias 
- Coutinho Jorge - João França - Flaviano Melo - José 
Eduardo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 58. o-congreSs<,- Nacional e suas Casas terã,o co
missões permanentes e temporárias, constituídas na forma 
e com as atribuições previstas no respeCtivo .regimento- ou 
no ato de que resultar sua criação. 

§ 3!> As comiSsões parlamentares de inquérito, que te
rão poderes de investigação próPfios das autoridades judiciais, 
além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, 
serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Fede
ral, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para a apuração de fato determi
nado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Público~ para que promova a 
responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 
ooo oooo00000000000000000••oooooooOOOOAOOOOOooooooooooo~ooOooOOOOoooO•O•••••~ooooo 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A proposta 
de emenda à ConstitUiÇão que acaba de ser lida está sujeita 
às disposições específicas constantes -dos arts. 354 e seguintes 
do Regimento Interno. 

A matéria vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides)- A Presidên
cia recebeu a Mensagem n•210, de 1992 (n• 184/92, na origem), 
de 25 do corrente mês, pela qual o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 52, inciso V. da Constituição, 
solicita autorização para que a União possa contratar operação 
de crédito externo no valor deUS$ 61,532,971.00 (sessenta 
e um milhões quinhentos e trintã e dois mil novecentos e 
setenta e um dólares norte-americanos), em aditamento ao 
contrato firmado entre a União e um consórcio constituído 
pelas empresas Helibrás e Engesa. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
(Pausa.) 

Cc:mcedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

-O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) ~Sr. Presidente, 
S~ e Srs. Senadores: Eu havia me inscrito em segundo lugar, 
na expectativa de não ser realmente o primeiro orador hoje. 
Assim, vou ocupar a tribuna por mais tempo do que desejaria, 
exatamente para que não tenhamos aqui apenas Senadores 
calados, silenciosos, atentos, todos vestidos de azul, mas que 
tenhamos aqui homens para conversar, para debater, para 
dialogar. 

Sr. Presidente, ontem escutei do Senador José Fogaça 
a afii"mação de ·que, Com o ~ocet_lançado pelo Sr. Pedro 
Collor, qualquer assunto que não se referisse a es;sa questão 
seria considerado sem importância. 

Realmente, vejo que bá_alguma razão no que o Senador 
José Fogaça afirmou, mas vou tratar hoje, desta tribuna, dos 
fatos referentes à concessão de licença para que a Deputada 
Estadual da Bahia, Maria José J~.oc:ha, seja processada crimi
nalmente, pelo Governador AntôniO Carlos Magalhães, e da 
questão de fundo relacionada a esses fatos, que é a do princfpio 
dajnviolaQilidade parlamentar. 

É necessário que se faÇa um_breve--ielàto dos aconteci
mentos determinantes da recente deçisão da Assembléia Le
gislativa do Estado, que represento riesta Casa do Çotigresso 
Nacional. 

Em setembro do ano passado, a referida Deputada pro
nunciou discurso naquela Assembléia Legislativa,_ critfcindO 
os_ critérios de reajuste dos servidores públicos estaduais_, ado
ta-doS- pelo atual GovernO baíariO naquela oportunidade. 

Segundo a Deputada, a mensagem de rea]lú;te;encami
nhada pelo Governador, foi de "condenação ao servidor públi
Co". Sobre isso, disse ela mais o seguinte: "E acbo que quem 
não se deu bem foi o Governador, que preteriu cerca de 
200 mil seryidores públicos para favorecer 100 cargos em co
missão, que favoreceu_ seu chefe da Casa Militar, favoreceu 
o Procurador-Geral do Estado com percentuais que se aproxi
mam de 300%. E não só isso, esse -perceiitt.ial de aumento 
tem _efeito retroativo a maio, qUando o governador nega a 
cerca de 200 mil servidores baianos urna modesta reivindicaç!lo 
-a da retroatividade salarial para o_ mês de julho. Mas eu 
quero dizer, sobretudo, que o Governador Antônio Carlos 
Magalhães não gosta do servidor público". 

_Esse foi o tema centr(l.l do discurso da Deputada Maria 
José, que, ao referir-se ao Governador como o responsável 
por essa situação o fez da seguinte forma, em diferentes tre

--cJws daquele pronunciamento: 

"E também quero ressaltar que o Governador An
tônio Carlos Magalhães está muito enganado. Os fun
cionários públicos não são mais aqueles que o Gover
nãdor usava, quando passava -quatro ·anos governando 
a Bahia e no último ano, às vésperas da eleição, dava 
z.lgurnas migalhas para conseguir fazer seu suc_eSsor/'; 

"Mas eu quero, sobretudo, destacar que o Sr. An
tônio Carlos Magalhães sai chamuscado des_sa situação. 
Nós fizemos balançar a torre do Palácio de Ond~na, 
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onde está alojado o Senhor Feudal Antônio--carlos 
Magalhães, que lamentavelmente de lá dá as ordens 
para essa bancada silenciosa e envergonhada."; 

"Na verdade, o Sr. António Carlos Magalhães 
tem avião quando quer viajar para Lon_dres e fazer 
uma pequena cirurgia, por que não acredita na~Ude 
que ele concede ao povo baiano. O Governador não 
quer o povo educado. Por isso ele golpeia a Univer
sidade do Estado da Bahia. "; 

"O Governador não gosta de professor, até pOi(}úe 
é um professor apo_sentado que nunca pisou numa sala 
de aula e isso vem sendo freqüentemente denunciado." 

Atendendo à advertência da Mesa de que seu tempo 
estava esgotado, a Deputada co_ncluiu seu discursç dizc;;ndo 
à Casa que "se gritar pega ladrão no Palácio de Ondina, 
certamente não ficará ninguém". 

O discurso, publicado no Diário Oficial do Estado, em 
10-9-91. no caderno 3, dedicado ao Poder Legislativo, ensejou 
a propositura de Interpelação Judicial do Governador contra 
a Deputada, em 26-9-91. 

Ajuizada a Interpelação, o Relator. Desembargador Jay
me Ferrari Bulhões, ofiCIOu ao Presidente da Assembléia Le
gislativa, solicitando a necessária licença da Casa para que 
se promo·vesse o processo da medida cautelar. 

O Preside1,1te da Assembléia Legislativa entendeu, po
rém, ser iiiCabível a discussão e decisão do Plenário sobre 
o assunto, pois tratava-se de medida cautelar preparatória. 

Diante disso, o Desembargador determinou, a intimação 
da Deputada para prestar depoimento, tendo ela deixado de 
compareCer, entendendo estar amparada pelas Cõnstituições 
Federal e Estadual e pelo direito de resistir a urri ato que, 
para ela, significava cerceamento-das prerrogativas inerentes 
à própria Instituição a que pertence com legitimidade confe
rida por mandato popular. 

Em 16-1-92, foi, então, ajuizada queixa-crime contra a 
Deputada Maria José em virtude de ela ter encerrado aquele 
pronunciamento- conforme expressamente se afirma na iili
cial - " ... , com expressões grosseiras e ofensivas, embora 
com a marca da generalidade e abstração, com_-alu~õesvagas, 
indeterminadas, amplas, sem personificar ou persOnalisar ... ". 
A queixa-crime expressa a pretensão punitiva erri termos se
gundo os quais "o Autor se julga ?fendido em sua dignidade 
pela frase grosseira já mencionada". A tipificação pretendida 
é o art. 140 do Código Penal, relativo à injúria. 

Designado Relator da queixa-crime, o Desembargador 
Manuel José Pereira da Silva requereu à Assembléia Legis
lativa a concessão da licença para processar a Deputada, que 
acabou sendo concedida pelo voto dos 39 'Deputados que 
seguem a orientação do Governador, num episódio sobre o 
qual o mínimo que uma parte da imprensa da Bahia disse 
é que cumpriu-se uma "perfeita ordem-unida". 

A oposição retirou-se do plenário, antes da votação, pas
sando a protestar contra o que denominou ter sido um ato 
de "cassação da imunidade de Zezé". 

O Sr. Eduardo Suplicy """':' Permite-me· V. EX• um aparte, 
nobre Senador Jutahy Magalhães? 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Com muito prazer, 
nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador, quero ressaltar 
a importância desse processo que se abriu contra a Deputada 
Maria José, exposta como uma colocação firme, como Senador 
pela Bahia, na medida em que V-.- Ex~ ressaltou a arbitra
riedade que o Governador Antônio Carlos Magalhães--tem 
tencionado le"Yar adiante, sendo que pelos seus procedimen
tos, inclusive junto à Assembléia_ Legislativa, aos órgãos da 
Justiça, na Bahia, parece que deixam de lado os princípios 
da isenção e da imparcialidade. A Deputada Maria José agiu 
de acordo com o seu sentimento, diante de uma injustiça 
flagrante, no episódio em que o GOvernador enviou mensagem 
à Assembléia Legislativa, mostrando que enquanto para os 
seüS ·auxiliares de confiança iria definir um aumento tão consi
derável, para a grande maioria dos servidores do Estado o 
aumento seria bastante irrisório. Então, as suas palavras foram 
no contexto dessa indignação. Conversei com o Governador 
Antônio Carlos Magalhães, dizendo que seria próprio que 
S. E:ré-' considerasse esse aspecto e deixasse de lado essa ação 
de crime, por um processo de injúria e difamação, que visa 
acabar com o mandato da Deputada Maria José. Solidarizo-me 
com V. Ex•, Senador Jutahy Magalhães. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•, 
Senador Eduardo Suplicy. 

Neste pronunciamento, vou procurar, no desenvolver das 
minhas palavras, abstrair-me de qualquer sentimento de or
dem pessoal em relação ao Governador da Bahia. 

Todo mundo sabe da animosidade que existe, sentimento 
de ordem pessoal, animosidade pessoal. Todo mundo sabe 
disto. Mas deixo de lado qualquer animosidade pessoal para 
~tingir aquilo que considero o Principal desta questão. 

Em primeiro lugar, não me agrada, não aceito a idéia 
de que este é um assunto exclusivamente da Bahia, da nossa 
paróquia, uma questão regional e provinciana. Quero tratar 
aqui da imunidade parlamentar; é o abuso que foi realizado 
na Bahia a respeito dessa questão, porque não importa que 
seja a Deputada Maria José, não importa que seja fulano 
de tal, quem quer que seja. O importante é o fato; é o desres
peito à Constituição, através de uma maioria coOptada a partir 
da sua eleição, porque na eleição para deputado estadual, 
na Bahia, o governo elegeu 24 dos 63 deputados. Agora, 
já conta com 40 Deputados-. Obtidos como? Nós depois tería
mos que saber. 

Nesta questão, quero abordar apenas os fatos concretos. 
Sr. Presidente, quero, aqui, chamar a atenção para o 

pedido de babeas corpus em favor da Deputada Maria José. 
A liminar foi concedida pelo Supremo Tribunal de Justiça. 
O advogado Greenhalgh, de São Paulo, que está tratando 
dessa questão, apontou diversos fatos do processo que, segun
do ele, não poderiam existir em um processo sério. 

Adianto alguns fatos, Sr. Preside:ote. Diz o Dr. Gree
nhalgh: 

"De plano, chamo a atenção à ocqrrência sucessiva. 
de uma interpelação judicial, que é um- pedido de expli
cações_ de uma queixa-crime, distribuindo-se esses dois 
feitos a diferentes desembargadores, em flagrante con
trariedade ao disposto nos arts. 75, parágrafo único, 
e 83, do Código de Processo Penal, interpretadas em 
harmonia por farta jurisprudência, cujo entendimento 
sedimentado é de que o_ pedido de explicações previne 
a jurisdição, vale dizer, o juiz- que primeiro lhe toma 
conhecimento é aquele para o qoal necessariamente 
será distribuída a queixa-crime." 
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No cas_o da Bahia, foram dois os relatores, na primeira 
e na segunda fase do processo. 

Também há problemas quanto à procuração. Foi indicado 
depois, como advogado do Sr. António Carlos Magalhães. 
o chefe da Procuradoria Especializada de Controle e Atos 
de Corrupção e Improbidade Administrativa, criada pela Lei 
n"' 6~341. Qualquer um sabe que um chefe de procuradoria 
está impedido de advogar, pelo Estatuto da Ordem dos Advo
gados do Brasil, arts. 82, 83, 84, inciso VI, da Lei n' 4.215/63. 

Então, quando __ o Dr. Greenhalgh me apresentou essa 
série de considerandos a respeito de erros a·-uma questão, 
a respeito de uma conversa que teve com diversos Deputados, 
em que se argüia do_pOr quê de tantos_erros grosseiros em 
processo de ordem jurídica em que falam o Tribunal de Justiça 
e o Procurador, que o advogado age, até mesmo o próprio 
GoVerno-, e nada fOi levaêl.o em consideração. Havia a pergun
ta: como é que isso pode acontecer? Será que o Governador 
não conhece? Não sabe que quem recebe uma procuração 
tem que estar devidamente qualificado no respectivo instru
mento. Será que o· procurador não tem conhecimento do Esta
tuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Lei Processual, 
a ponto de não ter noção de sua atual incompatibilidade com 
o exercício da advocacia e que tantos vícios proCessuais consti
tuem nulidade'? Será que os desembargadores do Tribunal 
de Justiça da Bahia desconhecem a lei e a jurispfi.ldência? 

Neste momento, quero introduzir um parêntese no meu 
pronunciamento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para salien
tar que abstraio de minhas considerações, sobre o assunto 
ora abordado, toda e qualquer questão de ordem_ pessoal e 
política que marca a posição adversa existente ~ntre _mim e 
o atual Governador da Bahia. Com isso, pretendo afirmar 
que não entrarei no mérito Qas supostas ofensas assacadas 
pela Deputada, nem naquilo que possa ter causado, intima
mente, tamanha injúria à dignidade do_ Sr. Antônio-Carlos 
Magalhães. 

Todavia, não posso deixar de assinalar que, objetiva
mente, há algumas circunstâncias atinenteS -absTâ_tõs oCotrido_s 
merecedores de considerações e refle"xões dada a sua maior 
ou menor gravidade. 

Em primeiro-lugar, causa estranheza e reação do Gover
nador, fundada no sentimento de ofensa à sua dignidade, 
quando ele é, sabidamente, um contumaz ofensor da honra 
alheia. Mas, a estranheza é maior se levarmos em conta que, 
afinal, as palavras pronunciadas pela referida Deputada, repe
tindo trecho da letra de uma canção popular. reconhecida
Mente pelo querelante como "indeterminadas, amplas, sem 
·personificar ou personalizar", não são mais contundentes do 
que muito daquilo que se ouve ou se lê, todos os dias, dito 
contra diversas autoridades ou personalidades deste País. Isto 
não toma desculpável, porém, a evidente grosseria das pala
vras pronunciadas pela Deputada. 

Em segundo lugar, ·cabe mencionar impropriedades ou 
vícios de ordem processual, apontadas nas razões do habeas 
corpus preventivo impetrado em favor da querelada. São fatos 
graves que, embora escapando do enfoque político do meu 
pronunciamento e interessando apenas à esfera da decisão 
judicial, não podem ser omitidqs. 
----- De-_-j)lã:OO;-Cilaffiã a- atênÇãtY a ocotrênç:ia sucessiva àe 
uma interpelação judicial (que é um pedido de explicações) 
e de uma queixa-crime, distribuídos esses dois feitos a diferen
tes Desembargadores-Relatores, em flagrante contrariedade 
ao disposto nos arts. 75, parágrafo úilico~ e 83 do Código 

de Processo Penal, interpretados em harmonia por farta juris
prudência, cujo entendimento sedimentado é o d.e que o pedi
do de explicações previne a jurisdição, vale dizer, o Juiz que 
primeiro lhe toma conhecimento é aquele para o qual, necessa
riamerite, será distribuída a queixa-crime. No caso, tendo 
ocorrido uma nova distribuição para o segundo feito, o novo 
Relator é incompetente para atuar no processo. 

Outro vício de ordem processual diz respeito à irregula
ridade observada na procuração do querelante ao seu advo
gado. É que, nos termos do art. 44 do Código de Processo 
Penal, o procurador para oferecer a queixa-crime deverá ter 
a outorga de poderes especíais, devendo constar do instru
mento do mandato o nome do querelante e a menção cio 
fato criminoso. Tal como expressa no instrumento de mao
dato, a outorga, rubricada por António Carlos Magalhães, 
ao bacharel Raimundo Dias Viana, não preenche os requisitos 
legais. 

Outro defeito do instrumento é a nã9, qualificação do 
outorgante, com o que ele é_inidentificável pois da procuração 
consta apenas que "Antônio Carlos Peixoto Magalhães, por 
seu advogado no fim assinado ••• ". 

Além disso, há a circunstância de o advogado nomeado 
patrono da ca:usa, por exercer o cargo em comissão de Chefe 
da Procuradoria Especializada de Controle a A tos de Corrup
ção e Improbidade Administrativa, criada pela Lei n9 6.341, 
de 8 de novembro de 1991, não estar apto ao exerc!cio da 
advocacia, pois a circunstância configura hipótese de incompa
tibilidade, capitulada nos arts. 82, 83 e 84, VI, da Lei n' 
4.215/63 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), tanto 
pode ser titular de cargo em comissão (demissível ad nutum), 
quanto por exercer chefia. 

Dos pontos de vista jurídico e judicial, esses Çefeitos 
certamente implicam nulidades insanáveis. Mas o que me inte
ressa, efetivamente,_ é entender o significado político_ desse 
gritante acúrnulo de equívocos processuais sem um m_ínimo 
de resistência da parte dos intervenientes fla prática dOs -ãlbs 
processuais até aqui produzidos, no sentido de advertir o que
relante quanto à necessidade de observância de requisitos 
e formalidades legais indispensáveis à eficácia da própria pre
tensão. 

Será que o Governador não sabe que quem passa urna 
procuração tem de estar devidamente qualificado no respec
tivo instrumento_? Será qUe o procurador não tem conheci
me_mo çlo Estatuto da Ordem dos Advogados e da lei proces
sual a ponto de não ter noção de sua atual i_ncompatibilidade 
para o exercício da advocacia e de que tantos vícios processuais 
constituem nulidades? Será que os Desembargadores do Tri
bunal de Justiça da Bahia desconhe_cern a lei e a jürispru-
dência? - --

Recuso-me a admitir que esse conjunto de erros come
tidos sejam devidos à ignorância ou à incQIDpetência dessas 
pessoas. 

Para mim, Sr. Presidente e Srs·. Senadores, esses fatos 
têm uma única explicação: é a demonstração inequívoca de 
autoritarismo, de despotismo mesmo. Para o Go.vernador, 
sua vontade e sua determinação se colocaw. ac.bna da Consti
tuição e das leis. Ele, pessoalmente, é o poder. Todos devem 
fazer o que ele manda e _o que ele quer. Para cumprir-se 
ã sua võntítde, quanto mais ele puder pisoteai a lei, o Poder 
Judiciário e o Poder Legislativo melhor será o efeito-demons
tração de sua força_e de seu mando. 

Mas o ponto essencial que desejo enfocar neste pronun
ciamento1 porque se trata exatamente da questão de fundo, 



4016 QUinta-feira --28 DÍXiü:Ol:>O CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1992 

é o problema da interpretação e da aplicabilidade do princípio 
constitucional da imunidade parlamentar. Isto transcende ao 
ocorrido concretamente na Bahia. Aquele episódio, embora 
de repercussão local (vejam que-nenhum noticiário de jornais, 
rádios ou televisões fez qualquer registro do fato, salvo a 
imprensa de Salvador), é muito grave e, a meu ver, constitui 
um exemplo de desrespeito à ordem constitucional e de séria 
ameaça à liberdade do exercício da representação parlamen
tar. 

Trago a qUestão da imunidade para ser debatida e ser 
objeto de reflexão por todos os Senhores Senadores ante a 
vulnerabilidade de nossa independência nó exerCido ao--man
dato parlamentar, caso não se estabeleça uma j_nterpretação 
defrnitiva sobre o conteúdo jurídico do princípio constitucional 
da inviolabilidade. 

Faço-o com absoluta isenção de ânimo, porque quando 
se discutiu esse tema na Constituinte, minha opinião- afinal 
vencida pela maioria - era de que o parlamentar não deveria 
ter o privilégio da imunidade irrestrita no campo fértil e gra
tuito da ofensa, da injúría e da calúnia: Ainda entendo que 
a honra - esta sim - deve ter o privilégio de impor-se às 
acusações desprovidas de veracidade, via apuração judicial 
incondicionada. 

Porém, objetivamente, o que dispõe o art. 53, caput, 
da Constituição Federal não deixa dúvidas quanto à· amplitude 
do princípio: "Os Deputados e Senadores são invioláveis por 
suas opiniões, palavras e votos". -

A doutrina conceitua esse princípio como sendo o da 
imunidade material, para distingUi-la da imunidade formal. 
Esta decorre da exigência, contida nO § 1"' do referido art. 
53, pela qual "desde a expedição do diploma, os membros 
do Congresso Nacional não poderão ser _pre~<?~. salvo em fla
grante crime inafiançável, nem processa::dos criminalmente, 
senr prévia licença de sua Casa". 

No plano das conseqüências jurídicas, essa distinção é 
fundamental, como ensina Sérgio de Oliveira M_édici: 

"EXiStem duas modalidades de imunidade: mate~ 
riais, também denominadas absolutas, e formais ou 
relativas. As primeiras constituem_causa de exclusão 
de pena; as formais impõem cm1.diç-ões para a trami
tação da ação penal" (io "Imunidades Parlamentares 
da Nova Constituição", Revista dos Tribunais, 666, 
pág. 403). . 

Portanto, a imunidade material ou, simplesmente, invio
labilidade, produz a conseqüência de excluir a punibilidade. 
Por outras palavras, de acordo com entendimento da doutrina 
majóritátia,-- o Deputado e o Senador não respondem mais 
pelos delitos de opinião, como a calúnia, a injúria, a difama
ção. Neste sentido, é o ensinamento de Sérgio de Oliveira 
Médici, José Afonso da Silva, Celso Ribeiro Bastos, M;moel 
Gonçalves Ferreira Filho. 

É interessante registrar a evolução constitucioiial do prin
cípio da inviolabilidade, tomando-se como referência a reda
ção das Emendas à Constituição de 1967. 

A Emenda n"' 1, de 1969,· assim expressa o princípio: 

"Os Deputados e Senadores são fnvioláveis, no 
exercício do mandato, por suas opiniões-, palavras e 
votos, salvo nos casos de injúria, difamação ou calúnia, 
ou nos previstos na Lei de Segurança Nacional." 

Posteriormente, pela Emenda ~nstitucional _n~ 11, de 
1978, o princípio ficou assim redigido: 

-"Os Deputados e Senadores são invioláveis no 
exercício do mandato, por suas opiniões, palavras e 
votos, salvo no caso de crime contra a segurança nacio~ 
nal". 

Finalmente, sob a égide da Constituição de 1967, o prin
cípio ficou definido da seguinte forma, pela Emenda n"' 22, 
de 1982, até o advento da Constituição de 1988: 

"Os Deputados e S~na~9r~s são invioláveis no 
exercício· do mandato, por suas -opiniões, palavras e 
votos, salvp no caso de crime contra a honra". 

É fácil observar que as restrições antepostas ao princípio, 
na ordem constitucional prevalecente até a Constituição de 
1988, desapareceram agora nos termos preceituados no art. 
53 desta. 

_ Desapareceram, agora, as restrições expressas_ quanto à 
inviolabilidade estrita, vale dizer, apenas no exercício do man
dato e quanto às hipóteses de prática dos delitos ali definidos. 

Retorno aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao caso 
da Deputada Maria José. Ainda que se pudesse, por absurdo, 
interpretar o prinCípio do art. 53, caput, da Constituição--em 
sentido estrito, isto é, com a prevalência implícita da cláusula 
de inviolabilidade "no exercício do mandato", a Deputada 
está, claramente, protegida pela imunidade, pois fez o seu 
discurso no Plenário da Assembléia Legislativa e no exercfcio 
do seu mandato. Portanto, a imunidade material está perfeita
mente caracterizada, no caso, embora os 39 Deputados que 
cumprem as ordens do Governador da Bahia - hoje já são 
40 Deputados- tenham desacobertado uma colega da imuni
dade formal,-para que ela seja processada por um delito inexis
tente, pois a respectiva punibilidade está excluída pela própria 
Constituição, confoi'me se demonstrou. 

E atente-se para o fato de que não só os parlamentares 
federais estão protegidos pela imunidade material, mas igual
mente os Deputados Estaduais, estes por força do disposto 
no § 19 do art: 27 da Constituição Federal, em razão do que 
a Constituição da Bahia reproduz o princípio no seu art. 84, 
caput. 
_ Sob todos os pontos de vista, é profundamente lamentável 

a decisão da Assembléia Legislativa. Mas é certo que essa 
decisão encerra um precedente vergonhoso e perigosíssimo 
à liberdade, à independência da instituição parlamentar e ao 
exercido das prerrogativas do POder Legislativo. 

Se a moda pega, todos nós, membros do Congresso Nacio
nal, nos tomaremos_ vítimas da violência, do mandonismo, 
da arbitrariedade, do autoritarismo e do exercício despótico 
do poder. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. EXI' um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. Ouço, com 
todo prazer, o aparte de V. Ex", nobre Senador Chagas Rodri
gues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Jutahy Maga
lhães, V. E~ esclareceu- e o seu espírito público não poderia 
permitir outra conclusão -que vem à tribuna d~fender uma 
tese de Dlreito Constitucional e uma tese da maior importância 
para o exercício do mandato legislativo. V. Ex~ tem inteira 
razão. E neste momento tem a solidariedade, não só da Ban
cada do PSDB, em_nome da qual, aliás, V. EXI''está falando, 
com a sua autoridade, como tem a solidariedade de todos 
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aqueles que defendem a independência do Poder Legislativo, 
sem o que não há demo_çracia cm nenhum país. Muitos se 
apegam ao § 1' do art. 53, já citado por V. Ex• Esse § 1' 
do art. 53 da Constituição reza: "Desde a expedição do diplo
ma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser pre
sos, salvo em flagrante de crimeüúiffa-n:çâvel, nem processados 
criminalmente, sem prévia licença de sua Casa. '_'_Mas é preciso 
entender esse § 1~, de acordo,com o art. 53, cap"ut. O caput 
do art. 53 preside a ttido isso. O que diz o caput? "Os Depu
tados e Senadore.s são inviolá'(eis_por suas opiniões; pãlavras 
e votos ... -Há uma inviolabilidade._ Assim como os Depu
tados e Senadores estão proibidos de praticar uma série de 
atas, por outro lado, a Constituição lhes assegurou essa invio
labilidade, que é necessária ao exercício pleno do mandato 
recebido diretarnente do povo. Nós cairíamos ouro subjeti
vismo se fôssemos distinguir entre opiniões, palaVras e votos, 
quando constituem crime de injlíria, de calúnia -e _i;ie dJfama
ção. Uma determinada crítica mais forte poderia ser entendida 
até como difamação, injúria op. ç:alúnia. Para evitar esse subje
tivismo é que o caput do art. 53 estabelece de maneira peremp
tória, clara, que Deputados e Senadores são invioláveis por 
suas opiniões, palavras e votos, especialmente _quando sãc 
proferidas da tribuna das_ Casa_s Legislativas, quando eles se 
manifestam nas comissões, nos seus votos, nos seus pareceres. 
V. Er" defende a boa doutrina e ainda robustece a sua argu
mentação com uma interpretação- baseada na evolução do 
Direito Constitucional br~sil~iro. Vale dizer, uma interpre
tação hist6iica, porque V. EX\' cotejou os dispositivos das 
nossas Constituições anteriores,_ V,_ Ex~ tem a p_ossa soljc!arje
dade. Hoje, principalmente nós, precisani6S defender o ·Poder 
Legislativo e a inviolabilidade dos Deputados e dos Senadores, 
especialmente dos que fazem oposição, porque aqueles que 
nas Casas Legislativas se limitam - náo quero aqui entrar 
no mérito nem ir às últimas conse_qüências - â votar tUdo 
que os governantes querem, esses fazem uma opção, mas 
no meu modesto entendimento, não estão cumprindo, rigoro
samente, o mandato. -Ainda aqueles que se alinham aos gover
nos devem ter um mínimo de inçlependência para dizer "não'', 
quando o Governo pleiteia uma medida que não está em 
consonância ·com os interesses s1:1periores ou com as grandes 
aspirações do povo e daNação. Não tenho a honra de conhecer 
a Deputada Maria José, mas estou também defendendo uma 
tese que prevalece com relação a essa ilustre Deputada e 
a qualquer parlamentar, de qualquer Estado. E se V. Ex• 
me permite - fui Governador, eleito pelas oposições, depois 
de ter sido Deputado Federal durante duas legislaturas -, 
eu nunca processei um jornalista ou um deputado por criticar 
o governador. Temos que democraticamente conviver! E há 
outro aspecto: um governador. para não criar problemas, para 
não criar situações desagradáveis junto à assembléia e_ ju_nto 
ao Poder JudiciáriO, nunca deve tomar a iniciativa de um 
processo dessa natureza. Lamento o que está acontecendo 
e espero que nenhum governador venha a processar parlamen
tares pelo que disseram no exercício de seu mandato. Precisa
mos, democraticamente, respeitar os adversários. De modo 
que V. Ex• tem o apoio da nossa Bancada e_-:-::-_estou certo 
-não só âos grandes constituci.onalistas deste País, mas de 
todos que estão interessados em consolidar as instituições de
mocrátkas em nosso País. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a V. Ex• 
pelo aparte, que veio dar consistência de ordem jurídica ao 
meu pronunciamento, através de representação da Liderança 
da nossa Bancada. 

V. Ex~ pode ter a certeza de que o objetivo deste meu 
pronunciamento é exclusivamente o de trazer - posso falar 
por horas seguidas dos absurdos que ocorrem na Bahia -
para a área federal, para a área do Congresso NacionaJ,_ ~ssa 
questão. Não podemos permitir que se cometam, na Bahia, 
arbitrariedades desse tipo, ou seja. de desrespeito à Consti
tuição. Devemos ficar calados por considerar que se trata 
de uma questão regional ou devemos defender o direito de 
um parlamentar expressar sua opinião na tribuna, como per
mite nossa Constituição_? 

Fiz um levantamento, Senador Chagas Rodrigues, procu
rando s3ber como foi_feita a votação na Constituinte. Não 
houve voz discordante. Esse capítulo foi votado integralmente 
e por unanimidade. Fui buscar, então, nas subcomissões a 
discussão_dessa matéria. E_.__ na disCussão da matéria, houve 
-Como ·eu próprio tenho. a -minha opinião, a minha opinião 
existe, mas eu tenho que me submeter ao que está na Consti
tuição -. houve quem se manifestasse, na subcomissão, a 
respeito da necessidade de evitar que o crime contra a honra 
também fosse considerado um crime sem condições de ser 
levado à Justiça, por ter sido praticado da "tribuna. Mas essa 
opinião foi vencida por uma expressiva maioria, eu não me 
lembro exatamente o número, mas foi quase unanimidade, 
e como eu tive a oportunidade de demonstrar neste pronuncia
mento, V. EX~' viu a evoluÇão-do pensamento. Na época do 
autoritarismo havia dispositívos referenteS aos crimes contra 
a segurança nacional e os que se referiam à injúria, ~ calúnia 
e à_ difamação. Depois, retirou-se- essa parte e ficou apenas 
o refeJ;ente _à segurança nacional, em 72; em 82 eu fiz parte_, 
inclusive, da_ comissão- que orgariiZOu aquela proposta de 
emenda_ à Constituição, e naquela hora voltou a referência 
à questão da honra. Mas, na Constituição de 88 não há refe
rência nenhuma. Então, o que está prevalecendo é a Consti
tuição de 1_98.8, no caput do art. 53. Então, será que nós, 
aqui, temos o direito de silenciar contra uma violência desse 
tipo, praticada em uma Casa parlamentar? Quer dizer, foi 
a maioria que aprovou. Mas, pergunto eu, será que a maioria 
pode tudo? A maioria pode passar por cima da Constituição? 
Será que nós podemos transformar, por um ato de vontade, 
aquilo está expresso na Constituição para fazermos prevalecer 
a nossa vontade.? Po~que, na Assembléia Legislativa da Bahia, 
infelizmente, temos visto que se obedece cegamente a uma 
determinação do Governador. Isso não está direito e não 
podemos calar. E revolto-me, Sr. Senador, quando venho 
falar aqui e alguém é capaz de dizer: "Não, isso é uma questão 
da Bahia." Não é, não. É questão nossa. É nossa obrigação 
tomar conhecimento desses fatos é nossa obrigação verberar 
contra eles e tentar impedir que isso continue assiin. 

O Superior Tribunal de Justiça já concedeu a liminar. 
Vamos ver no mérito como vai agir. Mas ainda prevalece 
a decisão da Assembléia. E vamos ver como é que vai acabar 
isso. Porque se não houver um basta, vamo~ ter uma trami
tação sobre a qual já tive aqui oportunidade de falar, que 
é a licença para processá-la que foi concedida. O processo 
para condená-la, para depois, então, pedir a cassação do man
dato. Esse é o caminho que está sendo buscado e esse. é 
o caminho que temos que impedir. 

O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. EX" um aparte?· 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Concedo. o aparte 
a V. Ex•, com todo o prazer, Senador Nelson Wedek.in. 

O Sr. Nelson Wedekin - Senador Jutahy Magalhães, 
também, da minha parte, manifesto a solidariedade, em pri-
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meiro lugar, à Deputada Maria José~ Tal como nós, S. EX"' 
é uma parlamentar. Tal como nós, S. Ex~ está protegida, 
pelo menos, nas suas opiniões, palavras e votos. Opinião ex
pendida pela Deputada Maria José~ da tribuna da Assembléia 
Legislativa da Bahia. Portanto, essa proteção, a meu juízo, 
é indiscutível, ela não pode ser objeto de nenhum debate. 
Trata-se de uma disposição literal, não da lei comum e nem 
de uma lei menor, mas da Constituição, direito constitucional 
de todos os parlamentares de qualquer Casa legislativa do 
País. Também quero ser solidário com V. Ex• V. E~ tem 
razão, este não é, decididamente um caso baiano, não é um 
caso, como disse V. Ex~, da paróquia baiana, ou da paróquia 
do Estado da Bahia. Não se trata de uma disputa entre uma 
parlamentar de Oposição e -o Goverriador da Bahia, trata-se, 
sem dúvida, de um precedente gravíssimo que se pode abrir 
e que, se prosperar viã abertura de inquérito contra a Depu
tada e até no limite da cassação dessa mesma Deputada, não 
é exatamente a Deputada quem estará em risco, não será 
apenas seu mandato, estará em risco a própria ação parla
mentar, a própria liberdade que todos temos qi?:_~_~r_._~ão 
a faculdade, mas a liberdade, o direito de desferir criticas 
contra quem quer ·qüe Séja~ -Em última análise, todos nós 
somos solidários à Deputada Maria José e ao pronunciamento 
de V. Ex~, quando traz para esta Casa, coloca nos seus devidos 
termos como uma questão nacional e não regi~nal. Esse é 
um velho método utilizado pelo Governador da Bahia, de 
inibir a crítica, de co-nstranger as oposições, de impedir que 
o direito e a liberdade de crítica sejam devidamente utilizados. 
Então, Senador Jutahy Magalhães, a nossa idéia é bastante 
simples, ou seja, devemos ser solidários~ devemos trazer o 
assunto a esta Casa, devemos dizer, como diz V. Ex~, que 
se trata de um precedente muito grave e muito perigoso, 
pior ainda porque ele vem de alguém como o Governador 
António Carlos Magalhães, que não é nennum pouqUinho 
comedido quando ataca. As críticas de S. EX', de um modo 
geral, são profundamente agressivas, desairosas, ofensivas a 
honra de muitas pessoas. É estranho que exatamente S. Er 
seja o autor e tenha iniciativa de uma providência como essa 
que eu creio significa, como disse V. Er, um grave risco,
não para a Deputada, mas para a Instituição parlamentar, 
portanto, para a própria Instituição democrática do nosso_ 
País. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço V. Ex', 
Senador Nelson Wedekin. V. Ex~ sabe do apreço que tenho 
por V. Ex~ e a satisfação de poder incluir esse aparte no 
meu pronunciamento pelo respeito~ pelo conceito que V. Ex~ 
tem aqui no Senado Federal de todos os seus Colegas. 

Eu poderia encerrar o meu pronunciamento~ contando 
aquela história já conheCida por muitos, a qual não lembro 
exatamente como foi trazida ao meu conhecimento. Mas a 
história é do tempo do nazismo, quando um alemão viu que 
a polícia apareceu de repente na sua ru~ e foi pegand? os 
comunistas, e ele declarou: - Não tenho nada com ISSO~ 
não sou comunista. Algum tempo depois, veio a polícia nova~ 
mente na sua rua e pegou os jude.us. Repetiu: - Não ~enh? 
nada com isso, eu não sou judeu. Mais tarde, vi~~":!!l os poh
ciais e pegaram os católicoS da sua rua. Ele continuou decla
rando: "Não tenho nada com isso, não sou católico". Final
mente, chegou a polícia e o prendeu. Não havia mais ninguém 
para falar, porque só restava ele na rua. --

Então esse é o caso aqui. Se continuarmos dizendo que 
não temos ~ada com o que está acontecendo na Bahia, daqui 
a pouco deixa <le ser na Rabi~ e passa a acontecer em outro· 

EStado; e, quandO chegar- ao-- Estado de cada um. não se 
terá a solidariedade de ninguém, porque não haverá mais 
ninguém para falar. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Sep_adores, por isso, trouxe 
para cá essa questão no momento em c:Jue a política nacional 
está envolvida por um assunto da maior gravidade, que faz 
com que qualquer outro assunto seja merior.- Mas, para mim, 
este não é um assunto menor. Faço este pronunciamento para -
que conste dos Anais desta Casa uma manifestação contra 
a arbitrariedade que está sendo feita, não contra uma pessoa, 
mas contra uma Instituição parlamentar. 

O Sr. Governador da Bahia não tem o direito de fazer 
um ato de força contra a imunidade parlamentar. Como bem 
disse V. Ex\ nobre Senador Nelson Wedekin, ninguém mais 
do que S. Ex~ ofende, injuria, calunia e difama os outros. 
Eu mesmo estou com um processo na Justiça contra S. E~. 
cairido praticamente na prescrição, porque infelizmente é as
sim qtie terminam os processos. Mas não é isso que me faz 
desacreditar na Justiça. Acho que as Instituições devem ser 
defendidas e este pronunciamento de hoje é um pouco do 
que posso dar em defesa das Instituições brasileiras. A Institui~ 
ção parlamentar merece a defesa de todos nós~ 

Sr. Presidente, entendo que a decisão da Assembléia Le
gislativa de meu Estado é um ato de traição ao Parlamento 
enquanto Instituição e não pode ser visto como um ato isolado, 
como um episódio restrito à política local. A meu ver, ele 
simboliza o braço intervencionista do Executivo sobre o Leg"is
lativo, com a complacência de maiorias que não têm compro
missos com a democracia, mas com a conveniênCia de inte-
ress_es políticos momentâneos, eventuaís-iq:iéssoais. - · 

A principal vítima daquela decisão não foi a D_eputada 
Maria José. mas a parcela do eleitorado que lhe confiou sua 
representação por meio de um mandato legítimo. 

Preocupa-me a nenhuma reper~u~s~o do fato, tanto na 
imprensa como neste Congresso NacionaL 

Por tudo isso, exorto o Parlamento da República, e em 
especial o Senado, não a solidarizar-se com a Deputada se 
assim preferir, mas a uma reflexão profunda sobre o conteúdo 
jurídico do princípio da inviolabilidade, a fim de deixar inequi
vocamente definido o alcance de sua aplicabilidade, evitan
do-se, assim, que, doravante, um membro de qualquer Casa 
Legislativa neste País possa ser, sequer, ameaçado ou atemo
rizado pelo fantasma da mordaça. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml) 

Durante o discurso -ao Sr. Jutahy Magalhães, o 
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 
]9 Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB- BA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, ao assumir a tribuna desta Casa, na 
tarde de hoje, é meu desejo, antes de tudo, esclarecer que 
o pronunciamento que vou fazer tem o exclusivo propósito 
de contribuir para a estabilida~e social, económica, institu
cional e política do País. 

Não constitui fato inusitado ser a vida de uma nação 
atia-ladã por-revelações graves, por denúncias de grande reper
cussão, enfim, por epiSódios que traumatizam profundament~ 
a opinião pública. Em face de eventos de tal natureza, cabe 
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aos responsáveis pelos destinos das Instituições velar pela ado
ção de medidas que preservem a ordem constitucional e a 
regularidade do processo democrático. Só assim é- possível 
concorrer para a salvaguarda dos superiores interesses da 001e
tividade. 

Com a publicação, na revista Veja, do último fim de 
semana, da entrevista concedida ao periódico pelo irmão do 
Presidente da República, produziu-se um estado de perple
xidade e surpresa que atinge a todas as camadas da população 
e certamente terá conseqüências adversas em todos os setores .. 

As eventuais desavenças familiares, os inter~~~es eConó
micos contrariados, as revelações alcançando aspectos pes
soais da vida de cada uma das pessoas envolvidas são irrele
vantes para a política e para o País. O que inquieta, aflige, 
angustia e lança no ar insegurança generalizada é o fato de 
virem a público revelações dando conta de uma íntiiria relação 
que estaria a existir' entre um éinpresátio. até há pouco tempo 
insolvente mas hoje possuidor de vasta fortuna, e o próprio 
Chefe da Nação, tudo com o inconfesSáVel propósito de amea
lhar riqueza em razão do exercício da função pública. Quem 
formula a denúncia é. o irmão do Presidente da República. 
que não hesita em afinnar que o Sr. Paulo César Farias "faz 
os negócioS- de córiiiini ãCõi'do com o Fernando". Ainda segun
do a citada fonte, o Chefe do Estado" não entra no varejo 
da coisa. Ele apenas orienta o negócio". O resultado concreto 
dessa espúria sOciedade seria o considerável aumento do patri
mónio pessoal do Presídente, a ponto de ter adquirido, ainda 
que por interposta figura, apartámerifo em Paris avaliado em 
US$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil dólares.) 

Ao longo de pouco mais de dois anos de Governo, jamais 
se viu um Executivo que tenha perpetiado tantas e tão graves 
violações da ordem constitucional. 

De início, foram as arbitrariedades voltadas contra a _eco
nomia popular, confiscos na área financeira, tnDutos ip.ctmsti
tuciooais, controles policialescose arbitrários sobre- a iniciativa 
privada, arrocho salarial, enfim, um sem-número de medidas 
coercitivas_ adotadas em :manifesto desrespeito aos cânones 
constitucionais. Seguiram-se outras tantas irtíciativ"â.s~- igual
mente afrontosas da Lei Maior, com o propósito de cercear 
liberdades públicas e coibir a ação dos dois outros Poderes. 
Menciona-se, neste particular, a enxurrada de medidas provi
sórias que praticamente paralisou os trabalhos legislativos, 
as iniciativas tendentes a-limitar a ação do Poder Judiciário, 
notadamente no particular da concessão de liminares e caut.e
lares contra o desastrado plano económico e as diligências 
policiais realizadas e_m_dependências de órgãos da imprev.sa 
com o fito inconteste de intimidar a_ livre manifestãção do 
pensamento. 

Procurou-se justifiCar tudo isso com a alegação de ser 
necessário preparar o País para a era da modernidade, da 
premente e imperiosa impOsição de combate ao surto inflado-. 
náriO;-do desejo de eliminar, de vez, vfdose práticas· ilícitas, 
responsáveis pelo atraso· e pelo subdesenvolvimen_to. QUanto 
aos re_s_ultados, o m.in_i_m.p que se pode dizer é que foram ruino
sos: a renda familiar decresceu; a produção entrou em crise, 
o desemprego grassou; a qualidade de vida piorou; a inflação 
encontra-se em patamares extremamente altos, sç levarmos 
em conta a recessão provocada, e, o que é mais grave, caminha 
o País a passos largos para o Quarto Mundo, ao invés do 
prometido rumo em direção à bonança e prosperidade que 
caracterizam as economias desenvolvidas. 

Quanto aos aspectos éticos, desde logo verificoU-se haver 
um fosso abissal entre a prometida austeridade e .a situação 

fática real. A promessa de restauração da moralidade no trato 
da coisa pública, além de enfático compromisso de campanha, 
passou a ser a tónica do discurso.oficial. Os_primeiro:fSinais 
da existência de uma estranha promiscuidade entre o público 
e o particular começaram a surgir quando dos festejos da 
passagem de ano, já em 1990. A todos causou espanto a 
desenvoltura com que se conduziam as mais altas autoridades 
da República nas privilegiadas mansões de empresários ligados 
ao poder. O ímpeto exibicionista não se exauria com os espetá
culos atléticos, levados a termo no Brasil e no exterior. Che
gou-se ao ponto de flagrar a mais alta autoridade do País_ 
conduzíndo, em manifesto excesso de velocidade, uma pos
sante moto importada. Tudo poderia ser atribuído a um incon
tida espírito juvenil, não fosse a circunstância de pertencer 
o veículo a um notório contraventor e, na época, ser proibida 
a importação de máquinas de tal tipo. Foram estes, entretanto, 
fatos menores e que, no contexto da época, não mereceram 
mais do que um breve registro jornalístico. 

Mais sérios foram os imímeros episódios envolvendo ne
gócios oficiais. As disputas em torno de contratos privilegiados 
com a PETROBRÁS resultou na renúncia do Presidente da 
Estatal por discordar a autoridade das alegadas pressões_vindas 
do titular da Secretaria-Geral da Presidência, Coincidente
mente cunhado do Chefe da NaçãO. A publicidade governa
mental, cuidadosamente enfeixada na competência da Secre
taria-Particular da Presidência, desde logo foi objeto de acer
bas críticas por eStãr a favorecer algumas empresas ligadas 
à campanha eleitoraL Misteriosamente, vazaram informações 
privilegiadas do Ministério da Economia que fizeram a felici
dade e a fortuna de alguns negociantes de café. Até hoje 
não se sabe ao certo como é _que o BanCo Central conviveu 
tanto tempo com a ostensiva compra dê moeda forte ao câmbio 
oficial e imediata reve~da ao nível do paralelo, sem que qual
quer providência fosse adotadã para coibir aquilo que, na 
melhor das hipóteses, revelava ser uma mera manobra especu
lativa danosa aos interesses nacionais. 

Seguiram-se esCândalos de maior porte. No Ministério 
da _Saúde, parece ter-se instalado autêntica cjuadrilha de mal
feitõres. No Ministério da Previdência Social as denúncias 
não_ eram de menor porte. Na área da Ação Social, tudo 
indica que o processo de liberação de verbas era cuidado
samente controlado, gerenciado e assistido por privilegiados 
intermediários. A Legião Brasileira de Assistência não fugiu 
à regra pois revelam-nos os veementes indícios que a priitcipal 
obra beneficente, a que se dedicoU, tinha por destinatário 
pessoas vinculadas ao Palácio do Planalto por consangüinidade 
e/ou afinidade. 

A série infindável de desmandos c~lffiina agora com acu
sações que envolvem a própria pessoa do Presidente da Repú
blica. 

Sr. Presider:tte, Srs. Senador~s,. em momentos como o 
que estamos a atravessar fala-se, de forma um tanto leviãna, 
em _ç_rise política, instituciOnal e até mesino de confiança nas 
autoridades públicas. 

É preciso bem_situar os fatos para que deles não se ex
traiam concluSões erradas ou precipitadas. 

A crise institucional existe quando o complexo de órgãos 
que integra a administração pública revela-se incapaz de aten
der as necessidades sociais ou até mesm:o aquelas para as 
quais foram criadas. Não é a hipótese no momento presente. 
O Brasil dispõe de uma Constituição recente, votada por re
presentanteS eleitos pelo povo, em cujo texto são consagrados 
os prinCípios báSicos aceitOs por todos os povos civilizados. 
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Não ::,:e pretenda atribuir à Lf:i Fundamental, corno querem 
alguns, responsabilidade pelo que está a acontecer. 

A crise política é caracterizada pelo impasse~ que por 
vezes ocorre, entre as diversas facções em luta pelo poder, 
resultando uma impossibilidade de se estabelecer um progra~ 
ma mínimo de governo~ Tampouco se pode atribuir a este 
fator a coinoção que abala o Pafs. Não há nenhum tipo de 
propósito nern qualquer intenção, por parte de quem quer 
que seja, em impedir a governabilidade da Nação. 

Quanto à crise de confiança nas aUtáddades de um modo 
geral, parece~me injusto-e equivocado atribuir todos os males 
sociais a esta circunstância. Trata-se de uma perigosa genera
lização que s6 pode atender aos propósitos daqueles que te
nham uma concepção golpista do exercício da liderança políti
ca. O setor público, como qualquer outro, tem os bons e 
os maus, os probos e os improbes, os corretos e os desonestos. 

Como, então, caracterizar a crise que estamos vivendo? 
Parece-me que, ·a par dos problemas económicos que angus
tiam o povo e intranqüilizam a todos, há no País, neste momen
to, apenas e tão-somente uma crise de credibilidade da pessoa 
do Presidente da República. 

O atual Primeiro Magistrado da Nação era o depositário 
de grandes esperanças do povo brasileiro, eleito que foi pelo 
sufrágio universal· direto, após tantos anos de autoritarismo. 
Em nome de um futuro que se prometia melhor e mais justo-, 
suportou-se inúmeras arbitrariedades, conviveu-se passiva
mente coril o discricionarismo exacerbado, relevou-se toda 
sorte de erros e equívocos, por graves que te!nham sido, na 
vã esperança de vér concretizado um projeto político que 
se dizia promissor.- -

Entretanto, subitamente, tudo isto ruiu, desMoronou co
mo um castelo de areia tocado por um leve sopro. E não 
se atribua responsabilidade por este malogro à cJasse política, 
às .Instituições ou à mera publicação de uma entrevista com
prometedora como o inhão do Chefe da Nação. Trata-se de 
um processo de descrédito que vem se acumulando ao longo 
de dois anos de desastrado exercício de mandato, e cujp único 
e exclusivo ator é o próprio Presidente. As revelações do 
Sr. Pedro Collor de Mello foram a gota d'água que fez trans
bordar o copo. A descrença na figura do Chefe do Estado 
já era um sentimento latente que agora emerge com incontro
lável força e parece consolidar-se de forma irreversível na 
alma popular. -----

:Veio c;tntem a público o Presidente. da República, em 
cadeia naciOnal, para se desculpar por aquilo que qualifica 
de "insensatez" do irmão. Pouco interessa à Nação o tipo 
de relacionamento que tem com os seus familiares. Este é 
um problema que lhe diz respeito e aos seus parentes. À 
sociedade interessa, isto sim, ter a certeza que o responsável 
maior pelos destinos da coletividade é uma pessoa proba e 
digna de fé. E esta convicção está irremediavelmente compro
metida, não só pelos eventos recentes l}las por todo o ocorrido 
ao longo destes dois últimos anos. 

A população tem o direito de sab~r o que efetivamente 
ocorreu c está a ocorrer ainda. Frustr~r-se e~t3: possibilidade 
ou conduzir açóes investigatórias ·por interiiiédio- de pessoas 
subordinadas ao principal acusado é o mesmo que levar o 
País a uma crise política e institucional de ·conseqüências im
previsíveis. 

Disse o Presidente, na sua fala de ontem, que a~imá 
de tudo está o Brasil. :[\fisto Sua Excelência tem razão, absoluta 
razão. E para que o País possa conviver em clima de paz 
e harmonia é preciso, antes de tudo, ter a certeza de que 

os procedimentos investigatórios a serem levados a termo O 
serão de forma imparcial e equânime. --- -

Tendo em vista a natureza das ações que doravante serão 
empreendidas pa~a se chegar à verdade, seja no âmbito do 
Congresso Nacional, seja no âmbito do próprio Poder Execu
tivo, é mais do que evidente que far-se-á necessário o concurso 
de inúmeras pessoas, de vários setores da administração, -en
fim, de uma vasta gama de informações hoje sob a guarda 
e~clusiva de autoridades subordinad~s ~o Pr_esic;Iente da Repú
blica. E como será possível realizar todo este trabalho de 
forma insuspeita e independente e~quanto o principal acusado 
-permanece no cargo? . 

Em nome da paz social, da estabilidade das Instituições, 
da regularidade do processo democrático, da preservação da 
ordem e da justiça, apelo ao Senhor Presidente da República 
para que, nuJ!l gesto de altivez e_ desprendimento para com 
o povo, afaste-se do cargo que atualmente ocupa e permita, 
assim, que as necessárias averig"uaç6es sejam rea.lizadas de. 
forma isenta e insuspeita. Ministros seus, quando colocados 
sob forte suspeita, tiveram esta atitude em atenção à lealdade 
que lhe deviam. Ê che_gada a hora de Sua Excelência ter 
o mesmo gesto nobre que outros já tiveram em relação a 
ele. A única diferença está em qUe, agora, quem tem o direito 
moral _a e~ig~r a _medida é o povo brasileiro. 

Se o Presidente deseJ'! resolver su~s pendências pessoais 
com o irmão nos tnõunais, qUe o faça sem recorrer ao Ministro 
da Justiça. As Instituições não existem para-servir ao eventual 
titular do cargo, mas, sim, à coletividade como um todo. 
Seguramente, a pasta da Justiça terá outros assuntos de inte
resse público a tratar que não sej3ni as desavenças familiares 
do Chefe da Nação. Quan~o a9s asp_ec~os penais, saberá a 
Prccuradoria-Geral da República cuidar do assunto com a 
costumeira proficiência. 

Entenda,.Sr. Presidente, que, no momento, a sua perma
nência no cargo constitui um fator de intranqüilidade para 
a Nação. Em momentos como este, sempre surgem os aventu
reiros agourentas a vaticinar soluções à margem da Consti
tuição. Pelo bem do Brasil, licencie-se para evitar maiOres 
males, até que se concluam as apurações. 

Aos homens dignos causou espécie a postura que resolveu 
adotar o Presidente em face das graves acusações que pesam _ 
sobre a sua pessoa. Afirma, de um lado, que a Nação tem 
o direito de conhecer toda a verdade e, para tanto, determina 
aos setores competentes, subordinados que estão à sua autori
dade direta, a abertura dos inquéritos e_ das ações investiga-· 
tórias necessárias. Por outro laçlo, manifesta o propósito de 
ajuizar, de imediato, ação penal para "reparação de danos 
morais". Ora, será que ainda não se deu conta de ser Sua 
Excelência o principal acusado aos olhos da Nação? Acaso 
desconhece que no processo criminal de que será autor é 
descabida a exceção de verdade, tomando assim impossível 
a realização do contraditório? Será que pretende determinar 
aos órgãos administrativos a realização de investigações ape
nas no tocante à pessoa do Sr. Paulo César Farias? Entende 
Sll:_a Exc~lência _que o tormentoso problema que angustia e 
intranqüiliza a Nação reduz-se a um singular caso de fraude 
fiscal, evasão d"e divi~~s ou -~es_l_l1_<? eventual prática de delito 
contra a administração pública? 

Evidentemente, a r~sposta negativa a todas estas pergun
tas se impõe. Tem Sua Excelência pérfeita noção da gravidade 
e do alcance das denúncias contra ele formuladas. A propalada 
intenção de apurar não passará de_ simples qu_imera retórica 
se desacompanhada da explicitação das medidas a serem em-
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preendidas ~e. sobretudo, dO afastamerito daquele que, por 
expresso mandamento constitucional, exerce a "direção supe
rior da administração federal", e, nesta qualidade, pode influir 
na apuração dos fatos, ainda que seja pelo natural cOnstran
gimento que cria a sua simples presença no posto. 

Já se viu, no passado recente, que as ações investigatórias 
nada apuram quando envolvem pessoas ligadas ao Palácio. 
No caso PETROBRÁSNASP, porexemplo, tudo resultou 
arquivado com a desculpa de não ter havido prejuízo para 
a empresa já que o negócio pleiteado frustrou-se em virtude 
da postura adotada pelo presidente da empresa. Convenien
temente, olvidou-se que a acusação principal pesava contra 
o cunhado do Chefe do Estado que, em nome de alguém, 
intercedia em favor do Sr. Canhedo. E assim é que os· fatos 
apontados foram relegados ao cómodo ostracismo. No tocante 
às acusações de favorecimento em ;relação à publicidãde ofi~ 
cial, tampouco foram as investigações conclusivas. -

Com a preconizada licença do Senhor Presidente da Re~ 
pública, o País necessita na Chefia do Estado de um homem 
público acima de qualquer suspeita. Felizmente, o Vice~Pre
sidente da República é uma pessoa cujo passado de honradez, 
retidão e lealdade às Instituições é por todos reconhecida. 

Tenho visto, com certa apreensão, em setores da impren
sa serem feitas restrições à eventual ascensão do Vice-Pre
sidente ao cargo maior. Mas, afinal, não passam essas especu~ 
lações de maldosas insinuações, porquanto sabemos nós que 
o ex-Senador Itamar Franco, ao longo dos seus dois mandatos 
nesta Casa, sempre marcou sua atuação parlamentar pela in~ 
transigente defesa dos interesses nacionai_s. Sua passagem pela 
Prefeitura de Juiz de Fora, também em virtude _de duas elei
ções diretas, por igual o credencia como administradc;>r eficien~ 
te, probo e honrado. Não há absolutamen~e _ _!lada de desabo
nadar que possa ser dito da vida pública deste homem que 
dignificou todas as funções exercidas. Na Vice-Presidência, 
vem mantendo uma prudente distância do epicentro desta 
tumultuada administração, sem contudo ferir a ética política. 
Desvinculou-se do partido governamental por questões de 
foro íntimo, mãs-ilãó fez disto motivo de qualquer crise institu
cional ou política. Em suma, trata-se de um homem público 
que engrandece a vida nacional. 

A licença do_Presidente ou o seu afastamento temporário, 
por iniciativa própria,- até que se concluam as investigações 
necessárias, não pode cOnstituir motivo de apreensão ou in
quietação. Ao contrário, é a solução que melhor atende aos 
superiores interesses da naciOnalidade pois evitará, sem dUvi
da, maiores traumas oU mesmo um impasse, político-insti
tucional de conseqüências imprevisíveis. 

Era o pronuncianlento que desejara fazer _nesta tarde, 
Sr. Presidente, certo de que todos nós, brasileiros, lutamos 
pela govemabilidaçle do País. _. _ . _ 

Acredito numa solução legal, como uma licença ou um 
afastamento por iniciativa própria do Presidente da República, 
para que as denúncias possam ser ave_riguadas _com a_ maior 
isenção e equanimidade possível. 

Temos, para sorte do Brasil, uma pessoa séria para substi
tui-lo, mesmo que haja temporariamente. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Rui Bacelar, o Sr. Ale
xandre Costa, ]'~ Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira. 

-- --

Durante o discurso do Sr. Rui Bacelar, o Sr. E pitá
cio Cafeteira deixa a cadeira da presidbzcia, que é ocupa
da pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, 
no momento em que o Congresso Nacional prepara-se para 
apreciar o Projeto de Lei o"? 824, de 1991, de autoria do Poder 
Executivo, que altera o Código da Propriedade Industrial -
e que terá profundas repercussões na área de medicamentOs 
_;_, eu gostaria de registrar aqui algumas informações sobre 
a precária situaÇã_9_ brasileira no que se refere à pesquisa de 
fâr_inatos._. Na verdade, em linguagem clara, o que eu desejo 
-destacar é o fato de que hoje- na sensível área doS remédios 
-estamos totalmente entregues à vontade soberana das em-
presas multinacionais que atuam no Brasil. Elas tudo podem. 
Podem, inclusive, parar de fabricar certos medicamentos, co
mo o fizeram recentemente, quando os preços fixa:dos pelo 
Governo não as contentavam. Agora, com o fim do tabela
mento, podem até mesmo parar de fabricar certos medica~ 
mentes quando considerarem que_ o lucro obtido _no Brasil 
não_ justifiCa o investhriento que têni __ de fazer. 

Sem meias palavras, esta é a situação que vivemos hoje. 
E, como não avança_mos na pesquisa de novos medicamentos 
que possam ser produzidos pelos poucos laboratórios nacio
nais que ainda restam, o problema tende a agravar-se com 
o passar do tempo. Hoje, 85% _do mercado nacional de quí
mica fina e medicamentos são controlados pelas empresas 
transnacionais. -Estas, córtlõ é do conhecim~nto geral, concen
tram suas pesquisas nos países mais desenvolvidos. Aqui, só 
querem saber de fatJJrar. O projeto do Governo sobre proprie
dade industrial vem recebendo duras críticas de todas as enti
dades nacionais ligadas à pes<Íuisa científica, porqué rompe 
com conceitos internacionalmente consagrados de proteção 
da propriedade intelectual e de defesa da sociedade. O novo 
código está sendo considerado entreguista, pelos seus críticos, 
porque parece ter sido apresentado com a única finalidade 
de .agrad~r à~_ autoridades norte-americanas interessadas em 
fazer avançarem ainda mais suas empresas sobre o riquíssimo 
mercado nacional de_ computação e de medicamentos. 

Pessoalmente, não acredito que este lamentável projeto 
do Governo venha a ser aprovado, na forma em que se encon
tra. Creio que os parlamentares brasileiros, alertados para 
o grave risco que ele representa, vão limpá-lo de todas as 
cláusulas que ferem os interesses nacionais. 

Aqui, hoje, neste rápido pronunciamento, quero dedi
car-me apenas à delicada questão da pesquisa e do desenvol
vimento _de novos medicamentos por parte de laboratórios 
ou entidades científicas nacionais. Na verdade, estamos hoje 
investindo muito menos do que já investimos em pesquisa 
farmacêutica. E, tradicionalrhente, sempre investimos muito 
pouco. Mas, agora, com este Governo, a situação da pesquisa 
de fármacos chegou à total estagnação. _ 

Para melhor exemplificar, cito o caso da CODETEÇ 
(Companhia de Desenvolvimento Tecnológico) -empresa 
sediada emo Campinas, no Estado de São Paulo -que atua 
basicamente na _á~ea de química fina c fármacos. Esta compa
nhia, de capital misto. foi fundada em 1976. De lá para cá, 
recebeu encomendas de pesquisa para 54 novos fármacos.,. 
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sendo que 14 deles já estão em produção industrial~ enquaflto 
as pesquisas dos restantes estão paradas à espera de verbas. 

Nesses anos todos, a CODETEC recebeu da CEME 
(Central de Medicamentos) cerca de 8 _milhões de dólares 
para tocar suas pesquisas. Pois bem, só Com os 14 fármacos 
que desenvolveu :......_ e cuja tecnologia repassou às indústrias 
nacionais -o País fez uma economia, em divisas, da ordem 
de 120 milhões de dólares. Em outras palavr_as, para cada 
dólar investido em pesquisa, o Brasil acabou poupando 15 
dólares em divisas. _ 

Apesar disso, esta empresa não vem re_cebendo novos 
investimentos da Central de Medicamentos, QQ _Ministério da 
Saúde, desde o infcio do atual Governo. Por fo_rça da lei, 
a CEME deveria investir 3% de seu orçamento eiil pesquisa. 
Assim, só em 1992, a CEME deveria estar aplicando US$20 
milhões- de um orçamento de US$600 milhões- empesqui~ 
sa. Esse dinheiro deveria ser repassado às entidades brasileiras 
que pesquisam novos medicamentos. Embora seja um total 
ridículo, frente às nossas necessidades, esses recursos servi~ 
riam para tocar muitas das incontáveis pesquisas em anda
mento. Serviriam para evitar o quase sucateamento das entida
des que ainda trabalham no desenvolvimento de novos medi
camentos em nosso País. Ocorre, no entanto, que esse dinhei~ 
ro da pesquisa está sendo desviado para outros fins. 

Fui informado de que a- verba da pesquisa estaria sendo 
destinada, na forma de empréstimos, para que laboratórios 
nacionais comprem novaS máquinas e e<itiipamentos. Ora, 
isso não pode acontecer. Se não há dinheiro para a compra 
de máquinas, o Governo deve ~ra_tar de criar linhas de créc;!ito 
nos bancos oficiais~--mas jamais sangrar os já W.fi_iíios r~cursos 
da pesquisa. 

Isso ocorre porque a CEME vem praticaiido --impune
mente- outras irregularidades ao longo dos últimos anos. 

No ano passado, o Tribunal de Contas da União descobriu 
e denunciou que a CEME usava seu dinheiro na especulação 
financeira. Isso mesmo, na especulação financeira. Em notícia 
publicada no dia 5 de novembro, diz o Jornal do Brasil: 

"Enquanto crianças morriam desassistidas no Nor
deste e epidemias se alastravam na região-Norte, a 
Central de Medicamentos (CEME), vinculada ao Mi
nistério da Saúde, investia 34% dos seus recursos -
cerca de dez bilhões - na especulação financeira. A 
constatação é do Tribunal de ContaS ã3-União que, 
através de auditoria, chegou à conclusão que a entidade 
aplicou, em 1990, menos da metade do seu orçamento 
(47%), o equivalente a Cr$14 bilhões, na atividade-fim: 
produzir e distribuir remédios às populações carentes, 
a preço de custo." 

A mesma nota diz ainda que o TCU constatou ineficiência 
na gestão da empresa e "fortes indícios de lesão ao Erário 
Público". 

Pois bem, no verdadeiro mar de lama que envolve o 
atual Governo, essas denúncias sobre a CEME acabaram sen
do esquecidos. Eu não quero me demorar a falar nos descaia
bras dessa empresa- assunto que talvez merecesse uma Co
missão Parlamentar de Inquérito nesta Casa -mas voú- Citar 
apenas mais duas irregularidades denunciadas pelos jornais. 

O jornal O Estado de S. Paulo, em 11 de janeiro do 
corrente ano, publicou nota com o seguinte _tftulo: ~'ÇEME 
não paga e Biobrás pára de fabricar insulina". O fato é qUaSe 
inacreditável, mas ocorreu realmente. Ou seja, as pessoas 

que sofrem de diabetes e que obtêm o medicamento nos postos 
do Governo correram o risco de ficar sem ele. 

Já o Jornal de Brasília, em 19 de janeiro do corrente, 
estampou a seguinte manchete: "CEME gastou Cr$1 bilhão 
em máscaras não testadas". Na notícia, somos informados 
que a CEME pagou US$950 mil por 95 mil máscaras de nebuli
zação, fabricadas no~ Est~dos Unidos, que s_equer tinham sido 
aprovadas para uso naquele País. O dinheiro, é claro, foi 
gasto, sem que ninguém tenha sido punido por isso. 

Pois bem, estas três notas recentes sobre a CEME, creio 
eu, traduzem bem o descaso governamental para com a Sensí
Vel área dos medicamentos. 

Sr. Presidente, S~ e Srs~ -_Senadores, nos últimos trinta 
anos, cerca de 50 laboratórios nacionais passaram para o con
trole de empresas transnacionais. Hoje, as empresas multina
cionais, repito, controlam cerca de 85% do nosso mercado, 
numa operação que envolve, anualmente, cifras astronómicas. 

Dito de uma forma mais direta, isso significa q-ue as multi
nacionais dos medicitmentQs_ podem fazer o que bem enten
derem com o cidadão brasileiro. A nossa experiência recente 
com esses laboratórios tem sido a piro possível. 

Ainda estão bem frescas na memória de todos nós as 
tenebrosas manobras perpetradas pelos laboratórios para fugir 
ao tabelamento de pre_ços. Eram artimanhas cruéis }X>rque 
prejudicavam as pessoas mais vulneráveis, os doentes, aqueles 
que dependiam de determinados medicamentos para sobre
viver. A maioria deles, 16giCame·nte 1 formada por pessoas 
modestas que não tinham recursos para estocar os remédios_, 
quando os mesmos apareciam nas farmácias. 

O Governo sabia de tudo, mas não agia com o vigor 
necessário. Diz o Jornal do Brasil, em matéria publicada em 
3 de outubro do ano passado. 

"De ~cardo com Rot~ni:?_erg (Salomão Rotenberg, 
titular da Secretaria N~cional de Direito Económico), 
os laboratórios desenvolveram um complexo arsenal 
de subterfúgios para fugir da fiscalização do governo, 
com saídas quase sempre prejudiciais ao conSumidor. 
Entre esses arranjos, estão a maquiagem de produtos, 
mudança de nomes, acréscimo de substâncias sem im
portância terapêutica, tudo para justificar o aumento 
de preços. Na outra ponta, na farmácia, o arranjo- é 
esconder o· produto apresentando~o somente com o 
preço reajustado". 

Sr. Presidente, sros e Srs. Senadores, ninguém desco
nhece que este Governo, desde seu início, tem mantido uma 
atitude bastante fria, quase agressiva, com relação aos cien
tistas e pesquisadores, negando-lhes os reçursos tradicional
mente rarefeitos, arrOchando-lhes os salários sempre defa
sados. 

Embora não se possa neg~r que o País ~travessa uma 
grande crise económico-financeira, nós acreditamos que as 
parcas verbas oficiais para ciência e tecnologia poderiam ser 
melhor geridas. 

Num contundente artigo publicado na Folha de S. Paulo, 
em 17 de março deste ano, o reitor da Universidade de São 
Paulo, o físico Roberto Leal Lobo e Silva Filho, denuncia 
a calamitosa situação da ciência nacional. O título do artigo, 
bastante sugestivo, é: "0 limite da reS;istê,n_çia". 

O reitor da USP reclama do atraso sistemático dos repas
ses de verbas a entidades científicas_, e dos freqUentes cortes 
nestes orçamentos já insuficientes. Roberto I:.eal Lobo e Silva 
Filho ressalta que o Brasil só pode almejar o Primeiro Mundo 
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quando ocorrer aqui "a imposição de uma profunda revolução 
educacional e com uma efetiva e audaciosa política em prol 
do desenvolvimento científico-e teCrioiOgiCo". 

Mais adiante alerta para ~ evasão dos_ ~ientistas brasi~ 
leiros, que já es.úfoCõrrendõ em grande escala: 

"Nos últimos tempos telJl crescido o interesse das 
empresas privadas brasileiras_ pela pesquisa tecnoló
gica. Mas é impensável que a curto prazo se possa 
prescindir das ações do Governo Federal nesta área. 
Por isso, se não impedirmos a falência dos programas 
nacionais de ciência e tecnologia será inevitável o des
monte de importantes grupos de pesquisa, formados 
em nosso País a duras penas, e ao longo de muitos 
anos ... 

A situação no setOr de medicamentos não foge, pois, 
ao quadro geral da área científicã.~ 

Se hoje já estamos muito atrasados na área do_s medica
mentos, o provável é que fiquemos em situação ainda pior 
nos próximos anos, se não for revertida a atilal tendência. 

Não podemos mais servir de joguete nas mãos-de empre
sas cujo objetívo final parece ser apenas o lucro. Nesta área 
tão importante, que é a dos medicamentos, precisamos ter 
a certeza de que os nossos doentes terão o remédio essencial, 
no momento preciso. Não podemos depender de empresas 
que, por decisão de suas matrizes, re~iram de linha certos 
remédios para substitui-loS por outros mais caro-s, depois. 

Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, eu gostaria de con
cluir este pronunciamento alinhando uma série de medidas 
que, acredito, sejain fundamentais para que o Brasil defenda 
os seus doentes da sanha de laboratórios gananciosos, para 
que o País consiga se tornar independente na fabricação dos 
remédios mais importantes. 

Em primeiro lugar, devemos ter uma legislação mais rigo
rosa para coibir as manobras indecentes de laboratórios que 
sonegam medicamentos. As penas, inclusive, deveriam prever 
o repasse das fórmulas de remédios boicotados pelas multina
cionais às empresas nacionais, para que essas os produzam 
aqui. 

Em segundo lugar, penso que devemos destinar verbas 
muito mais substanciais às pesquisas desenvolvidas por empre
sas nacionais. Para isso; temos que aumentar a percentagem 
da pesquisa no orçamento da CEME, empresa que gasta gran
de parte dos seus recursos adquirindo medicamentos das multi
nacionais. 

Penso também que deveríamos usar o imenso poder de 
compra do Governo Federal para favorecer os laboratórios 
nacionais, que pesquisam novos fármacos. _ 

O certo é que não podemos continuar assim, totãlmente 
dependentes dos laboratórios intemacíOnais que dominam o 
mercado nacional. É inconcebível que a lógica que move este 
mercado seja uniCamente a do lucro. 

Era este o aleita que eu queria deixar aquí. 
Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC._Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~5_ e Srs. Senado~es, 
nesses tempos de neoliberalismo, onde quem tem o capital 
tudo tem e tudo pode, o insólito, o c_ôrnico, o moralmente 
reprovável e criminalmente suspeito se confundem. Quem 

tem todas as liberdades quer mais, quer burlar as leis e insti~u
cionalizar a permissibilidade económico-financeira, em pro-
veito próprio._ - _ - -

O sigilo bancário é urna prática adotada em todo o mundo 
para proteção da privacidade do correntista. Porém, atual
rnente, em nenhum país o instituto é exercido em termos 
absolutos ou plenos, sem limites, a ponto de servir de ·aliado 
ao crime, acobertar ações ilícitas ou salvar delinqüentes. 

Instado pelo FMI, mandante e ordenador da vida brasi
leira, a aumentar a arrecadação fiscal, pelo combate à sonega
ção, crime e rotina seculares entre nós, o Governo Cõllor 
decidiu perseguir os grandes fraudadores, identificando-os 
através da quebra do sigilo bancário. A Lei Complementar 
n~ 70, aprovada no_ final do ano passado, estabeleceu que 
as instituições "financeiras devem fornecer informações cadas
trais dos seus clientes à Receita Federal. Quando o Governo 
quis aplicar a lei, houve uma reação que denunciava a quebra 
do sagrado sigilo bancário. Reação mais fOrte, ainda, ocorreu 
quando o Governo pretendeu obter informações qualificadas 
das administrações de cartões de crédito: os nomes dos 30 
mil maiores clientes. A grita foi geral, Sr. Presidente. Vocife
raram a Federação Brasileira das Associações de Bancos -
FEBRABAN - e a Associação Brasileira das Empresas 
de Cartões de Crédito - ABECS ----:-, argumentando que so
mente em inquéritos ou processos judiciais poderiam fornecer 
os dados. A ABECS foi mais longe: não poderia fornecer 
nem mesmo os dados cadastrais mais primários, com nome, 
filiação~ CPF ou CGC, porque os contratos com seus clientes 
não o permitiam. 

Mas, Sr. Presidente, uma portaria de fevereiro passado, 
do Ministério da Economia, não-exigia máis informações qua
lificadas, apenas os dados cadastrais básicos. Os bancos estão 
dispostos a cumprir a Portaria, remetendo os dados de 35 
milhões .de correntistas à Receita. Mas as administradoras 
de cartões continuam resistindo à obrigação. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas atitudes das 
empresas financeiras não têm cãbímento. Elas se escondem 
atrás do sigilo bancário da maioria dos contribuintes corretos . 
-grandes, pequ~nos e mé~ios - que nada têm a esconder, 
pãra proteger endinheirados, suspeitos de sonegação fiscal 
ou milionários, filhos do enriquecimento ilícito. Essa desobe
diência, esse medo da transparência, não acontece em lugar 
nenhum do mundo. Até mesmo agora, na inexpugnável Suíça, 
iniciam-se as mudanças na legislação do sigilo bancário. O 
instituto está sendo freneticamente discutido em função dos 
inquéritos sobre fraudes e lavagem de dinheiro sujo. O rigor 
das contas numeradas e inominadas da Suíça começa a ser 
quebrado, e as instituições financeiras, bancos-o_u náo, já-admi
tem o fornecimento de informações sobre operações de seus 
clientes, acusados de enriquecimento ilícito. Exemplo disto 
foi o recente escancaramento das contas daS~ Imelda Marcos, 
viúva do falecido ditador das Filipinas, Ferdinando Marcos. 
Na Suíça, o sigilo era mantido, mesmo diante de decisões 
Judiciais. Hoje, essa tradição começa a ser questionada e 
transgredida. 

Nos Estados Unidos, ·os fraudadores são- caçados sem 
trégua pelo Fisco, que revanta as vidas dos trafiCantes de 
drogas, contra}:,andistas ~ outros criminosos. A lei do sigilo 
bancário de 1970 determina que devem ser comunicados à 
Receita Federal todos e quaisquer depósitos ou retiradas de 
dez mil dólares ou mais. A legislação norte-americana vai 
mais longe: os bancos são obrigados a manter informações 
e registres atualizados de seus clientes à disposição do Secre-
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tário do Tesouro. Este pode requerer esses registres e a identi
dade de qualquer pessoa física ou jurídica que tenha conta 
bancária nos Estados Unidos. A lei delegou poderes ao Secre
tário do Tesouro e aos Fiscais do _ _Imposto de Renda, que 
agem, é claro, sob objetivos específicos, e não podem divulgar 
esses dados sob nenhum pretexto: são para uso exclusivo do 
Fisco ou do_jlldiciário, quando este o exigir. 

Aí está, Sr. Presidente, o exemplo dos Estados Unidos, 
que as nossas elites gostam tanto _de anunciar e de imitar ... 
Na França, na libertária França, berço da cidadania moderna, 
os bancos e outras' instituições financeiras têm obrigações para 
a fiscalização de impostos. Na Alemanha também há normas 
que impedem o sigilo bancário absoluto, em favor de crimino
sos. Na Itália, o sigilo bancário é rompido sempre que o inte
resse público corre risco, como no caso das investigações sobre 
a Cosa Nostra, a Máfia onipresente. -

A Inglaterra não possui qualquer lei especial de proteção 
a clientes do sistema financeiro, prevalecendo o direito Consue
tudinário e o interesse público. 

Na Espanha e na Argentina, a Justiça e o Fisco têm 
acesso a determinados tipos de informação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como se vê, em todo o 
mundo o sigilo bancário é um instituto que garante a privaci
dade do cidadão, mas não serve para acobertar _crimes ou 
criminosos. Nós precisamos de uma legislação tão ética quanto 
realista, flexível, capaz de- sem diminuir direitos civis indivi
duais, ou ferir a tradição jurídica - defender a sociedade 
contra os fraudadores e delinqüentes de toda espécie. 

As nossas elites, praticantes do mimetismo lerdo e da 
submissão vergonhosa que cultuam a limitação de hábitos 
exógenos, de costumes dos paíseS desenvolvidos, como se 
fosse um caminho para o Primeiro Mundo ~ pura tolice de 
colonizados alienados e impotentes- poderiam, nesta ques
tão do sigilo bancário, poritificrir na sua tradição de desejar 
o comportamento alheio, que, aqui, pode ser muito bem adap
tado. "Quem não deve não teme", Sr. Presidente, diz a sabe
doria popular. Enquanto que, em todas as democracias do 
mundo, o Fisco e a Justiça têm acesso às contas bancárias 
e aos registros de operações financeiras dos cidadãos ou insti
tuiÇões suspeitas ou acusadas de crimes e contravenções, aqui, 
no Brasil, as empresas se negam ·até a declarar se o correntista 
ou o cliente existe! Recusam-se a fornecer os dados cadastrais 
básicos de alguns ricos, que não declaram corno chegaram 
a essa condição. ·Aqui, no Brasil, Sr. Presidente, as empresas 
se penduram até no direito natural para esconder informaç_ões, 
sentindo-se agredidas e usurpadas quando o Estado as inter~ 
roga sobre elementos suspeitos ou incriminados. É hora, Sr. 
Presidente, de abandonar a hipocrisia e a- mentira,- e- prOdu
zirmos uma legislação que garanta direitos sim, mas rião im~ 
ponderavelmente, a ponto de enganar a sociedade, de burlar 
o Estado, de proteger bandidos e de contrariar o interesse 
e a ordem públicas. 

Estas são as considerações que coloco agora, sob o e:xame 
do Governo Federal e do Poder Legislativo. 

Muito obrigado. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN -- PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
Pernambuco vem, há 20 anos. lutando sozinho para construir 
Suape, onde já gastou mais de U_)$150 milbões dos seus p<_trcos 
recursos, agora que, pela primeira vez, o Governo Federal 

se integra a este esforço de soerguer a economia nordestina, 
não é admissível que se_ proceda de maneira tão perversa 
para com nosso estado, onde, inicialmente, alocava 70 bilhões 
de cruzeiros para Suape. 

Além disso, convém lembrar que Suape é considerad.o 
pela Presidência da República, através do Exm~ Sr. Secretário 
de Assuntos Estratégicos, Dr. Eliezer Batista, como da mais 
alta prioridade estratégica nacional, e o projeto mais impor
tante do Nordeste, sob o ponto de vista do seu impacto regio~ 
nal e do seu papel para integrar o Nordeste com a economia 
mundial. 

Convém, ainda, lembrar que Suape é considerado a prio~ 
ridade número 1 por todas as forças vivas de Pernambuco, 
como se viu no ano de 1991, quando o Governador Joaquim 
Francisco reuniu toda a representação política do Estado, 
inclusive o seu concorrente nas eleições de 1990, o Dr. Jarbas 
Vasconcelos, e o ex-Governador Miguel Arraes. __ 

As forças políticas de Pernambuco, sua bancada no Sena
do Federal e na Câmara dos Deputados, não podem aceitar 
uma partilha desta dotação para quem quer que seja. Sobre 
este aspecto, estou sendo informado de que parte desta verba 
será destinada para investimento nos portos de Santos e da 
Bahia. 

O que nós aceitamos, sim, é um corte linear para todos 
os setores, mas não admitimos urn rem_a,nejamento de verbas 
que foram colocadas no orçamento com q apoio de todas 
as bancadas. _ _ . _. ·- , 

Desta Tribuna da Câmara Alta da República, lanço meu 
protesto veemente: não aceitard4e forma alguma este ultraje 
para Pernambuco, e sei que interpreto e traduzo o ponto 
de vista da Bancada do Senado e da Câmara, e do próprio 
Governador Joaquim Francisco. 

Terminando, Sr. Presidente, iremos todos juntos, incor
porando as forças vivas de Pernambuco .. se necessário, à pre
sença do Exm9 Sr. Ministro da Economia, e do Excelentíssimo 
Senhor Presidente Fernando Collor de Mello, que, tenho cer
teza absoluta, não irá permitir esta injustiça para com Pernam
buco, e principalmente para com seu Governador, que, junta
m,e:Qte _ÇQm_ ~?!~-Ssm<!d9! _ empp'fl_!t_o_~_c!_e_s9:e _as p!_im~_i_ra~ ~_o_r~~! 
a bandeira da reconstrução nacional, apoiando e lutando para 
que sua Excelência, hoje, fósse o primeiro mandatário do 
País. 

Pernambuco quebra, com diz Eilclydes_da_Cunha, mas 
não enverga. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Teotônio Vilela Ftlho. 

D SR- TEOTÓNIO VILELA FILHO (PSDB - AL. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr~ _PreSidente, Sr's e Srs_. Sena
dores_, o Presidente da República vem a público pedir descul
pas--pelos transtornos que as denúncias de seu irmão vem 
causando à Nação. O País espera, a essa altura, mais que 
um pedido c!•. desculpas, até porque a crise que se instalou 
no País, no rastro das denúnicas contra o Presiderite da Repú
blica, e seu amigos, extrapola, em muito, as trapalhadas fre
qüentes da família presidencial. O País, por isso, espera de 
Sua Excelência o apoio e, mais que o apoio, todas as facili
dades para a apuração completa e cabal das denúncias assaca~ 
d~s contra sua administração e sua pessoa. 

Essas apurações, vale lembrar. não podem ser condutidas 
pela Polícia Fed~ral, _que não teria a necessária iseiiçãO e 
a indispensável independência para conduzir inqüérito de tal 
relevância. O próprio Ministro da Justiça,- jurista de reconhe-
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cidacompeténcia e reputação iliada, já prcjulgou as denúncias, 
ao tachá-las de "insensatas" - e a Polícia Federal não teria 
seguir a autonomia funcional para contrariai o Ministro a 
que está subordinada e vinculada. Nem a Procuradoria-Geral 
da República parece, nesse caso, o·"Inelhor instrumento de 
apuração das denúncias que sobressaltam o País, até porque 
o Procurador, que a Nação tem aprendido a admirar e aplaudir 
pela independência com que se tem comportado na argüição 
de inconstitucionalidades de atas do Executivo Federal, a pró
pria Procuradoria parece ter tomado partido prévio na ques
tão, ao ajuizar, a pedido da Presidência da República, ação 
penal contra o irmão do Presidente. Resta o Congresso Nacio
nal, o fórum político indicado para a apuração cabal das de
núncias e o encaminhãineD.to de suas providências. Resta o 
Congresso e nele a confiança de que o encãminhamento da 
apuraçã-o não transbordará os limites C()DStitucionais. As insti
tuições serão maiores que a crise:_, m<ti_s Jóftes~que ó Choque. 
O País, com certeza, será mais maduro que o próprio Governo. 

A Nação espera do Congresso, nesse instante, a sereni
dade de a ninguém condenar, por antecipação, mas e_xige 
também a firmeza de a nfnguém inocentar 3 priori. Do Con
gresso se espera a coragem cívica e a- sab~doria política de 
assegurar ao Presidente da República todas as oportunidades 
para se defender e para comprovar sua honest~dade política, 
sua lisura administrativa: e Suã inocência pessoal. 

O Congresso não pode perder de vista que a governa
bilidade passa pela credibilidade pessoal do Presidente da 
República, hoje gravemente comprome~!d_~-·-~-'i-~~t~!!_ilidade 
das instituições exige~ nesse momeri.to, que não pairem-dúvidas 
sobre a honestidade do GoVerno. Nesse sentido é que assinei 
o pedido de CPI para investigação das denúncias do irmão 
do Presidente, para que se dê ao Chefe do GoVerno i chance 
de provar à Nação as certezas que os brasileiros esperam. 

O momento é- delicado e exige de todos responsabilidade 
política -e desprendimento cívico~ que, no entanto, dispensa 
a hipocrisia e a simulação sob quaisquer formas. Tudo o que 
hoje se publica como demíridã. já era sabído e comentado, 
de alguma maneira. É possível que os poderes e as autoridades 
constituídas se tenham omitido na apuração das denúncias, 
aproveitando-se da circunstância de que não haviam sido for
malizadas. Nos bares, nos restaurantes, nas esquinas, os acon
tecimentos sociais, em todos os lugares há muito se comentava 
o que agora é denunciado. 

Que não se julgue a questão específiCa da corrupção, 
que sobre esta a Justiça decidirá. Que se deixem de" lado 
os vícios de comportamento ou as questões puramente pes
soais do Presidente da República, pois mesmo· o Chefe do 
Govenio tem direito à privacidade e tem o direito ími.fic:!nável 
de sofrer em família os dramas familiares -embora, na última 
campanha tenham sido exatamente o Presidente e seus familia
res que negaram a seus adversários esse direito. Mas que 
ninguém alegue o desconhecimento do desastre administrativo 
que foi o Governo Collor em .Alagoas, e a tragédia que foi 
sua _tJaSsagem pela prefeitura de Maceió, como prefeito bióni
co. Ele só não levou à falência as empresas da famflia porque 
foi tirado a tempo de lá -- mas a Prefeitura de Maceió e 
o Governo de Alagoas pagam, até hoje, pelo caos que ele 
lá deixou. Não se alegue odesconhecimentQ dos males admi
nistrativos que o cidadão Fernando Collor causou a Alagoas. 

Retire-se, por hipótese, a denúncia da corrupção, mas 
ainda assim os atas do então governador, hoje denunciados, 
são reconhecidamente lesivos à administração alagoana~ Isso 
o Brasil sabia. Isso o Congresso conhecia, antes da eleição, 

e antes, bem antes de que o próprio País experimentasse 
no seu cotidiano _o travo do despreparo político e o amargor 
da incompetência administrativa. 

A crise se exacerbou com a divulgação de denúncias que 
há muito a Nação comentava às escondidas. É hora de apurá
las com rigor. Para que a omissão não se confunda com a 
cumplicidade, para que a cumplicidade não vire um golpe 
contra as próprias instituições, que é preciso preservar, mas 
preservar com a certeza de que não estão viciadas pela mentira 
ou pela corrupção, nem maculadas pelo crime político ou 
administrativo. · 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado! 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco- Aureo Mello- Beni V eras- Carlos 

De'Carli - Dado Pàeífa ....:..:_ Eauai"do Suplicy - Fla~iario 
Melo - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Iram 
Saraiva- José Fogaça- Louremberg Nunes Rocha- Ono
fre Quinan - Raimundo Lira - Ruy Barcelar -Teotónio 
Vilela Filho - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 73 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l~' 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 323, DE 1992 

Nos termos do art. 175, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro a inversão da Ordem do Dia a fim- de que as matérias 
constantes dos itens segundo e primeiro sejam apreciadas em 
penúltimo e último lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 27 de maio de 1992. - Elcio Álvares. 

O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides) -Aprovado 
o requeri~ento, será feita a inversão ~oiicítada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 173, 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•' 56 e 145, de 1991.) 

Continuação da votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n"' 173, de 1991, de autoria do Senador Josaphat 
Marinho, .que dispõe sobre a liberdade de imprensa, de -opi
nião e de informação, disciplina a responsabilidade dos meios 
de comunicação e dá outras providências, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n'?-'1110 e 116, de 1992: 1"' pronunciamento: favorável ao Proje
to, nos termo5 do Substitutivo que oferece; 2~' pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário); favorável às emendas de 
n'?-'1 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, -26; parcialmente à de n~ 11 
(quanto aos parágrafos 4~' e 5"'); favorável, nos termos de Sube
mendas às de n"'' 2, 4 e 16; contrário às de n'?-'1 3, 5, 6. 7. 
8, 10, 12, 17,21 a 24, 27. 
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-Proferidos em Plenário: V pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Biso!, em virtude da aprovação do Reque
rimento n9 746, de 1991, que solicitou (asse ouvída, tãinbém, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 29 pronunciamentO (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Scnadot_Wilson _Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n' 116192-CCJ. 

A matéria constou_da pauta de ontem, quando teve sua 
votação adiada em virtude do t_énnino do tempo regimental 
da sessão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça, para 
continuar o encaminhamento da votação interrompida na Ses
são anterior. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, de fato, ontem, estávamos fazendo uma e_xposição 
para tentar explicar o teor e o sentido da nova Lei de Imprensa. 
Vejo, por exemplo, que alguns Srs. Senadores têm uma grande 
preocupação com a questão da punibilidade e da impunidade. 

De fato, devo dizer que esse é o cerne, esse é o funda· 
menta, a essência da Lei de Imprensa. A liberdade de expres
são, o direito pleno e absoluto à informaç.ão, só é garantido 
se houver responsabilidade penal e civil por aquilo que se 
publica num jórnal. Portanto, para os periodistas, para as 
empresas de comuniçação, para quem opera no ramo jorna
lístico, J:taver uma lei penal que trate de punir os abusos e 
os atos irresponsáveís da imprensa é o melhor que poderia 
acoritecer. O fatq de haver uma lei rigorosa, como- esta que 
vamos agora votat, uma lei que aplica penas realmente duras 
que vão a cerca de 150 milhões de cruzeiros, garante aos 
jornalistas a mais absoluta liberdade de ação. Nas sociedades 
onde não há responsabilidade penal por aquilo que o jornalista 
escreve, o que há é censura prévia. Se não existir uma lei 
como esta que estamos agora apresentando, cedo a sociedade 
brasileira irá exigir a volta da censura prévia. E não s_erá 
apenas uma senhora de Taubaté que fará tal pedido, serão 
segmentos importantes da sociedade brasileira. 

De modo que para o jornalismo, no sentido mais pro
fundo da palavra, ou seja, jornalismo, não apenas como repro
dução de informaÇões mas como busca, construção, coleta 
e formulação de informaÇão- naqUilo -que há de mais social, 
vinculado com o interesse da sociedade. Essa lei é de grande 
importância. De modo que defcridemos a partir dessa visão 
de que, graças a essa pena, a essa responsabilização, é que 
haverá mais liberdadt de imprensa. 

Por outro lado, Sr. Presidente, aos Srs. Senadores que 
temem que venhamos a ter uma situação de absoluta liberali
dade, quero lhes di~er que liberalidade e impunidade é o 
que vigora hoje. A situação de impunidade é a situação vigen
te. Desafio os Srs. Senadores a me darem um exemplo, nos 
últimos 25 anos --porque a lei só -existe há ZS anOs --_em 
que essa Lei de Imprensa tenha colocado alguém na cadeia. 

Ontem, o Senador Eduardo Suplicy fez uma leve confu
são. Realmente, o Código Eleitoral bota gente na cadeia. 
A Lei Eleitoral de 1988, da qual fui Relator, que tem um 
rigoroso sistema de controle de rádio e televisão no horário 
gratuito, também bota gente na cadeia. Mas, meus àÍnigOs 
Senadores, colegas desta Casa, a Lei de Imprensa não bota 
ninguém na cadeia. -

Qu-al é o dado real vivenciado, vivido hoje por nós? É 
o seguinte: não existe e não existirá pena de privação de 
liberdade na prática com ess:flei que está aí. S<fexiste _1,1ma 
penalizaçãozinha insignificãrife, Cpie- não faz cócegas rias gran
des empresas de comunicação, que é-de no máximo 20 salários 
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míriiffiõs~ Srs. Senadores, é isso que está protegendo os nossos 
direitos; o que está resguardando o nosso direito à liberdade, 
à honra, à intimidade e à preservação da imagem é uma pena 
de 20 salários mínimos. 

. Pois o que quero é transformar em lei essa prática ·que 
eXiste hoje de não col~~r ninguém detr~S das grades, m~~ 
fazer com que a pena de 20 salários mínimos passe para 150 
milhões de cruzeiros. Uma empresa poderá quebrar, se ofen
der, se agravar a honra de quem quer que seja .. 

Vou mais adiante: os juízes têm pejo, têm pudor de con
denar um jornalista à cadeia. E mais: às vezes não têm poder 
político para coridenar o- doriO de uma grande empresa de 
co~unicação. Mas tenho certeza de que nenhum juiz terá 
pejo de aplicar uma multa de 100 a 120 milhões de cruzeiros 
a uma poderosa empresa de comunicação. Por quê? Porque 
isso não é absolutamente uma questão de confronto social. 
A empresa vai ter dificuldade para pagar? Vai, mas pode 
pagar, e essa vai ser uma prática mriíto mais saudável. 

O juiz que-lem pejo de botar na cadeia um famoso empre
sário de comunicação nãO terá nenhum problema em lhe apli
car uma multa de 20, 30, 50 milhões de cruzeiros, conforme __ 
for o_ caso e a situação aplicável. 

Creio ser ess_e um ato d_e inteligência; é o dever que 
temos de evoluir nes~e momento, de av~nçar no sentido de 
termos uma lei que seja jnstrument_al, que seja eficaz, que 
nos dê uma arma para nos protegermos. 

Tenho percebido que alguns Senadores, vítimas inclusive 
de aleivosias da imprensa, vítimaS das mais duras e às vezes 
profundamente injustas acusações, têm profundos ressenti
mentos, têm essa questão à flor da pele, e se lhes toca nos 
nervos quando se fala que não vai mais haver_ pena de prisão 
para jornalistas. Sentem-se revoltados, irritadiços, e não que
rem aceitar, supondo que a lei atual bota alguém na cadeia. 

Vou dar um exemplo, que é o do Deputado Roberto 
Car4oso Alves. Nada tenho em favor de S. Er, mas, quando 
Ministro de Estado, S. Ex~ foi Vítima de uma capa da revista 
Veja, onde aparecia como corrupto. Pela Lei de Imprensa, 
S. E:r.' processou a revista. Venceu a causa, mas não conseguiu 
reproduzir uma linha em sua defesa com causa vitoriosa! Não 
há ninguém da revista Veja que lhe deu capa com uma ofensa 
gravíssima, que tivesse pago um só milímetro. E S. Er' venceu 
a causa! Não a perdeu. A revista foi condenada, mas nada 
foi executado. Apenas uma multinha insignificante, que a 
Editora Abril paga rindo, paga rindo, repito. Pois quero que 
pague agora não rindo tanto, porque quem paga 20 saláriOs 
mínimos realmente paga rindo. Agora, quando tiver que pagar 
150 milhões de cruzeiros é que eu quero ver. 

Espero que isso convença aos Srs. Senadores e lhes mostre 
o qU:antó é importante neste momento ter Um instrumento 
para a defesa da honra. Não há melhor instrumento do que_ 
esse que possa, de um lado, garantir a defesa da honra de 
um homem público e, de outro lado, dar ao jornalista a certeza 
de que- ele não tem nenhuma peia, nenhum limite, nenhum 
obstáculo, nenhum muro à sua ação iiivestigatória. A priori, 
nada o limita. Ele vai à busca do fato, -da notícia e da verdade 
com todas as suas armas e com todos os seus meios. Ele 
só não pode é caluniar, difamar e injuriar, porque; se o fitei", 
será punido com algo que vai lhe doer muito. 

Olhem o mecanismo que estamos aplicando aqui: o joma~ 
lista que assina a matéria é penalizado com multa de um 
a 200 salários regionais de jornalista, que corresponde a quase 
três _salários mínimos. A empresa .. responde solidariamente 
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no mesmo processo pelo dano civil e pelo dano à imagem, 
de modo que vai acontecer uma situaçãO diferénte da attiaL 
Quando o jornalista for punido com uma pena pequena, a 
empresa será punida com uma pena muito maior, de forma 
que a empresa e o jornalista estarão associados na punição. 

Hoje, o que acontece? Jornalistas püiiiaOS pela Lei de 
Imprensa não vão para a cadeia. Nenhum foi e nenhum jamais 
irá com essa lei _que aí está. O qtic eles tém é medalha no 
peito. 

AfirmO a V. Ex•\ sob palaVra de honra, que uffi ]oinalista 
que foi condenado pela Lei de Imprensa em 1990 passou 
de um salário de três para 20 mil dólares, que é o quf?_ ~le _ 
recebe hoje trabalhando para um jornal que coi:theço. Estou
lhes dizendo isto sob palavra de honra. Não vou declinar 
o nome do jornalista. Mas quero afirmar aqui qué ele foi 
condenado pela Lei de Imprensa. Claro que não foí preso; 
foi uma condenação- e tão-somente uma condenação. l'fada 
lhe aconteceu. Não foi preso e não houve aPliCaçãO d-a pena. 
Mas isso é considerado digno de medalha, porque ele passou 
para um saláriO ode 20 mil dólares. Aliás, diga-se, um jornalista 
brilhante. Talvez um dos maiores que este_ País tem. 

O que quero dizer é que quando esta medalha se transfor
mar em 500 mil dólares, ela vai pesar um pouco l'll:ais-. Uma 
condenação torna o joinalista vítima. É uma honra para ele, 
dentro da sua profissão, condenação à prisao. Condenação 
em dinheiro, para fazer a segunda vez ele pensa duas vezes. 

Quero aqui chamar atenção do Senador Epitácio· Cafe
teira para este artigo, que é cxatamente o artigo que assegura 
isto, o comprometimento da empresa. GOsfaiía que os Srs. 
Senadores prestassem toda atenção nisso e tivessem a dispo
sição, a boa vontade de entender o quanto isto é fundamental 
para tornar eficaz a nova lei. Sem isto, suprimindo esta parte, 
como deseja a Emenda do Senador Epitácio Cafeteira. a lei 
perde todo o seu sentido. Vejam o que diz o art. 8'~, que 
o Senador Epitácio Cafeteira quer suprimir, diz-: 

.. A pessoa jurídica proprietária _dO veíCulo que pu
blíca ou transmite-a lnatéria incrimiilada é solidari;}w 
mente responsável." 

Vejam: "A pessoa jurídica proprietáríaf' ;porque a pessoa 
física é objeto do Direito Penal, mas a pessoa jurídica proprie
tária ela não existe objeto de Lei Penal, não existem penas 
para pessoa jurídica. só para pessoa física. Pe_ssoa iurídica 
não pode ir para cadeia, uma empresa, uma instituição. O . 
que existe é pena de privação de liberdade par~ pessoa física. 
No caso da pessoa jurídíca estamos propondo o seguinte: 
nA pessoa jurídica proprietária_ do veículo que publica ou 
transmite a matéria inciimínada é solidariamente responsável 
pela indenização por d3no civil c reparação por dano moral. 
Se o autor ou entrevistador ainda estiver a seu serviço". 

O Sr. Epitácio Cafeteira- V. Ex• permite? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Ela é solidariamente respon
sável. 

V. Ex• vai me desculpar, sei o seu pensamento, não posso 
ceder o aparte porque estOu em encaminhamento de vot_ação. 

Veja, Senador Epitáció CafCteira, estou ihe fazendó um 
apelo para a compreensão da necessidade de manter esse 
texto. 

''A pessoa jurídica~- solidariamente resporisavél. '' 
O Senador Jarbas Passarinho está aqui me_.indagando, 

num aparte silencioso e informal, se estal!l_'?_5_ em_ encaminha
mento de votação. O período agora é de encaminhamento 

de votação, -a matéria já foi colocada em votação e, eYídente
mente. aqueles que quiserem falar poderão se inscrever, den
tro dessa regra regimental. Teria muito gosto. muito prazer, 
porque tenho a total disposição de chegar a um acordo e 
buscar a compreensão do nobre Senador Epitácío Cafeteira 
para este ponto. Se suprimirmos isto, nós estaremos tirando 
a responsabilidade solidária da empresa. Poderíamos, até, 
pensar em outro texto, mas o que não podemos fazer é supri
m!r porque, aí,a no_va Lei de Imprensa perde~á to9o o sentido. 
Então, repito ao nobre Senador Epitácio Cafeteira: "A empre
sa é solidariamente _responsáyel" -solidária em nível de igual
dade e não subsidiariamente, como V. Ex~ supõe. 

Portanto, quero colocar esse ponto de vista _c_orn_ muita 
ênfase. QuerO fazer um apelo sentido e enfático aO noór.e 
Senador Epitácio Cafeteira para g~e não insi~ta _c~m <? seu 
talento, com a sua inteligência e_·_com a sua competência na 
aprovação desta emenda,_ porque ela lesaria fundamente o 
teor central do projeto. 

Aqui, indago dos Srs. Senadores o seguinte: se um Sena
dor ou_ urn cidadão qualque!_ for tra_nsform~do atrav~s de uma 
figura caricata, de urna charge o~ _de um cartum, numa condi~ 
ção que configure calúnia? Dou um exemplo: a D. Rosane 
Collor de Mello, esposa do Presidente da República, apareceu 
na primeira página de um jornal com roupa de presidiá_ria. 
Isto é calúnia ou pode ser classificado como difa_111aç_~~- O _ 
Ministro AlGeni Guerra, muito antes das proVas-que aparece
ram, apare-ceu com seu filho de bicicleta _e o chargista colocou 
uma tarja preta nos olhos do filho, para caracterizar a figura 
de um menor criminoso, de um menor infrator. Mas que 
ofensa profunda e -dolorosa, mas que coisa mais causadora 
de asco, de desrespeito humano esse tipo de comportamento. 

.Pergunto aos Srs. Senadores qual é o instrumento legal 
que tem a D. Rosane Collor, tem o Sr. Alceni Guerra e 
que tem qualquer Senador para se defender, neste momento, 
desse tipo de calúnia, ou difamação caricatural? 

Não tem nenhum, nenhum na nova lei. Está aqui. Na 
nova lei de imprensa as coisas estão muitO cfaras nesse sentidO: 

"A caricatura também constitui crime. Não será 
considerado ofensiva a imagem das peSsoas, Sua reprow 
dução gráfica, parcial, ou de corpo inteiro em desenho 
convencional, artístico ou caricatural" - quer dizer, 
caricatura pode- "desde que não expresse, nem sugira 
condição ou situação que caracteJ;ize calúnia, difama
ção, injúria; Oos termos do art. 5<~, desta lei." 

Pois os casos Alceni Guerra e Rosane_Collor se enqua
drariam aqui, masemnehuma lei vigente, hoje, se e!Jquadram. 

Se isso acontecesse com um Senador, se acontecesse com 
o filho de um Senador que tivesse sido fotografado ao lado 
do pai e alguém colocasse tarja preta nos seus olhos, como 
esse Senador reagiria? Com indignação, c9m ressenti;ne_nto, 
mas ficarià na indignação, porgu_e instrumen~_o_.legal para se 
defender não existe, só vafeXiStir se ~ós aprovarmos a nova 
lei de imprensa. -

Queria di2:er aos jornalistas, portanto, que só há certeza 
da liberdade de imprensa se houver responsabilidade, e para 
os homens públicos, para os Senadores, só há certeza de 
que" haverá punição se essa puniçãO for em_ dinheiro, se- for 
pecuniária. Caso contrário, não haverá punição como não 
tem havido nos últimos 25 anos. 

Queria, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dizer, 
finalmente, o seguinte: nós estamos aprovando essa=· matéria 
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no Senado~ ao votarmos no Senado ainda temos pela frente 
uma ampla, uma complexa e uma possivelmente longa discus
são na Câmara. A Câmara vai malhar, decompor, desfazer 
e refazer, possivelmente, tudo o que fizemos aqui, mas o 
importante é que nós tenhamos Qado um início. Tenho a 
certeza e a convicção de que na Câmara, hoje, nas condições 
de pulverização partidária, nas condições de pulverização de 
liderança, na quase que anomia em que a Câmara está vivendo 
por essa fragmentação político-partidária, na Câmara só existe 
consenso para o Hino Nacional! E olhe lá! Para produzir 
hoje uma legislação desta natureza, desta sensibilid_~de e dest_a 
complexidade, da Câmara nada sairá por sua iniciatival Não 
porque não haja Deputados competentes, sérios e qualificados 
para isso! O que há lá é um mínimo de consensualização 
para lograr iniciativas nesse sentido!_ 

Ao fazer aqui um apelo aoS Srs. Senadores pelo voto 
na tarde de hoje, queria apenas dizer o seguinte: se quisermos 
que o direito de resposta seja, eficaz, e não esse direito de 
resposta inconseqüente que está aí na atual Lei de Imprensa, 
temos que aprovar a nova lei. Manda-se hoje a resposta 
e esta saí na seção de cartas. Pela nova lei, se não sair no 
mesmo lugar, com o mesmo destaque, com a mesma propor
ção, a multa da empresa é de milhões de cruzeirQ_S diários 
se não colocar a resposta como de~e. 

Portanto, estamos criando um instrumento_ eficaz para 
o direito de resposta. E lembro-me, nobre Senador Jarbas 
Passarinho, de uma frase de V. Ex:~: lavar a hqnral Só a 
verdade leva a honra! E não há nada mais central, mats essen
cial ao direito de informação do que o direito de resposta 
para quebrar esse unilateralidade, essa parcialidade da infor
mação: direito de resposta garantido pela multa diária, se 
não cumpri-lo, se não exercitá-lo plenamente. Inclusive, está 
escrito aqui que a resposta é considerada nula, para efeito 
jurídico não vale, se não for dada na mesma págTna, com 
a mesma letra, com o mesmo destaque, no mesmo lugar e 
nos mesmos termos em que o autor a colocou. Tem mais: 
estamos proibindo a réplica. Hoje, a resposta vem a s"eção 
de cartas e, logo abaixo, vem a réplica que desmoraliza total
mente essa resposta. Com este -projeto, a réplica é proibida; 
a réplica constitui-se num novo crime, nún'l novo delito que 
gera uma nova situação criminal 

Ou nos instrumentalizmos, adquirimos um elementO de 
ação eficaz, ou então vamos manter a lei como está. E, a 
cada dia, irei cobrar dos meus colegas Senadores aquilo que 
sai na imprensa, acusando, enlameando homens públicos, sem 
resposta e sem punibilidade. 

O direito de resposta é a essência do direito de informa
ção. O direito de resposta é~ hoje, uma falácia, uma mentira, 
é algo rigorosamente inaplicável. A partir da nova lei, tenho 
certeza de que isso vai ocorrer. 

Então, esse é o meu apelo final ao Senador Espitádó 
Cãfeteir3., para que a enipresa como pessoa jurídica possa 
ser também solidariamente responsável. É preciso manter o 
art. 89 , Senador Epitácio Cafeteira. Se V. E_x1' trata de emendar 
suprimindo o art. 89 , V. E>:.' tira a responsabilidade da empre
sa, que passa a não ter nenhuma. E creio que não é o que 
V. EX' pretende. 

Com isso Sr. Presidente, espero o voto dos Srs. Sena
dores para ap;ovar a nova Lei de Imprensa, cumprir a Const.i
tuição e dar mais um passo firme em direção à democracia 
definitiva. 

Obrigado a V. Ex• 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,- A Presi
dência comunica ao Líder Ney Maranhão _que já estão inscritos 
para encaminhar o Senador Mário Covas e o Senador Epitácio 
Cafeteira. 

A Presidência pede aos Srs. Senadores que estejam aten
tos à norma regimental no que diz respeito ao prazo destinado 
ao encaminhamento. No que tange ao Senador José Fogaça, 
embora S. Ex~ estivesse falando rigorosamente no encaminha
mento de votação, a Mesa foi tolerante, levando em conta 
a circustância de que, relator da matéria, o seu encaminha
mento significou também um esclarecimento sobre matérias 
constantes no substitutivo que agora se aprecia. 

O Sr. Ney Maranhão - Sr. Presidente, ~m nome da 
Liderança, quero fazer uma pequena comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Sena
dor Ney Maranhão, nós já estamos no encaminhamento de 
votação. Logo, após encerrar-se o encaminhamento de vota
ção, a Mesa conq!derá a palavra a V. Ex~ O Senador Mário 
Covas e o Senador Epitácio Cafeteira já se inSCreVeram para 
falar. O nobre Senador Jarbas Passarinho_ também já anunciou 
à Mesa a mesma intenção. Então, logo após os três Senadores 
referenciados a Mesa concederá a oportunidade a V- Ex~-

Com a palavra, portanto, o Senador Mário Covas._ 

O SR- MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, por uma razão 
muito simples, vou desistir da palavra. Pretendia exatamente 
discutir a Lei de Imprensa para abordar uma insólita e violenta 
manifestação que uma revista- aliás, reiterando fatos ante
riores- teve a meu respeito. 

Creio que devia isso à Casa e pensava muito apropriado 
ser feito no momento dessa discussão. 

Fiquei mais animado a fazê-lo porque desde ontem estou 
assistindo ao encaminhamento de votação do Senador José 
Fog3ça. Mas como V. Ex~ começa pot me determinar que 
me atenha ao Regimento, e sei que não vou conseguir fazê-lo 
para expor o que pretendia, aguardo outra oportunidade para 
fazé-lo. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) c- Nobre Sena
dor Mário Covas, a Mesa realmente não tem a intenção de 
cercear, numa matéria como essa, o pronunciamento de qual
quer Senador. Saiba V. Ex• que essa matéria se arrasta na 
Ordem do Dia há mais de 60 dias. Daí por que a advertência _ 
para que o próprio Senador se autolímitasse; foi exatamente 
uma forma pedagógica encontrada pela Mesa para obter, de~sa 
fofma, o seguimento dos trabalhos desta sessão, ~oro a aprec1a: 
ção, se possível, hoje, desta matéria. E a partir d~e amanha 
a Ordem do Dia já estará- numa expressão que nao é talvez 
da excelência da linguagem parlamentar - trancada com o 
projeto da cautelar fiscal, que se previlegia da urgência solici
tada pelo Senhor Presidente da República. 

Como é uma matéria ainda maíS complexa do que esta, 
é de supor que prolongada esteja a Ordem do Dia com essa 
configuração encabeçada pela cautelar fiscal. 

Portanto, não entenda _que a advertência da Mesa, no 
momento eni que V. Ex~ assomava .à tribuna, foi algo que 
pudesse significar cerceamento a V. Ex' na utilização da pala
vra, porque se assim procedesse_ a_ Casa estaria impoildo a 
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ela própria, através da Presidência, uma "fruStração por limitar 
o tempo de ouvir V. EXl' 

Portanto, é um apelo da Mesa para que V. Ex~ retome 
ao microfone e faça as considerações sempre brilhantes, como 
estão caracterizadas as suas intervenções nesta-Casa. -

O SR. MÁR10 COVAS- Sr. Presidente,não há nenhum 
ressentimento no que acabei de -dizer. O que iria tratar era 
um assunto menor, era a respeito de uma revista que me 
chamou de chefe de máfia; e isso, sem dúvída nenhuma, é 
uma coisa sem importâiicia maiOr para o trabalho da Casa. 

Mas penso que realmente não conseguirei fazê-lo no pra
zo do encaminhamento de uma votação. Animei-me em fazê
lo porque desde ontem acompanho o encaminhamento feito 
pelo Senador José Fogaça. Como esse encaminhame~to come
çou ontem e continuou hoje, pensei que, de repente, com 
o meu desconhecimento, o R~gimento teria até sido mudado, 
teria sido aumentado. 

V. Er me lembra que _é nestes ter~º~· Não há nenhum 
ressentimento nisso, apenas aguardo uma maior oportunidade 
para, humildemente, tentar responder que não sou nenhum 
chefe de máfia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa aco
lhe com o espírito democrático as críticas do nobre Líder 
Mário COvas. - -

Concede a palavra ao orador seguinte, Sen~d9r Epitácio 
Cafeteira. ·· ·· · · · 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PDC-MA. Para enca· 
minhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, sou autor 
de uma emenda supressiva para o art. 8? do substitutivo no 
nobre Senador José Fogaça. Essa emendasubstantiva visa 
dar por eqüidade a mesma colocação de outro artigo também 
do_substitutivo do nobre Senador José Fogaça. 

No substitutivo de S. Ex~ o art. 59 define os delitos no 
exercício da liberdade de pensamento e informação. O item 
7, quando diz'' ~·· violar na intimidade _e a vida priv:açta _de 
alguém" .... e dá uma pena de multa. DiZ em seu § 1?:" ... 
as pessoas-responsáveís-pelos delitos de que trata esse artigo, 
quando praticados através de matéria paga_, veiculação ou 
anúncio publicitário, responderão pelos mesmos nos casos 
e na forma prevista, no Código :penal ou na legislação especial. 

Está af IDuíiO claro qual a forma da punição para as 
pessoas· que usam os veículos de comunicação para violar 
a intimidade ou a vida privada de alguém. 

No art. 89 , todavia, a colocaçãO é outra: 
"A pessoa jurídica proprietáriã- do veículo que pu

blica ou transgride a matéria incriminada é solidaria
mente responsável pela indenização por -dano civil e 
reparação por dano moral, se o autor ou entrevistador 
estiver a seu serviço.~· 

Teríamos, então, a seguinte situação: se o autor estiver 
a serviço da empresa, recebe as benesses da lei e a empresa 
também. Se não estiver a serviço da eiripfeSa, responde" na 
forma do Código Penal. ~ 

Estou de ã.cordo com esse destaque para suprimir esse 
artigo, para que se dê, no turno suplementar, uma nova reda
ção, que realmente trate em pé de igualdade o dono da empre
sa e aquele que paga a matéria, para sair na imprensa, que 
faz a publicação de matéria paga. · 

Talvez a totalidade ou a quase totalidade dos Srs. Sena
dores esteja pensando que essa votação em turno único se 
esgota hoje. Não! Não se esgota hoje. O qUe -se vai votar 

e aprovar é o substitutivo. O Regimento Interno da Casa 
diz que quando for aprovado substitutivo, e não projeto, have
rá um turno suplementar. 

Não vejo, Sr. Presidente, nada de mais em se retirar 
esse artigo porque, até o turno suplementar teremos condiçót:s 
de estabelecer outro que deixe uma situação de igualdade 
para -aqueles casos tratados no art. Sç 

O meu encaminhamento de votação, para o qual pec-o 
a atenção dos meus nobres Pares, é exatamente no sentido 
de evitar que, por detrás da Lei de lmpensa, os empresários, 
nos Estados menores, dêem a direção da notícia, porque, 
ao invés de tentar informar a opinião -iiúb1ica, tentam formá-la. 
Muitos têm órgãos de imprensa, exclusivamente, para tentar 
formar a opinião pública. Creio que nenhum dos Srs. Sena
dores ente~da ou acredite que uma pena pecuniáríã rava-a 
honra de um homem público. Não há dinheiro _que pague 
a tentativa de destruição de uma reputação; não será pela 
via da multa que iremos penalizar aqueles que não respeitam 
uma vida dedicada ao serviço público, ao serviço da coleti
vidade. 

Então, Sr. _Er§idente, o ençaminhamento que faço é _exa
tamente no sentido de solicitar a atenção do nobre Senador 
José Fogaça para que concorde !!!!1 q1;1e retiremos esta redaçãq 
porque nenhum de nós é onisciente. Podemos, perfeitamente, 
chegar a urna redação para o turno suplementar. 

Então, farTam-os a supressão nesse primeiro turno e iló 
segundo turno encontraríamos a redação para substituir o 
art. SI' 

O Sr. José Foga9a - Mantemos o texto e o alteramos 
no segundo turno. E o compromisso que assumo com V. 
Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Pre>i· 
dência adverte ao nobre Líder José Fogaça que não pode 
intervir em e:OCaminhamento de votação. 

O SR.EPITÁCIO CAFETlliRA- Então, Sr. Presidente, 
ainda há pouco ouvi o apelo do Senador José Fogaça e, tam
bém, não pude dizer nada e agora S. Ex~ ouve o meu apelo 
e, também, não pode apartear por força do Regimento. · 

Mas tenho a certeza de que é muito mais simples e lógico 
nada ser aprovado no art. 8"' hoje, do que aprovarmos o art. 
8" hoje e depois, amanhã, darmos nova redação a este artigo. 

Se vamos modificá-lo, que ·o retiremos agora e coloqUe
mos um outro art. s~ que seja coerente com o art. 5(> e com 
espíríto" da lei. 

Concordo com todo o substitutivo do nobre Senador José 
Fogaça; a única divergência que tenho é quanto ao art. W 
E tenho a certeza de que_ não estou só neste pensamento. 
razão pela qual pediria ao nobre Senador José Fogaça, até 
para não termos de nos digladíar ou pedirmos verificação 
de votação do projeto, que S. Ex~ aceitasse -este destaque 
para então aprovarmos sem nenhum problema e, no turno 
suplementar, criarmos um art. 89 , que tenho certeza S. Ex~ 
dará a maior colaboração, tendo em vista que noto que o 
espírito do Relator é no sentido de encontra-': ~m caminho, 
que tem como princípio aquilo que me move, de justiça e 
respeito, principalmente pelo homem público. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho, para encami
nhar a matéria. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs Sena-
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dores, quando cheguei a esta Casa, essa matéria _já estava 
em pauta para votação. Não poderia, portanto, ter a oportu
nidade de apresentar, naquele momento, emendas e nem par
ticipar da discussão. 

Mas, ouvindo o Senador José Fogaça e antes os Senadores 
Josaphat Marinho e José Paulo Bisol, fui trafdo na minha 
interpretação de que estava ainda _em processo de discussão, 
o que levava· justamente a intervenções longas. 

Vejo que esta_ matéria é de extrema_im_portâil.cia ho-je, 
e talvez o Plenário do Senado_não esteja devid_amente aten
tando para o que vamos fazer em seguida, no momento da 
votação. 

O esforço que o Senador José Fogaça tem feito é alta
mente meritório. Eu, por exemplo, mergulhei na análise do 
problema, quando S. Ex~ com a ligação fraterna que tem 
comigo, perguntou se eu ia votar contra a matéria, porque 
não tinha lido e, por isso, votava contra. 

Fiquei empolgado no momento em que o Senador José 
Paulo Bisol fez uma apreciação da matéria, caracterizando 
essa discriminação que se faria: o jornalista não é submetido 
ao processo penal, e foi quando usei a_ expressão da qual 
o Senad'Jr José Fogaça a~I:tou graça ainda h_á pouco, quando 
eu disse que na rnáfia - não posso evidentemente fálar em 
máfia sem, desde logo, ficar ao lado do Senador Mário Covas, 
que não pode ser considerado um chefe de máfia, então já 
me solidarizo com_S. Ex~ aqui - lavawse a honra de dois 
modos: com sangue ou com dinheiro. Foi essã. a· eXpressão 
que usei que chocou os tímpanos do nobre autor do substi
tutivo. 

Tenho certeza que o projeto, em si, tem muita coisa 
boa; pelo que li, convenci-me. Entretanto, penso que· nem 
tudo é bom. Analisei o artigo do Jornalista Cineviva, que 
também é advogado inscrito na OAB de São Paulo, e faz 
críticas muito severas a alguns pontOs do projetO. Isso me 
impressionou para que pudesse discutir a matéria. _ -

Em primeiro lugar~ creio que a questão da dosimetria, 
que se fala aqui, quer dizer, a proporcionalidade entre a natu
reza da falta e a da pena, não poderia existir para todos 
os brasileiros com exceção do jornalista no exercício de sua 
profissão. . 

Já fizemos algum tipo de discriminação, como por exein
plo, jornalista e parlamentar não pagarem imposto, e vimos 
no que deu-uma reação global da s_ociedade. Então, p9de~se 
dizer aqui que até agora iião se puniu nirtgúém por issõ; coo~ 
corda em grande parte com o Senador José Fogaça. 

Lembro-me, por exemplo, que o Deputado Amaral Net
to, do meu Pa:rHdo, foi processado mais de 40 vezes pelo 
General Lo_tt, que não conseguiu jamais prendê-lo. Ele tinha, 
se não me engano, uma pequena publicação onde fazia acusa
ções contra a honra de um homem que todo o Exército sabia 
que, ainda que pudesse divergir do seu pensamento, contra 
sua probidade jamais haveria dúvida. E o Gerenal jamais 
conseguiu prendê-lo. 

Mas também há pouco tempo fui surpreendido, durante 
a COnstitúinte, com a condenação do Deputado Miro Teixeira, 
num processo movido pela Deputada Sandra Cavalca_nti, por
que S. Ex~ teria dito que ela era parte daquele movimento, 
atribuído ao Goy_emo Lacerda, que matava os mendigos e 
os jogava no rio Guandu. 

O caso da Folha de S. Paulo a que o Senador José Fogaça 
se referiu mostra também uma situação curiosa nesse aspecto. 
O Sr. Octávio Frias· Filho já fora condenado uma ve~ e se 
fosse condenado a segunda não-poder"ia se beUenCiar do sursis. 

Então, automaticamente, essa questão se transformou numa 
condenação- cadeia; se não há cadeia, não há condenação. 
E o Senador pelo Rio Grande do Sul defendeu o ponto de 
vista de que, baseado nisso, o juiz, para evitar a cadeia, o 
absolveu. 
__ _penso que não foi bem assim.-Pelo que li, outros jornaw 
list.ãs Ctue eram conside"rados co-réus ptovatam que nada ti
nham com o problema, absolutamente nada tinha, e apenas 
ficava a responsabilidade do editor. __ _ __ 

Ora, c<;mcordo que se co:rrlja, acho que o Senador José 
Fog3ça está absollltamevte COrreto quando fala que é preciso 
corrigir a lei anterior; concordo plenamente. Cada- cõisã. no 
seu tempO. -

Por exemplo, o direito de greve apareceu no Brasil, pela 
primeira- vez, na Constituição de 1946 e nunca foi reg~_la-. 
mentado. Em 1964, sob a presidência de Castello Branco, 
considerado um regime autoritário, foi regulamentado o direi
to de greve; e quem foi o Relator? O ilustre Deputado Ulysses 
Guiíífárães, que relatou, e o direito de greve teve pelo menos 
um avanç9. Já era possível, na Constituinte, irmos muito além, 
pelo tempo qUe havia -passado. A m-esma coisa agora. 

Mas lembrowme de um outro caso em relação ao grande 
poeta Olavo Bilac. Dizem que érã perseguido por um- poeta 
da pior qualidade que queria que ele lesse dois-poemas dele; 
e um dia conseguiu pegar o O lavo Bilac desprevenido, entran
do na Confeitaria Colombo, e deuwlhe o primeiro poema. 
Ele leu, dobrou e disse que o outro_era melhor. "MãS Como 
o outro é melhor se o senhor não leu?" Dissewlhe O lavo Bilac: 
~~~_ior do que este não pode existir". 

Então, a mesma cóisa pode ser neste caso: pior do que 
_eSse que está aí não pode existir, mas pode haver melhor? 
Pode haver melhor, desde que nos submetamos a um natur~l 
debate Para aperleiçoar o texto. 

Estou convencido. A legislação inglesa, por exemplo, 
sempre me fascinou. Não sei se o Sénador José Fogaça ou 
o Senador Josaphat Marinho estudaram a legislação inglesa. 
Ela passa por um desses processos -'- e aqui foi citado pelo 
Senador José Fogaça apenas um caso recente em que o Presi
dente da República obteve aquela retratação de um jornal 
inglês e um pagamento praticamente simbólico, em cruzeiros. 

Mas a lei inglesa vai mais longe, todo jornali~ta assina 
a sua matéria, todos -tê-m liberdade com responsabilidade. 
E se ele não tiver essa responsabilidade livre de qualquer 
tipo de incorreção que tenha praticado, a punição vai, tamw 
bém, ao seu exercício de atividade. Ele pode ser suspenso 
da atividade durante determinado tempo, e pode até ter a 
sua carteira profissional extinta. 

Ainda há pouco, me dava uma lição de Direito, o nobre 
Senador Maurício Corrêa, dizendo que não se pode aplicar 
isso porque o Código Penal faz com que o juiz se incline 
pela punição menor. É fato; infelizmente, o Código Penal 
está dormindo lá no Congresso, como o Código Civil dormiu, 
neste Senado, por duas legislaturas seguidas. Não sei se um 
erro justifica o outro. Ou, como diria_o Deputado Delfim 
Netto, que é economista, dois erros não causam um acerto. 

A minha posição é de mudar o projeto. Louvo o projeto, 
com restrição. E a minha restrição é exatamente nesse caso 
de não deixar que fique essa situação no Brasil. Um cidadão 
pode atacar a honra de uma autoridade qualquer, de uma 
pessoa comum e, desde que_ não seja _um jornalis_t_a, pode 
ser levado à tentativa de privação da liberdade. Mas se _for 
jornalista paga, de acordo com se1,1. piso salarial, conforme 
_o juiz especificar. 
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Acho isso uma discriminação; não é uma discriminação, 
fazer com que essas pessoas não possam ser imputáveis. E 
não me parece que, também, quando se fala nesse sentido 
que haja oportunidade de dizer: não, não estou trabalhando 
a favor de jornalistas ou estou contra os jornalistas. Absoluta-
mente, não é o Caso.- · 

Até nem seria defensável eticamente que se tentasse colo
car esse_ tipo de conflito; não existe isso_ O- que existe de 
minha parte é acompanhar o ponto de vista que o Senador 
José Paulo Bisai levantou nesta Casa e muitos pontos que 
estão aqui no artígo do Jornalista Civita. 

Só que o autor do substitutivo, Se:nad_or José Fogaça, 
disse-me que as emendas que são apresentadas corrigem algu
mas das inconveniências citadas pelo jornalista. E uma delas, 
entre outras, me parece irrespondível. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Peço a V. 
Ex• que conclaua, nobre Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Termino, Sr. Presi
dente, termino porque no Exército, quando se corrigem as 
coisas a partir de um momento se diz: '_'Moraliza logo em 
cima de mim?" 

Mas aqui o Relator diz, por exemplo: Outr_as definições 
constituem armadilhas difíceis de transpor; serve de exemplo 
o crime de "divulgar matéria infundada caPaz de abalar o 
conceito ou o crédito de pessoa jurídica". 

Agora, diz o jornalista: "Definir matéria infundada é
tão fácil quanto segurar uma nuvem -em tarde de veiif~uiiã.''. 

Portanto, talvez o projeto possa merecer um aperfeiçoa
mento, e creio que tanto o Senador Josaphat Marinho quanto 
o Senador José Fog3ça não se _arrogam o direitó--de tá feito 
uma peça perfeita, e, por isso mesmo admitem emendas. 

No todo, com essa ressalva, acho que o projeto é um 
grande avanço. 

Durante o encaminhamento do Sr. Jarbas Passa
rinho, o Sr: Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carnei
ro, J? Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a· 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, par~_encam~nha
mento da votação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES .(PSDB- BA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, acho que essa questão já esta devidamente debatida. 

Cada um que tenha tido interesse em: examiná-la já teve 
tempo suficiente para fazê-lo, e espero que hoje consigamos 
votar essa lei da maior importância. -

O substitutivo do Senador José Fogaça abrange três proje
tas~ mas, como ouço falar apenas de um, quero lembrar, 
por oportuno, não da parte de V. Ex•, que ~ discussões 
são enormes porque era o prinCipal aquele mais extenso. En
tão, o discurso é a respeito de um projeto. Mas há uma parte 
que considero oportuno falar~ que é um projeto que apresentei 
em abril de 1991 e hoje está na pauta e é sobre a questão 
que exime o Presidente de fazer a exceção da verdade e pro
cessos contra ela. 

Aqui no meu projeto termino exatam.ente com essa ques
tão, dizendo: "extingo~ classifico irrevogado o § 39 do art. 
20 da Lei n9 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, e no artigo 
seguinte fica revogado o inciso II, do § 39 ~ do art., 138 do 
Decreto-Lei n9 2.848". 

Não obstante, então, veja V. Ex~ que isso foi em abril 
de 1991: "é declarada a isenção dos dispositivos que estabe
lecem simplesmente que se o Presidente da República e as 
outras autoridades citadas forem acusadas de ações crimino
sas, essa imputação constitui calúnia, ainda que o fato denun
ciado seja verdade". 

Mais adiante, cito o meu saudoso conterrâneo baiano, 
ilustre Aliomar Balero. 

_ Sendo Aliomar Balero o ex-Ministro 9o Supremo Tribu
nal Federal, por sua vez, as seguíntes considerações sobre 
as regras contidas na Lei de Imprensa. "Faz do Presidente 
da República e de outros funcionários graúdos umas criaturas 
divinas e intocáveis, acima do bem e do mal, cujos crimes 
e atos desabonadores, embora verdadeiros~ não podem ser 
denunciados ou comentados. Imagine que se instale na Alvo
rada um Nixon e um jornalista sendo insultado, como, aliás, 
ocorreu com Watergate, desfia o novelo dqs se.l:IS crimes, cor
rupções e vilanias. O Níxón caboclo poderá metê-lo na cadeia, 
e ·o Supremo Tribunal Federal não poderá conhecer da prova 
da verdade, os magnatas têm prerrogativas de segredo e impu
nidade". 

São palavras de Aliomar _Balero e hoje vejo por que 
eles as disse. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Coneedo ·a 
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão para encaminha
mento de votação. (Pausa.) 

S. Er não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol 

para encaminhamento de votação. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senado
res, é o ritmo que torna a música inteligfvel. Qualquer que 
seja a música, ainda a mais erudíta, a-mais moderna, o agre
gado mais fantástico e não tonal da música, qualquer que 
seja, ela só é intelegível se tiver um ritmo. Isso significa qUe 
ela repete alguma coisa periodicamente. É essa repetição, 
a batida do tambor, que marca a música e dá-lhe inteligibi
lidade. Esse é o valor da repetição também no diálogo. Repe
te-se para que o ritmo do discurso alcance todas essas significa
ções em sua plenitude. É por isso que volto a faJar sobre 
um assunto a respeito do qual o meu ponto de vista já foi 
exaustiva,mente colocado. 

Sou contra, vou votar contra este projeto, porque ente-ndo 
que não é uma lei de imprensa~ não é nem sequer uma lei 
penal dª- imprensa, porque, por exemplo, ele não prevê o 
delito de_ indução ao ve:to que,_ evidentemente, todos gostaría
mos :de v~r·tipifi~do, mas é um projeto de lei dos crimes 
contra a honra praticados pela imprensa, e tem que ser restrin
gido, sob pena de pensarmos que não temos mais que legislar 
sobre a imprensa quando o dever do Parlamento brasileiro, 
um dos mais graves e relevantes deveres do atual Parlamento 
brasileiro é fazer uma lei da democratização dos meios de 
Comunicação Social. E todo mundo sabe~ na carne aqui, por 
que essa lei deve ser feita r Es.se é o toque de alienação do 
projeto que funciona com as vestes de lei de imprensa e não 
é a lei de democratização da imprensa. 

Segundo aspecto: esse projeto é inconstitucional, porque 
estabelece uma diferença de tratamento legal sem uma razão 

_suficiente para a especialização. Eu sóu um homem que traba
lhou 30 anos na Justiça e sei perfeitamente que existe o insti
tuto da especialização, mas não ignoro que para fazer uma 
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especialização é preciso haver um fundamento sério 'e' h O 
caso, isso não existe para a diferença ae tratamento. A meu 
ver, é inconstituciorial. 

Mas não quero repetir essas coisas. a nãO ser no sentido 
do ritmo para tornar inteligível a música. Quero alertar a 
Casa, nesse encaminhamento, para um detalhe para o qual 
tenho certeza de que a maior parte dos senhores n_ão se de_u 
conta, mas sei que o nobre Senador Epitácio Cafeteira eStá 
atento para tanto: reparem que o art. 8~', gostaria que prestas
sem atenção, porque vou levantar um problema sério, não 
vou resolvê-lo, diz assim: -

"A pessoa jurídica proprietária do Ve-fculo que pu
blica ou tramsri:titC a matéria incriminada é _solidaria
mente responsável pela indenização por dano civil." 

Isso é uma lei penal. A sua objetividade jurídica é defen~ 
der a honra do cidadão brasileiro. E aqui há uma regra do 
Direito Civil. Presteni bem atenção, porque é sério. 

Pergunto aos Srs. s-enadores: é necessário esse disposi~ 
tivo? Eu disse que havia alguma coisa por trás dessa lei. Lem
bram-se do meu anterior pronunciamento? E o que há por 
trás dela? • 

Pois agora voú mostrar o que há. Qual é o·tnteresSe 
das empresas? Est,á aqUi neste -dispositivO qiie VOU mostrar 
aos senhores. 

Podem abrir o Código .CiviL Nele há um capitulo refe
rente a obrigações sobre Ates Ilícitos, quer dizer, a reparação 
por delitos é prevista pelo Código CiviL Reparem só que 
esse_ capítulo contém um artigo sobre o dano moral. 

Diz assim o artig-à: -

"A indenização por injúria ou calúnia consistirá 
na reparação ·do dano que delas resulte ao ofendido. 

Parágrafo único. Se este não puder provar pre
juízo material, pagar~lhe-á o ofensor O dobro da multa 
no grau máximo da pena criminal respectiva." 

Esse dispositivo que falava em indenização por ofensa, 
calúnia, inJúria, difamaÇão, previa somente a indenização ma
terial. Quer dizer, para que eu obtivesse, no-fóro civil, urna 
indenização, eu tinha que provar o prejufzó material. Se eu 
não provasse o prejuízo material, tudo o_ que que o ofensor 
pagaria seria a· multa prevista pelo Código Penal. Um absurdo! 
Coroo resultado, esse artigo se tornou inoperante~ ineficaz. 
Ninguém mais ajuizou ação de_ indenização OlJ. reparação por 
dano moral porque não adiantava D.ada, pois ã condenação 
era o equivalente a _um, dois, três dias/multa. 

Com esse problema que se criou na dimensão_ do Direito 
Civil, nós_, os Constituintes; resolv~mos _tr..a_mliadar a questão 
para o ·campo dos direitos fundamentais e ítiserimós, no indso 
V do art. 5", o seguinte: - -

"É assegurado o direito de resposta proporcional 
ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à iroagem." 

Isso quer dizer que, agora, temos de fazer um dispositivo 
que substitua esse art. 1.547, do Código Civil, a flm de que 
se torne possível a ação de reparação por dano moral, plema
nente. 

Portanto, a Constituinte encaminhou areparabilidade ci~ 
vil para uma dimensão na qual o juiz vai calcular a indenização, 
tendo em vista a lesividade da ofensa - até onde o cidadão 
ofendido foi moralmente machucado- e segundo a potencia
lidade economica do_responsável. Aqui está a questão. 

Primeii"o, nãó há por que uma lei penal tocar nesse assun
to, de natureza civil, que foi tornado mais relevante a ponto 
de ser constitucionalizado e q~e tem como pressuposto de 
interpretação, preSsuposto hermenêutico, a observação de que 
o nosso constituinte chegou ao entendimento de que ofender 
a honra de alguém é muito grave e a reparação tem de ser 
plena. 

Agora, se eu, numa lei especial, ao desenhar a responsa
bilidade criminal, defino os limites de indeniza_bilidade segun~ 
do a figura do agente, tudo isso está sendo feito na diniensão 
penal, para_efeitos penais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - (Faz soar a 
campanhia.) · · · · 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -.Data venia, Sr. Presi
dente, é uma explícação relevante. __ Ou levamos isso a sério 
ou desistimos, Não é questão de tempo e sim uma questão 
de c_onscientização. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Can;~iro) - A Presidência 
sempre supõe que as questões levantadas em Plenário~ particu~ 
larmente no encaminhamento de uma votação dessa responsa
bilidade, são todas relevantes. Entretanto, o RegimentO deve 
ser respeitado. 

- O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Concordo com V. Ex' 
Aliás, sustentei essa tese, no_s_e_iltido de que precisamos abdicar 
da praxe e voltar ao Regimento. Mas essa é uma outra questão. 

O.que estou colocando é que não há nenhuma necessidade 
para essa lei especial definir a responsabilidade civil, porque 
ela está na dimensão do Direito Civil. E coino aqui é definida 
a responsabilidade a partir do primeiro agente, do autor princi
pal, como se diz em Direito Penal, esse dispositivb induz 
ao seguinte: a responsabilidade civil se define nos termos em 
que aqui definimos a responsabilidade penal. A conseqüência 
disso é que vamos calcular a indenização pela competência 
ecoriótniCa do jornalista e não pela competência económica 
da empresa. 

Prestem bem atenção, Srs. Senadores, na solidariedade! 
Trata-se de um texto de Direito Civil colocado num contexto 
de Direito Penal, contexto este que define a responsabilidade 
como deve ser avaliada. Isso induz a que, no Direito Civil, 
se faça uma avaliação semelhante. E fazendo~se a avaljação 
sélnelhante, que é o que os jufzes terãO de-fazer, vão calcular 
a indenização prevista pela Constituição- qUe 3 COnStitUiçãO 
entende deva ser plena- a partir da competência económica 
do jornalista. Dessa forma, as empresas estão salvas, porque 
vão pagar bagatelas, enquanto a honra do cidadão será destruí
da, tranqüilamente, por alguns tostões, que são muito peSados 
para um jornalista, mas absolutamente insignificantes paTa 
a empresa. 

Então, como não quero ocupar mais o tempo, chamaria 
a atenção de V. Er's pelo menos como questionamento. É 
uma questão para ser esclarecida antes de votarmos a matéria. 

A meu ver, não haveria dificuldade nenhuma erri atender 
à emenda do Senador Epitácio Cafeteira e suprimir esse dispo
sítivo que não tem nada a ver com a responsabilidade penal 
do jornalista, porque as coisas devem ser regradas pelos espa
ços jurídicos adequados. No caso de indenização, a dimensão 
jurídica adequada é a do Direiro CiviL 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - COncedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, há um aspecto que, de momento;·cteve ser explicado 
pela oportunidade. 

Sabe-se que estamos tratando de um projeto de lei, mas 
de um projeto de lei especial, de uma lei que se aplicará 
especificamente aos meios de comunicação, portanto, às ativi-
dades de rádio, jornal e televisão. - --

Se entendermos que a responsabilidade civil dos casos 
de imprensa deve ficar no Código Civil, se entendermos que 
a responsabilidade penal deve ficar- no Código Penal, estare
mos abraçando uma tese segundo a qual não há necessidade 
de lei especial. __ 

Como tal, Sr. Presidente, não existiriã, ·por exemplo, 
o Código Comercial, que é Direito Privado e Direíto Civil, 
mas atinente aos comerciantes, ao comércio, às empresas co
merciais, às pessoas jurfdiCã.S-dentro do âmbito do comércio. 

No entanto, mesmo com· a existência- âo Código Civil, 
em 1916, não se revogou o Código Comercial da década de 
50 do século passado. Por quê? Porque um é a especialidade 
do outro. Código Comercial é para a lei geral, o Código Civil, 
uma especialização. 

Aqui estamos acostumados a entender que são neces
sárias as especializações. 

Tanto assini que feriiOS lei para tóxicos, úrtl Estatuto da 
Criança e do Adolescente, uma Lei de Proteção do Meio 
Ambiente, enfim, temos leis especiaiS para todas as questões 
básicas da sociedade brasileira. Não quero esquecer que há 
uma Justiça Militar, um Direito Militar, um Código Penal 
Militar, um Judiciário Militar. Eu poderia, dentro dessa linha 
de argumento, entender que não era necessária a Justiça Mili
tar, nem o Tribunal Militar, tampouco as auditorias, porque, 
de resto, temos o Poder Judiciário comum, a Justiça comUm, 
que atenderia a tudo isso: ·Vejam bem os senhores que a 
Polícia Judiciária existe nos Estados, mas existe a Polícia Judi
ciária' da União, porque entendeu-se que a União deveria 
ter algo de especial quanto aos crimes que porventura contra 
ela fossem cometidos. 

Não posso esposar, assim, a idéia de que basta o Direito 
Penal porque o Direito Penal iá tem a inji.ífia, a calúnia, 
a difamação. Eu até diria, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que a injúria do Cógido Penal nã_o é-~- injúria desse projeto; 
a calúnia e a difamação do Direito Penal não são a calúnia 
e a difamação desse projeto. 

Na verdade, os delitos contra a honra cometidos através 
da imprensa, posto que tenham a mesma denominação, são 
evidentemente outros e de conseqüências outras; são mais 

·graves sob o ponto de vista social; mais graves para justificar 
as indenizações, abalos de crédito, falências, concordatas. Es
sas conseqüências não seriam alcançadas pele;> <i~!ito de uma 
cidadão que imputou um crime a outrem em uma conversa 
de botequim, nem por aquele que, numa reunião de amigos, 
atribuiu qualidades negativas à honra de uma determinada 
pessoa. Não há a repercussão conseqüente, e o crime,_ ali, 
tão restrito, não é o mesmo crime- acontecido através dos 
meiOs de comunicação em que a ampliação é inequívoca. 

Basta verificar para se Saber quantas pessoas lêem o mes
mo exemplar, quantas pessoas .ouvem uma estação de rádio, 
quantos contemplam um canal de televisão em uma determi
nada hora. 

Os delitos- injúria, difamação, calúnica - P!a!icados 
na vida comum, vêm, muitas vezes, por uma diferença pessoal, 
sem interesse comercial, empresarial ou político. 

Os delitos de imprensa muitas vez_es atendem ao interesse 
político, ao interesse comercial, ao interesse social muito am
plo e muito dilatado capaz de atingir ó País todo de uma 
s6 vez, num só lance. 

Por que, Sr. Presidente?_ _ _ 
Porque a empresa jornalística hoje não é-como O Unitá~ 

rio, do começo do século, em Forteleza, jornal de João Brígi~ 
do, um homem pobre, combativo, um homem que morria 
pelo seu jornal. 

Fui de um jornal assim, O Diário do Povo, jornal de 
jornalista; jornal empresa só por obrigação; jornal por ideal, 
por luta; jornal para debater, para forçar a mudança social. 

Hoje, Sr. Presidente, as· empresas jornalísticas, via de 
regra, sinalizam complexos ·empresariais. l'or exemplo, o gru
po empresarial que fabrica automóveis, monta aparelhos ele
trodornésticos, explora fazendas, tem laboratórios e para ter 
a sua divulgação e a sua defesa tem o jornal, o rádio e a 
televisão. É totalmente diferente. -

O artigo, Sr. Presidente, que o Senador Epitácio Cafe
teira quer excluir deve-se a esta realidade: a empresa jorna
lística finaliza um complexo empresarial e é instrumento polí
tico e empresarial. 

Quem saç,e se a dignidade de um Senador não deve ser 
_ rasgada por um interesse comercial de uma empresa, ou por 

um interesse político ou por um conflito de conseqüências 
sociais. 

Estamos assistindo, no momento, a um grande conflito 
entre dois irmãos, um é Presidente da República e o outro 
é dono de uma empresa jornalística. Qual é o grande proble
ma? Um empresário, possivelmente corupto, montou uma 
empresa jornalística para, em sua corrupção, defender-se, res
paldar-se, encobrir-se e para atacar os demais e para concorrer 
com empresas do seu maior-aliado, o irmão do Presidente 
Collor de Mello. 

Veja V. Ex~ por onde anda o complexo industrial que 
resulta na imprensa. O art. 8"?, Sr. Presidente, diz: "a pessoa 
jurídica proprietária de veículos que publica ou transmite a 
matéria iilcriminada é solidariamente responsável pela indeni~ 
zação por dano civil e recuperação por dano moral, se o autor 
ou entrevistador estiver a seu serviço ... Nada mais justo! O 
caluniador é um apresentador de televisão, mas ele só faz 
isto na condição de empregado, porque deram~lhe o progra
ma, os microfones, as câmeras, para tratar da televisão. Há 
um responsável por tudo: a pessoa que propiciou aquilo. To~ 
roemos o exemplo de um delito de trânsito. Se entrego meu 
carro a alguém que o guia e atropela, a responsabilidade penal 
é de quem atropela, mas a responsabilidade civil é exatamente 
do dono do veículo, que no caso seria eu. 

Esse dispositivo está em plena consonância com o Direito 
brasileiro: a moderna teoria da responsabilidade. Penso que 
deve ser mantido o projeto, pois é inteligente e teve a coope~ 
ração da Ordem dos Advogados do Brasil e de empresas 
coligadas em uma Associação de _Empresas de Rádio e Televi
são. Assisti à reunião da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania em que debatemos essa matéria. O que se pre
tende é uma lei moderna, destituída de ódio, mas apta a 
propiciar a reparação e impedir a continuação dos delitos 
contra a honra, porque delinqüir passa a ser muito caro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
Pâlavra ao Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- bF. Para encami
nhar.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, examino essa questão 
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com muita cautela, mas também com absoluta convicção. 
Quando o Senador José Paulo Biso!, com a inteligência que 
o caracteriza, pronunciou;..se acerca da inconstítucionalidade 
do projeto que ora debatemos, confesso que tive algumas 
preocupações. Examinei_á ma~éria e. c_heg_uei._ à conclusão, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, que não há, no meu modo de 
entender, nenhuma inconstitucionalidade, porque, como ele 
mesmo reconhece, trata-se de um projeto de lei que versa 
sobre a especialização. 

É evidente que em matéria de Direito, em: materia de 
elaboração de leis, é -plenamente factível uma lei especial 
discordar, modificar, alterar a lei ordinária. Vou dar um exem
plo muito prático: o Código CiVil regulamenta e define as 
locações residenciais e comerciais, mas quantas e quantas leis 
sobre as locações residenciais já foram -varadaS dando um 
sentido, um rumo totalmente diferente daquele que estabelece 
o Código· Civil? .. No que diz respeito à locação comercial, 
da mesma forma. Inclusive no campo do Direito_ Comercial, 
especificamente falando, nunca se falou no CódigO CiVil na 
Lei n9 24.150, que é a chamada "Lei de Luvas". No entanto, 
é uma regra que mudou determinações do Código CiVil. 

Portanto, não tenho dúvida quanto à constitucionalidade, 
não só na parte relativa à questão penal, que dá um tratamento 
distinto dos crimes contra a honra do Código Civil, como 
a in-vocada inconstitucionalidade, com vistas ao arf. s~, "inciso 
V da Constituição, no que tange a esse- art. 89, que trata 
da solidariedade no que diz respeito à eventualidade de repara
ções e de indenizações, porque se trata de uma lei especial. 

Gostaria de acrescentar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que no que diz respeito à questão penal, o Código de 1941 
vai, na sua dosimetria, até a fixação da pena de privação 
de liberdade, e aqui, no caso específico da Lei de Imprensa, 
uão se chega a esse extremo. A ciência pe-nal moderna -
este é _um pensamento que eu diria uniforme dos penólogos 
do mundo inteiro - considera que o que faz com que o 
que pratica o crime tenha uma lição, enfim, tenha um efeito 
peP,agógíco, no que tange à aplicação da pena, é aquela de 
efeito pecuniário. 

Comparar uma legislação_que estamos votando -em 1992 
com um Código de 1941, que ainda não foi modificado apenas 
porque nós não tivemos oportunidade - está na Câmar_a, 
parado em algum escanin_ho - porque só temos como nova 
a norma contida nas disposições gerais- do Código Penal -
aliás, as especiais não estão definidas e as gerais sim, é o 
que falta exatamcnte para definir a nova conceituação que 
o Direito Penal brasileiro quer introduzir no que tange aos 
crimes contra a honra --:- -qão é razoável. 

Dói muito mais, e já falava o próprio Maquiavel, uma 
pena pecuniária, que mexe no bolso do cidadão, do que uma 
pena de privação de libedade. 

De modo que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho a 
minha consciência tranqüila ao votar pela constitucionalidade 
do projeto do Senador José Fogaça. Acho que ele fez um 
esforço muito grande, e quanto a essa questão da _solidariew 
dade, entendo que o art. 8<? é absolutamente preciso, repre
senta, inclusive, a opinião da Ordem dos Advogados do Brasil, 
que debateu esse projeto longa~ente - não este, o outro 
-mas, seguramente, esse dispositivo é originário de iJin gran
de debate na Ordem dos Advogados do Brasil. E, em segun~_o_ 
lugar, a própria Federação Nacionaldp_s_Jornalistas defende 
esse mesmo principio, tanto é que a consignação desse dispow 
sitivo obedeceu à emenda .que eu ~presentei. E a intenção 

, é_ que se divida essa responsabilidade, sim, com ·a empresa. 

Agora, quanto ao conceito estipulado no art. 5<?, inciso V 
da Constituição, não vejo nenhuma antinomia, nenhum cho
que, na medida em qõ.e estamos votando uma lei especial. 

Estou de plerio acordo com o projeto do Senador J:ogaça. 
Apenas, no que diz respeito ao direito de resposta, apresentei 
uma emenda para -·que seja introduzido no texto o seguinte 
princípio: 

"Na produção e veiculação de material jornalís
tico, os veículos de comunicação socia.l observarão a 
pluralidade de versões em m~téria_controversa, ouvin
do as partes envolvidas cm polêmica sobre ·oS .. fatos 
de atualidade e intei:_esse público. 

Parágrafo único. A parte que: tiver relevante en
volvimento em fatos noticiados, e se ~•c11tir prcjuàicada 
com a omissão, poderá_ requerer ao veiculo o imediato 
registro de sua posição." 

Quer dizer, não é possível deixar ao alvedrio do jornal 
o conceito da versão que ele vai dar. É preciso que se estabe
laça o contraditório da informação. Quer dizer: que a parte 
lesada possa oferecer suas explicações. 

Suplico, faço votos de que o relator, acate essa emenda, 
que também é uma inspiração da Federação Nacional dos 
Jornalistas e da Associção Nacional dos Jornais. 

Portanto, estou com o projeto do Senador Fogaça. Ape
rtas há a emenda que faço, para a qual já apresentei destaque, 
porque foi formulada perante a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, para que seja incorporada ao texto. No 
mais, entendo que o projeto é absolutamente constitucional. 

Se fosse assim, a lei de inquilinato que votamos outro 
dia seria uma lei inconstitucional, porque o Código Civil esta
belece regras precisas diferentes daquelas que nós votamos 
aqui - e já votamos em matéria de locação - e eu poderia 
citar .dezenas de outras situações que amparam a especia
lização em matéria de lei, portanto, em m:itéria: _de Direito. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu--carneiro) -Votação do 
_-substitutivO, ressalvados os destaques requeridos. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto 

e as emendas não destacadas. 

É o seguinte o substitutiVo aprovado: 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO SENADO N• 
173, DE 1991 

Dispõe sobre a liberdade de Imprensa, de opinião 
e de informação, disciplina a responsabilidade dos meios 
de comunicação, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Da Liberdade e dos Meios de Comunicação 

_ art. 1~ É livre, sob qualquer forma, a manifestação do 
pensamento, bem como a procura, a coletã, o recebimento 
e a difusão de informações, independentemente de censura 
e através de qualquer dos meios de comunicação social. 

Pa:rágrafõ únko. Para os efeitos desta lei, consideram -se 
meios de comunicação social as publicações periódicas, jornais 
e revistas, as transmissões de rádio e televisão, de liv{e capta-
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ção ou privativas de assfnantes, documentários e noticiários 
exibidos em cinema, os serviços de agênCia noticiosa, todos 
Os demais serviços de informação ao público, tais. coino tf:le
texto e outros de utilidade geral, desde que explorados ou 
operados por empresas regularmente constituídas. 
· Art. 29 A propriedade ~as empresas jornalísticas, de 
radiodifusão sonora e de televisão, que explorem a trans
missão pública de som e ima_gem, é priVatiVã. de -brasilerio 
nato ou naturalizado há mais de dez anos. 

§ 19 Transmissão pública de som e imagem, a que se 
refere este artigo, é a difusão por antenas, satélites op, quais
quer outros meios que possain ser captados por aparelhos 
receptores vendidos ao público, com õu Sem codificadores 
ou conexão através de cabos. _ 

§ 2\' Caberão ígualmente a braSileii-os natOS OU naturali
zados há mais de dez anos a administração e a orientação 
intelectual das empresas a que se refere este artigo. 

§ 39 É vedada a participação de pessoa jurídica no capi
tal social de empresa jornalística ou de radiodifusão, exceto 
a de partido político e de sociedades cujo capital pertença 
exclusiva e nominalmente a brasileiros. 

§ 49 A participação referida no __ parágrafo anterior só 
se efetuará através de capital sem dire-ito a voto e não poderá 
exceder a trinta por cento do capital social. 

Art. 3\' Nos atos dos registras constitUtivoS das empre
sas de comunicação, serão observados, além dos requisitos 
previstos nas legislações respectivas, as exigências desta Lei 
para que se comprove a propriedade, a direção e a orientação 
de brasileiros quando se tratar de empresas jornalísticas, de 
radiodifusão sonora ou de som e imagem a que se refere 
o artigo 222 da Constituí_ç_~9· _ _ · 

Parágrafo único. E.-obrigatória a iildusão, no registro 
constitutivo, do nome dos acionistaS da empresa proprietária, 
titulares de ações ordinárias com direito a Voto, bem como 
dos nomes dos diretores societários e dos estatutários. 

Art. 49 É vedade a apreensão de jonral ou revista, bem 
com a suspensão de transmissões de !-ádiO -etdevisão, salvo 
ncs casos e na forma previstos na Lei n~ 8.069/90 (:.EStatuto 
da Criança e do Adolescente), ou quando se tratar de publi
cação anónima ou transmissões clandestinas. __ 

II 

Dos Delitos, da Responsabilidade e das Penas 

Art. s~ constituem delitos, no exercício da liberdade 
de pensamento e informação: - -

I-Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato de
finido como crime: 

Pena --Prestação de serviços à comunidade e multa. 
II-Difamar alguém, imputandO-lhe fato ofensivo à re-

putação: -
Pena -Prestação de serviços à comunidade e multa. 
III -Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou de

coro: 
Pena- Multa. 
IV- Divulgar matéria infundada, capaz de abalar o con

ceito ou o crédito de pessoa jurídica. 
Pena-Multa 
V- Caluniar, difamar ou injuriar a memória de pessoa 

morta: -
Pena - Multa. 
VI- Distribuir matéria, através de agência de notícias, 

que constitua crime previsto nesta Lei, reproduzida por qual
quer processo-gráfico, mecânico ou eletrónico; 

Pena -Multa. _ . 
VII- Violar a intimidade ou 3. vida privada de alguém: 
Pena- Multa. 
§ 19 As pessoas responsáveis pelos delitos de que trala 

este artigo, quando praticados através de matéria paga, veicu
lação ou anúncio publicitário, responderão pelos mesmos nos 
casos e na forma previstos no Código Penal ou na legiSlaÇão 
especial. 

_ § 2Q A condenação levará em conta a intensidade da 
ofensa, a primariedade ou reincidência específica do réu e 
a extensão do prejuízo à image·m do ofendido. 

Art. 6» Para os crimes previstos nesta Lei, as penas 
cominadas são: 

I-prestação de serviços à comunidade, nos !imites de 
15 (quinze) dias a 6 (seis) meses; 

II- muita, nos limites de 1 (uma) a 200 (duzentas) vezes 
·o valor do piso salarial jornalista do local da infração ou, 
na falta deste o da Capital Federal. 

§ l9 A pena de multa será fixada a critério do Juiz, 
se este verificar que a sanção máxíma resulta insignificante 
diante do r)Oder económico do réu. 

§ 29 ·A pena mínima de multa poderá ser reduzida até 
a metada, se puder causar, ao condenado e à sua família, 
privações de caráter alimentar. 

§ 3» A penas de prestação de serviços não terá nature-za 
degradante ou incompatível com as aptidões do condenado. 

§ 49 A multa em dinheiro reverterá em favor da vítima 
e será levada em consideração pelo juiz na indenização civil. 

§ 5o A retratação e a p-ublicação da resposta, se aceita 
pela vítima e julgada suficiente pelo juíz, extingue a punibili
dade, mas não será considerado qualquer acordo entre autor 
e réu após haver transitado em julgado a sentença conde
natória. 

§ 69 Procedente o pedido, o juiz determinará a divul
gação da retratação, ou da sentença condenatóiía, com o mes
mo destaque_ da publicação ou transmissão ofensiva, às custas 
do ofensor. 

Art. 79 A responsabilidade fixada nesta Lei caberá. 

I- ao Editor-Chefe ou àquele que for efetivamente res
ponsável, quando a publicação ou transmissão for editorial, 
notícia ou opinião não assinada; ou 

II -ao· Editor de área; deSde que identificado no expe
. diente, quando a matéria: não assinada for publicada em seções 
especializadas ou setoriais de jornais e revistas; ou 

III- ao autor da ofensa, em rádio e televisão, quarido 
identificado pela voz ou pela imagem, excluído o caso_ de 
locutor" e apresentador sem função redatorial ou editorial e 
cuja responsabilidade comprovadamente esteja restrita à leitu
ra ou reprodução oral da matéria incriminada; ou 

IV- ao Diretor-Geral de Programação, em rádio e tele
visão, que não tenha jornalista ou radialista responsável como 
tal_declarado na abertura ou encerramento da transmissão;_ 
ou 

V- ao autor do escrito assinado ou identificado com 
pseudónimo. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artig~, OS: ve_ícul_os 
de comunicação social publ~~rão n9 ~xpediente ou, quando 
for o caso, na abertura e encerramento de programas, os 
nomes dos respectivos responsáveis pelas matérias não assi
nados. 

Art. 8? A pessoa jurídica proprietária do veículo que 
publica ou transmite a matéria incriminada é solidariamente 
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observado o disposto no art. 12 desta lei, o rol de testemunhas 
em número não excedente ·a cinco, e o réu, nesta oportu~ 
nidade, arguirá todas as preliminares que entender úteis à 
defesa. 

Art. 14. Nenhum jornalista ou radialista poderá ser 
coagido ou compelido a indicar o nome c!e seu informante 
ou a fonte de suas informações, não podendo seus silêncio, 
na ação judical a que responder, ser usado contra ele como 
presunção de culpa ou como agravante. 

Parágrafo único. O direito ao sigilo da fonte não exclui 
a responsabilidade nem o ónus da prova. 

v 
Direito de Resposta 

Art. 15. É assegurado o direito de respnsta proporcio
nal ao agravo~ sem ptCftiíz(i da ação preVIsTa-nesta lei. 

§ 19 Pelas pessoas legitimada a propor a ação penal 
poderá ser requerido em jufzo o direito de resposta em trinta 
dias a partir da data da divulgação do fato, sob pena de deca
dência. 

§ 2<? O prazo a que se refere o parágrafo anterior passa 
a ser de 45 (quarenta e cínco) dias se o requerimento é feito 
após negativa de pedido extrajudicial, ou se o atendimento 
a este não preenche os requisitos do § 39 deste artigo. 

§ 3~" Consiste o direito de resposta proporcional ao agra~ 
vo. 

a) na 'pub1icação- da resposta ou retificação na mesma 
página do Jornal ou_ periódico, com destaque, dimensões e 
caracteres tipográficos, nó título e no texto~ idênticos ao escrito 
ofensivo e em edição com tiragem ndrnial; 

b) na transmissão da rcsposra- ou retificação, "coní a Ines~ 
ma duração, -nô trtesm·o horário e rio mesmO programa da 
emissora que divulgou a transmissãc;> que lhe deu causa, garan
tido o mínimo <Ie 1 (um) minuto; 

c) a transmissão da resposta ou reftfitação, na mesma 
dimensão ou duração, pela agência noticiosa, por todos os 
meios de informação e divulgação através dos quais foi trans~ 
mitida a notícia ofensiva. · -

§ 49' A publicação ou transmissão da resposta ou: retifi
cação será nula para os efeitos legais se, pelo acréscimo de 
comentários, assumir o Cáráter de réplica ou se não atender 
aos requisitos do_ parágrafo anterior. 

Art. 16. Requerida pelo ofendido a oportunidade de 
resposta, o veículo de comunicação a divulgará nos termos 
do artigo anterior: . 

I - no prazo de três dias, se for diária a publicação 
do jornal ou a transmissão do programa; 

Il - no pró1tihlô fiúmero, se for perí6dico semanal ou 
mensal; ou. 

III-no próximo program-cr, se a transmis-são for serilanal~ 
§ 19 Tratando-se de emissora de radiodifusão ou televi~ 

são, a pa1te poderá requerer o direito de fazer a retificação 
e dar a resposta pessoalmente, _ou por]~essoa- que indicar, 
dentro de vinte e quatro horas contadas da intimação judicial. 

§ 29 Recebido o pedido de resposta ou tetificação, o 
juiz, dentro de vinte .e quatro horas mandará citar o respon-
sável pela empresa requerida. - -

§ 3<? Decorrido o prazo de dez dias o juiz dt!cidirá, tendo 
havido ou não contestação. 

Art. 17. Deferida a resposta ou retificação, -~juiz, além 
da condenação na sucumbência, inclulrá riá decisão preceito 
cominatório estabelecendo multa, com base no illciso II e 

§ 1 ~ do art. 6~ desta lei por -dia de atraso na publicação ou 
transmissão. · 

Parágrafo único. A apelação não suspende os efeitos co~ 
minatórios, ressalvada a hipótes~ ~m que o responsável pela 
matéria qu'e deu origem ao processo obtiver, da instância, 
superior a que recorrer, medida liminar suspendendo à publi
cação da resposta ou retificação até que seja prol atada decisão 
terminativa. 

Art. 18. É assegurado amplo direito de resposta contra 
a imputação falsa de atos ou notícia_ de fatos inverfdicoS, trun
cados, ou erróneos. nos ten:n.os doart. 16 desta lei, ressalvadas 
a contestação, a crítica e a opinião. · · 

§ 19 A resposta ou retifitaçãO-dos fatos será negada. 
·a) quando Dão t_ivei-_t:l~t(o, 7oti"I 6~ fatos referidc;>s na 

publicação ou transmissão; , . . . . 
b) quando contiver expressõeS: OfenSivas Contra o veículo 

ou seus responsáveis; 
c) quando se referir a terceiros, em condições que lhes 

proporcione igual direito de ie~posta. _ . . 
§ 29 Quando .a: ~fensa_ ~e_ dex: atn.ll(és de_ matéria paga, 

será permitido; em espaço igual~ o P,ir~ito de resosta e à contes~ 
tação às ofensivas, pagos pelo ofensor, servindo a ordem judi
cial de título executivo para ·a êobrarlça' do valor Qe seu custo. 

§ 39 Reformada a sentença que concedeu o direito de 
resposta, o preço pago pela parte tida como ofensora será 
ressarcido pela parte tida como ofendida. 

§ 49 Tratando~se de matéria paga, o veículo de comuni~ 
cação poderá estabelecer caução para garantia da eventual 
resposta do ofendido. ' 
- § 59 O exercfciO do· dirêito de resPosta relativamente 
a matéria paga não exclui a ação pel}al.correspondente .. 

ví 
Disposições. Finâis 

Art. 19. Não haverá discriminação ou censura à venda 
ou circulação de jornais e revistas, regular e periodicamente 
editados, salvo no cuii_lprim~nto de disposições legais. 

Att:. 20. Os conflito~ entre a liberdade de informação 
e os direitos de personalidade, entre eles os relativos à ihtitn.i~ 
dade, à vida privada, à honra e à imagem, serão resolvidos 
em favor _do interesse. público. v.isado. pela' informação. 

Art. 21 .. Toda publicação redigida ou toda publicidade 
gráfica que como tal não seja imediatamente identificável de~ 
verá ser caracterizada através de expressão convencional ou 
tradicionalmente adotada. pelo veículo, em caixa alta e em 
locit.I visível. 

§ 19 A publicidade deve mencionar o nome do anun-
ciante, caso este não seja evidente. . . 

§ 29 Aplica-se a textos de terceiros, submetidos a publi~ 
cação :rnedian~e r_emupei'açã_o, a exigência estabelecida no ca~ 
put deste artigo. 

§ 39 As emissoras de rádio e televisão adotarão as nor~ 
ma:s contidas neste artigo, respeitada a espeCificidade do veí~ 
culo. 

Art. 22. Aplicam~se, subsidiariamente a esta lei, o Có
digo Penal e o Código de Processo Penal. 

Art. 23. Na ação de responsabilidade civil, observado 
o disposto no § 69 do art. 59 desta lei, aplicar~se~ão os- artigos 
1.525 d0 Código Civil, 65, 66 e 67 do Código de Processo 
Penal. · · · 

Art. 24. É concedida amstia a todos os condenadÕs pela 
prática dos crimes descritos na Lei n9 4. 737, de 15 de julho 
de 1965. 
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Parágrafo únicO. Esta anistia estende-se a todos os de
mandados ou processados pela prática dos crim~s a que se 
refere o artigo anterior. 

Art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 26. Revogam-se a Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro 
de 1967, o parágrafo único do art. 26 da Lei n' 7.170, de 
14 de dezembro de 1983, o parágrafo único do art. 337 da 
Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965, o § 2' do art. 247 da 
Lei n' 8.069, de 13' de julho de 1990, e demais disposições 
em contrário. 

Passa-se agora à votação do Requerimento n9 306/92, 
de destaque para a rejeição do art. 8" do substitutiVo. 

Para encaminhar a votação concedo a palavra ao nobre 
Senador Epitácio Cafeteira. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PDC-MA. Para enca
minhar a votação. Sem revisão- do _orador.)- Si. Presidente, 
Srs. Senadores, volto a tratar do mesmo assunto_. A lei, se 
é para o jornalista, não pode ser para a empresa. 

O art. 89 cuida ~xclusivamente da empresa, não cuida 
do jornalista .. Parece-me que os favores da lei - e a lei, 
na realidade tem muitos favores-- visam resguardar o jorna
lista, não há por que esses favores serem repassados para 
a empresa, 

A ·empresa não pode ser solidariamente responsável, por
que não terá_uma pena superior à que for dada ao jornalista. 

Por esse motivo, peço a compreensão dos Srs. Senadores, 
principalmente do nobre Relator, Senador José Fogaça, para 
que nos compenetremos de que votando um substitutivo, não 
está concluída a _votaçãQ .. pjz <;> R:-egiritento que, se aprovado 
o substitutivo, ele voltará em turno suplementar. Daí por 
que podemos suprimir o art. -g.,., e até o turno suplementar 
nós organizaríamos uma redação desse art. 89 que já viesse 
atender perfeitamerite e ganhar as condições de não beneficiar 
a empresa naquilo que hoje estendemos aos jornalistas. 

Por isso, peço que o nobre Senador José Fogaça dê pare
cer favorável a essa supressão. A lei de S. Ex• não vai ser 
contestada, e tenh_o a ce_rteza que aprimoraremos um art. 
8~' que, realmente, venha a se encaixar no substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDl\ - RS. Para explicação. 
Sem revisão do orador.) - QUero dizer ao Senador Epitácio 
Cafeteira· q-u-e o nos-so- objetivo foi o de sempre: produzir 
o consenso, produzir uma aceitação média e con"ergente das 
opiniões. 

De minha parte há uma total abertura para chegarmos 
a esse texto que propõe o Senador Epitácio Cafeteira. 

Mas eu gostaria de e~plicar a S. Ex~ o seguinte: o art. 
8"' reproduz ipsis litteris, verbum ad verbum, palavra por pala
v~J., com exatidão absolu_ta, o texto da proposta de lei da 
OAB, da Ordem do Advogados do Brasil. Não estava ng 
projeto original, porque nele nada constava a respeito dã 
empresa. _ 

Suponhamos que a OAB tenha se equivocado profunda
mente, que_ a OAB nãó conheça leis, que a OAB queira 
fazer jogos, malversações, articulações ou manipulações dano
sas para o País, para a imensidão dos brasileiros que lêem 
jornal neste País. Vamos supor que haja algo de demoníaco 
na intenção da OAB. Par..tindo desse pressuposto, do demo
nismo que pode haver no texto da OAB, eu quero dizer que 

aceito as ponderações do Senador Epitácio Cafateirã._ aceitO 
pe-rfeitamente. Podemos tranqüilamente modificar esse texto 
na busca de uma solução jurídica para o caso. Eu só não 
gostaria, Senador Epitácio Cafeteira, -de suprimi-lo, porque 
a supressão elimina qualquer responsabilidade ou co-responsa
bilidade da empresa. 

Quero defender aqui, com V. Ex~, a necessidade de man
ter este texto, e, se O mantiVeiTJibs, assumo <> compromisso 
integral de aceitar a proposta de modificação, porque vejo 
que V. Ex~ tem a mesma intenÇão que eu. Não divergimos 
quanto à intenção, mas apenas quanto à formulação do texto. 
Trata-se de manter o texto e modificá-lo num segundo turno, 
num turno suplementar de votação. 

Esta, a minha proposição. De forma alguma quero contes
tar e nenfquero me contrapor à posição adotada pelo Senador 
Epitácio Cafeteira, porque não é essa a minha posição. Minha 
posição é de buscar a responsabilização das empresas de forma 
solidária, de forma cc-responsável. Não posso, evidentemen
te, aceitar a tese da pura e simples supressão, porque isso 
seria a derrota de um grande avanço que se produziu no 
texto. Deve-se dizer, aliás, que essa emenda teve o apoio 
da FENAJ - Federação Nacional dos Jornalistas - teve 
o seu reconhecimento da validade da íntegra desse texto, de 
modo que devemos procurar um senso comum, um caminho 
mais ·estreito pelo qual possamos fazer um acordo. Essa é 
a minha proposição. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem, porque sou, inclusive, o autOr desta emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _;.. Concedo a 
palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero dizer que concordo 
plenamente com as ponderações do Senador José Fogaça, 
e quero transmitir ao Senador Epitácio Cafeteira que, entre 
o espaço de hoje, quando estamos votando, ao dia em que 
se realizar o segundo turno, estou à disposição para encon
trarmos uma redação adequada. Faremos a nossa redação 
evidentemente. Guardo comigo a argumentação de V. Er" 
e me comprometo a examinar o caminho, repito, de uma 
redação mais adequada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) c- Não há ques
tão de ordem a ser decidida. Passa-se agora à votação do 
Requerimento n9 306, de 1992, de destaque, para rejeição 
do art. 8"' do substitutivo. -

Os Srs. Senadores que votarem "sim" rejeitam O art. 
s~ e os que votarem "não" aprovam a permanência do art. 
89 no texto. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que votam 40Sim" queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
A matéria foi rejeitada. 

O Sr. Epitácio Cafeteira -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEffiA (PDC c- MA. Pela or
dem.) -Sr. Presiâente, Srs. Senadores: 

Se a matéria foi rejeitada, peço verificação de votação. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ronan Tito. --

0 SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O PMDB segue O relator da materia, Senador José Fogaça 
e não-aceitamos a pura e simples rejeiçãO do art. 89 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência 
vai submeter, mais uma vez, à consideração do Plenário para 
poder proclamar os resultados. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, como Relator, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Sena5ior José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela ordem: Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, como 
relator, quero apenas insistir com o Senador EpitáciO Cafeteira 
que tenho a disposição de modificar-O texto. Estou dando~ lhe 
a minha palavra, se ela é insuficiente, é O compromisso do 
meu Partido, estou falando como líder também. O que não 
posso é suprimir o artigo do texto, porque foi uma conquista; 
o texto foi um avanço nesse sentido, retirar issó do texto, 
não sei se algum dia voltará. Acredito que possamos chegar 
a essa compreensão, a esse sentido mútuo na busca de um 
texto comum, de algo que consensualize a posição de todos. 

O nosso voto é contrário, ou seja, é pela manutenção_ 
do art. 8• · 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Não quero criar um-problema 
para essa votação, nobre Senador Fogaça. 

Concordo. Ouvi a palavra de V. Ex•, a do Senádor Mau
rfcio· Corrêa, todos concordam. Mas vamos aprimorãr esse 
art. 89, porque, em respeito aos jornalistas, não podemos 
deixar que se escondam atrás deles os· que os usarrr indevi
damente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

.entados. (Pausa.) 
A rejeição do Plenário fa~ permaneCer nO texto Õ art. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Sr. Presidente, para que não 
haja dúvida quanto à votação, atendo o apelo e retiro a minha 
emenda. 

Vamos chegar a uma conclusão, mas no turno suple
mentar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovada 
a permanência então do art. 8~'_ do texto. 

Passa-se à votação das emendas destacadas. 
Votação da Emenda n9 6, que tem parecer contrário do 

Relator. - · 
Os Srs. Senadores -qü.e a aprovam queriam permanecer 

sentados. (Pausa.) 

O Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnefro)-Tem a palavra 
V. Ex• 

OSR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PJ. Pela ordem) 
-Sr. Presidente, pediria que V. EX1' mandasse proceder â 
leitura da emenda. Nem todos têm o textn. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Emenda n• 
6: "Suprima-se o§ 1• do art. 5•, do PLS n• 173/91, de autoria 
do nobre Senador Gerson Camata. Parecer contrário do Rela
tor." 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Tem a palavra 
V. Ex• 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para uma expli
cação pessoal. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
quanto a essa emenda do Senador Gerson Camata, tenho 
a-seguinte explicação: estamos aqui diferenciando matéria P:tl
ga de matéria jornalística. Ou seja, se um cidadão qúalquer 
compra um espaço num jornal e ofende alguém, cai em cima 
dele o Código Penal. Se é um jornalista, no exercício da 
sua profissão, na busca da verdade, que dá como fato noticiO
so, no dia-a-dia de sua atividade profissional, ele cai, evidente
mente, na Lei de Imprensa. Estamos fazendo essa diferença 
entre matéria paga e matéria jornalística e o que preten-de 
o Senador Gerson Camata é que matéria paga e matéria jorna
lística sejam tratadas da mesma maneira, ou seja, que as penas 
de prisão não se apliquem para matéria paga e eu quero manter 
a pena de prisão para quem compra espaço no jornal para 
ofender alguém. 

Ess~ é a diferença. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a Emenda n~ 6, com parecer contrário do Relator. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a- Emenda n9 7. de parecer favorável do Relator. que será 
lida pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lida a seguinte 

EMENDAN•7 

Suprima-se o parágrafo 2', do artigo 5•, do PLS-173/91, 
de autoria do Senador Josaphat Marinho. 

OSR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para uma explica
ção.)- Sr. Presidente, apenas para explicar ao Plenário que 
esta emenda tem parecer favorável. 

Não a estou encontrando aqui porque vejo que há um 
novo engano, a emenda não é de autoria do Senador Josaphat 
M_arinho. Por isso não consigo e·ncontrá-la nas minhas anota

.ções. 
A Emenda n9 7 é, também, de autoria do nobre Senador 

Gerson Camata. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- É à supreSsão 
do § 2• do art. 5• 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Exatamente. Então, veja V. 
E~ que o§ 2~> diz assim: "Não é considerado injúria ou difama
çã"o a imputação de fato notório ou contra a pessoa que ofen
dida antes pel~ mesma crítica tenha deixado de promover 
a respon~abilidade do ofensor." 

O que o projeto diz originariamente é o seguinte: uNin
guém pode recorrer à Justiça por uma questão de calúnia 
ou difamação se outro jornal em teinpo anterior já publicou 
esta matéria e não houve recurso judicial". De fato, essa 
é uma situação bastante complicada e difícil; o Senador Gerson i 
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Carnata terri razão, é preciso de fato suprimir o § 29 porque 
mesmo que já tenha sido publicado, quando voltar uma denún· 
cia que seja difamatória ou caluniosa, ainda assim será crime 
e tem que ser classificada como tal, permitindo ação judicial. 

Tem razão o Senador Gerson Carttata·e o parecer é favo
rável. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a Emenda n" 7, de parecer favorável do Relator. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Passa-se~ à 
Emenda n9 9, de parecer favorável, que será lida pelo Sr. 
1• Secretário. 

É lida a seguinte 

EMENDAN•9 

No § 3» do art. 6", suprima-se a parte final: ''que não 
poderá pleitear indenização por outro meio n. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneir o) - O parecer 
é favorável. 

Tem a palavra o Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Par~ uma explica
ção. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden_te, o parecer 
é favorável, principalmente porque poderá caber ao ofendido 
pleitear indenização por outro meio; mesmo que-tehha havido 
a penalização -através da Lei de Imprensa é evidente que o 
ofendido pode recorrer ao Código CiVil para ressarcir-se quan
to a danos morais ou danos quanto a sua imagem. 

De modo que o parecer é favorável, porque amplia os 
direitos de ç:Iyfesa do cidadão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votaçãc 
a Emenda n" 9, de parecer favorável do Relator. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer-
sentados. (Pausa.) Aprovada. 

O SR. P:RESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Votação da 
Emenda n" 11. apenas quanto aos §§_ 4" e 5'.>, com parecer 
favorável do Relator, que será lida pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida a seguinte 

EMENDA N•ll 
EMENDA ADITIVA 

Inclua-se ao artigo 79 os seguintes parágrafos. 
''Art. 7~- A responsabilidade fixada nesta lei caberá: 
§ 4" ~Assiste aos jornalistas o direito de assinar, indivi-

dual ou coletivamente, as matérias que tenha produzido. 
§ 5"- Excepció:õ"almente e a seu critérfo~-pode o_ jorna

lista não exercer o direito_de assinatura, cabendo-lhe recusá-la 
quando entender que a matéria sofreu modificação essencial 
no processo da edição, sem que a recusa possa acarretar qual
quer tipo de sanção por parte da empresa. 

§ 6Y- Caso a empresa recuse o direito de assi.natura 
ou modifique essencialmente a matéria, a responsabilidade 
civil e penal recairá _sobre o diretor responsável pelo veículo, 
o qual poderá ainda receber multa específica, a critério do 
juiz. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Relator para se manifestar sobre a matéria. 

O SR. JOSÉ FúGAÇA (PMDB-RS. Para uma explicação. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o parecer é favorá
vel, em razão de que isto sigilifica um instrumento de defesa 
do profissional jornalista no âmbito da empresa. 

Em primeiro lugar; pelo direito que ele tem de assinar 
a matéria. E, em segundo, pelo direito que tem de recusar 
a matéria se a mesma for modificada no seu teor. 

Ê evidente que se o jornalista tem o seu texto modificado 
por um eventual copyd~sk ou pelo secretário de redação de 
um jornal, ele não pode ser responsabilizado pelas mudanças 
que ocorreram. De fato, protege o profissíoO.á.l jornalista esta 
emenda do ilustre Senador Eduardo Suplicy. 

O parecer é favorável, Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a Emenda n911 quanto aos_§§ 49 e 5", de pareceres favoráveis. 

OS Srs. Senadores que a aprOvam, queiram permancer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Passa-se à 
Votação da Emenda n<:> 13, que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a segujnte. 

EMENDAN•13 

No inciso III do art. 8", suprima-se a clárisula "ou de 
acesso ao público". 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Em votação. 
_ Os S~. Senadores que a aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem, para um breve registro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra a V. Ex•. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, no texto do meu parecer 
deixo bem. claro o quanto considero restritiva esta emenda 
do Senador Josaphat Marinho. Mas vejo que o Senador Jarbas 
Passarinho também se inclinou pelas observações que foram 
feitas pelo Dr. Walter Celleviva e esta é uma das emendas 
nesse sentido. 

Quero dizer que esta emenda irá prejUdicar o trabalho 
dos fotógrã.fos porque ela restringe ·a área físiCa dentro da 
qual os fotógrafos possam exercer o seu trabalho. · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} - V. Ex' deu 
parecer favoráVel? -

O SR. JOSÉ FOGAÇA --Dei parecer favorável, mas 
quero salientar que ela é rigorosamente restritiva e aqueles 
que _entenderem que a atuaç_ão e _o trabalho dos fotógrafos 
não podem ser. restringidos, devem votar contra a emenda. 
Veja V. Ex•, não estou recomendando isso. Esclareço apenas 
que deverão votar contra o parecer e contra a emenda aqueles 
que quiserem ampliar a. área de atuação-dos fotógrafos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a Emenda n9 13, que tem parecer favorável, com as restrições 
que acaba de fazer o Relator. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Passa-se à 
votação da Emenda n~' 14, que será lida pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lida a seguinte . 

EMENDAN•14 

IncluaRse no§ 2"' do art. 9~', apóS a expressão "descendente 
as palavras'' em 19 grau colaterais,'quarido a ofensa for dirigida 
a pessoa -morta passando a ter a seguihte redação: 

"Art. 10. ~~····~······-·~·····~·········-~········~·"'···~·-· 
§ 1" A ação privada será promovida, dentro de 

seis meses; ·contados a partir da divulgação, mediante 
queixa do ofendido, do seu representante legal, quando 
incapaz, do cônjuge supérstite, ou do ascendente ou 
descendente em 1 o grau, ou colaterais, quando a ofensa 
for dirigida a pessoa morta.'' 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Relator José Fogaça para se manifestai sobre 
a matéria. -

O SR. JOSÉ FOGAÇ.Ac (PMDB - RS. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, a emenda corrige a redação, acres
centa o que faltava, de modo que, os descendentes, os colate
rais, os parentes de pessoas mortas possam recorrer em juízo 
em seu nome. 

A emenda do_ Sendaor Fernando Henrique Cardoso 
acrescenta um dado absolutamente positivo ao texto. Por isso, 
somos favoráveis. - - -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu carneirO) - Em votação 
a Emenda no:- 14, que tem parecer favorável. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a Emenda n~ 15 que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

EMENDAN•lS 

Acrescente ao artigõ 99 rtl~tS Ufri § OOril a:-redação seguinte: 

''Art. 99 ···-···············~··M·~····-··-~~-~-···~-~·~ 
§ 5" O Ministério _Público promoverá as ações 

de quem, pelos próprios meios, não possa fazê-lo." 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)'---Tem a palavra 
o nobre Relator para se manifestar sobre a matéria. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Sem revisão do 
orador.)_- Sr. Pres~dente, mais uma e_m_enda, de autoria do 
Senador Fernando Henrique Cardoso, que corrige uma irilpro
priedade orig~nal do texto, qu~ dizia_ que o_Ministé_rió __ }:l!Jblico 
"patrocinará" as ações. Evidentemente, a palavra adequada 
é "promoverá". 

O parecer é favoravel. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Eilf votação 
a Emenda n9 15, que tem parecer favorável. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) · · 

Aprovada. 

O SR. PRESIPENTE (Dirceu Carneiro) -'-- Ern votação 
a Emenda n918 que será lida pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lida a seguinte 

EMENDA N• 18 

Redija-se assim o começo do § 3• do art. 12: 

"o artigo assinado com parte de prenome ou de 
apelido de família, com peseudónimo, ... 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)'-Tem a palavra 
o nobre Relator. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para uma explica
ção. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, trata-se nova
mente de uma emenda de redação que aperfeiçoa o texto. 

De fato, ela ajuda a uma melhor e mais clara identificação 
do autor, permitindo_ que se possa identificá-lo por parte do 
seu prenome ou por parte de seu apelido de família. Aqui 
essa expressão apelido tem um sentido mais espanhol. Na 
verdade, trata-se do sobrenome. 

De qualquer maneira, a expressão é cabível, é correta 
e somos favoráveis. 

-- O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a Emenda n? 18, que tem parecer favorável do Relator. 

Os Srs. Senadores que-a aprovam queirarri permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

· O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a Emenda n919, que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 
_ É lida a seg~inte __ -

EMENDAN• 19 

- Inclua-se, onde couber. o seguinte artigo: 

''Art. Jornalistas, radialistas, artistas Ou quaisquer 
outros profissionais, obrig-ados por contrato â prestação 
de serviços ou â veiculação de seu nome ou imagem, 
poderão recusar a prestação e a veiculação referidas 
se contrárias ao Código de Ética Profissional e ao inte
resse público. 

Parágrafo. único. Não sendo _acei_ta ~ ~~cusa, p_ode
rá o profissióital reqüerer a rescisão cont!atual, fazendo 
jus aos direitos equivalentes â dispensa sem justa cau
sa." 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Relator José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, o parecer_ é contrário. 

Conversei longamente com o Senador Mansueto de Lavor 
a respeito desta emenda, explicando-lhe. Há um arrazoado 
de três páginas, oilde estamos procurando mostrar que com 
esta emenda apenas se reproduz aquilo que já é estabelecido 
ho código de ética entre empresa e profissionais. Queríamos 
evitar situações de constrangimento ao jornalista que pode 
ser demitido por ·outras razões, pode ser pressionado por ou
tros meios e pode ser obrigado a apresentar um atestado ideo
lógico quando for contratado. Para evitar isso, demos o pare
cer contrário, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a Emenda n~ 19, que tem parecer contrário do Relator. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a Emenda n9 20", que será lida pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lida a seguinte 
EMENDAN•20 

Inclua-se onde couber: 
'

4Art. Todos são legitimados a propor retificação 
ou reSposta à informação, not~ciário o_u_ p~opaga~da 
que contenha falsidade promoCional ou falsidade dtfu
sa, não nominativa, sobre fatos de interesse público." 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} .:_ Concedo a 
palavra ao Relator José_ Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para uma explica· 
ção. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, trata-se de 
dar a qualquer cidadão o direito de pedir a retificação de 
informação difusa que seja falsa ou equívoca. Portanto, trata
se de defesa de um direito difuso da çidadania. Çreio que 
é positivo. O parecer é favorável. 

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)'- Em votação 
a Emenda no;> 20, com parecer favorável. 

Os Srs. Senad-º~S __ que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Paus~•·) 

Aprovada. 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Votação da 

Emenda n' 23, que serã lida pelo Sr. 1• Secretário. 

É lida a seguinte. 

EMENDAN•23 

Inclua-se onde couber: 

"Art. Na produção e veiculação de material jor
nalistico, os veíCUlOs de comunicação social observarão 
a pluralidade de versões em matéria controversa, ou
vindo as partes envolvidas em polêmica, sobre os fatos 
de atualidade e interesse público. · 

Parágrafo único. A parte que tiver relevante en
volvimento em fatos noticiados e se sentir prejudicada 
com a omissão_poderá requerer ao veícufO o imediato 
registro de sua posição." 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em ·vófáção 
a Emenda n~ 23. de parecer contrário. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, gostaria de 
ouvir a opinião do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ....: Concedo a 
palavra ao nobre Relator José Fogaça para se pronunciar 
a respeito desta matéria. ~ 

9 SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS) -Vamos votar 
favoravelmente à matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a Emenda no;> 23 de parecer contrário. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovad~. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a Emenda n~ 25, q1.1eseiá lida pelo Sr. 19 Secretrário. 

É lida a seguinte 

EMENDAN•25 

Inclua-se onde couher: 
"Art .... Os Ineios de comunicação-social, a título 

de pena moral e sem prejuízo das demais sanções pre
vistas nesta lei, publicarão relato preciso das penas 
a que tenham sido condenados. _ 

Parágrafo primeiro. A publicação de que trata 
este artigo será feita na primeira página dos veículos 
impressos ou na· abertura dos programas informati~os 
das emissoras de rádio ou televisão em até três dms 
da data após a publicação da senten~a judicial." 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Tem a palavra 
o Sr. Relator para se manifestar sobre a matéria. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS: Para uma explica
ção.) - Esta emenda do Senador Nelson Wedekin de fato 
aperfeiçoa o texto, combina com os objetivos da Lei de Im
prensa, porque entendemos, SL Presidente, que a reparação 
ao dano também supõe .o conhecimento público da conde
nação. 

Portanto, as empresas jornalísticas devem publicar a con
denação que sofreram em juízo. É uma emenda extremamente 
positiva e o parecer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ....: Em votação 
a Emenda n9 25, com parecer favorável. 

Ü§ Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) ~ 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) '- Em votação 
a Emenda n9 26. com parecer favorável do Relator. 
- .- · O Sr. 1~ Seci"etário procederá à leitura da Emenda. 

É lida a seguinte 

EMENDAN•26 

Acrescenta-se onde couber 
"Art. Não poderá o requerente, a pretexto de 

produzir a prova da verdade, aduzir documento, teste
munha, revelar fato, pessoa ou situação sem estrita 
pertinência tom o objeto da ação. 

Parágrafo -19 O juiz determinará a exclusão dos 
outros de toda matéria-impertinente. 

Parágrafo 29 O descumprimento do que estabelece 
o caput deste artigo constituirá agravante· ao crime prin
cipal. 

Parágrafo 3~> A divulgação de dOCUIJ!ento,_ testemu
nho, fatos ou situações que não tenham pertinência 
com a prova da verdade estará sujeita às normas penais 
previstas nesta lei." 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao Relator da emenda, nobre Senador José Fogaça, 
para se manifestar sobre a matéria. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para uma explica
ção.) -Esta emenda do Senador Ronaldo Aragão pretende 
q_ue quando houver a prova da verdade, o réu da ação judicial 
deverá se ater estritamente ao fato que está sendo questionado 
em juízo. Não pode um jornalista, valendo~se do direito de 
prova da verdade, extrapolar do fato impertiniildo. Ele deve 
se ater ao fato estritamente, para provar a verdade, e não 
devassar a Vida do cidadão, quanto a outros aspectos que 
nada têm a ver com a causa. 
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Portanto. a emenda é rigorosamente positiva. Somos a 
ela favoráveis, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a Emenda no 26, com parecer favorável: · 

Os Srs~ Semi.dores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ....::. Em votação 
a Subemenda à Emenda no 2. 

Concedo a palavra ao Relator, nobre Senador José Foga
ça, para se manifestar a respeito da matéria. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Esta'subemenda é de autoria 
do Senador Josapaht Marinho, meramente redacional. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em votação 
a subemenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) _ 

Aprovada. 
Fica prejudicada a Emenda n~" 2._ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ...:.. Em votação 
a Subemenda à Emenda n~ 4. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Fica prejudicada a Emenda n<? 4. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a subemenda à Emenda n<? 16. _ _ 

Com a palavra o nObre- Seáador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - O autor é o nobre Senad~r 
Josaphat Marinho. Trata-se também de emenda de redação 
que aperfeiçoa o texto. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a subemenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Fica prejudicada a Emenda n<:> 16. 
Aprovado o substitutiv~ as -·emendas e as subemendas 

destacadas, o projeto vai à Coinissão Diretora a fim de redigir 
o vencido para o turno suplementar. 

Ficam prejudicados os Projetes de Lei do Senado n<?s 
145 e 56!91 constantes dos itens 4 e 5 da pauta que tramitam 
em conjunto. 

Fica também prejudicado o Requerimento n9 226, de 
1992. 

São os seguintes os ite'its da Ordem do Dia preju
dicados: 

4 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 145, DE 1991 

(Incluído_ em Ordem _do Dia_, _nos termos do art. 172, 
I, do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os _Projetes _de Lei do 
Senado n~ 56 e 173, de 1991.) . . 

Continuação da votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n' 145, de 1991, de autoria do Senador Márcio 
Lacerda, que regula o direito de resposta para os efeitos do 
inciso V. do art. 5"', da ConStituição Federal, tc;ndo 

PARECERES: 
-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n95 10 e 116, de 1992: 19 pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 29 Pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável ãs Emendas de 
n...S 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente ã de nct 11 
(quanto aos parágrafos 49 e 59); favorável, nos termos de Sube
menda às de n~~ 2, 4 e 16; contrário às de no;t; 3, 5, 6, 7, 
.S, 10, 12, 17.21 a 24. 27. 

-Proferidos em Plená_rio: 19 pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Bisol, em Virtude da aprovação do Reque
rimento nç"' 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 2?_ pronuncianiehto (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n9 116/92-CCJ. -

5 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 56, DI;; 1991 

_ (Incluí~o em Ordem -CfO t>iã,_ nos ten;nOs _ qo _açt. 172, 
I, do Ri!giiri.ento Inte-rno.) - - - -- -- . --

(Tramitando em conjunto com -os Projetes de Lei" do 
Senado n" 145 e 173, de 1991.) 

Continuação da votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n9 56, de 1991, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que revoga o § 39 do art. 20 da _Lei n? 5.250, 
de 9 de fevereiro d_e1967, que regula a liberdade de manifes
tação do pensamento e de inforroaçãoes, e o inciso II do 
§ 3• do art. 138, do Decreto,Lei n' 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940, que institui o· Código Penal, tendo 

PARECERES: 

-da Comissão de Constituição, Justiça e Ci"adania, sob 
n9s 10 e 116, de 1992; 19 pronunciamento: favorável ao Projeto, 
hos termos do Substitutivo que oferece; 29 pronunéiamento 
(sobre as Emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n?S 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à ~e n9 11 
(quanto aos parágrafos-4,. 3 59); favorável, nos termos de Sube
mendas às de n~ 2, 4 e.16; contrário às de n~ 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 17,21 a 24, 27. 

-Proferidos em Plenário: 19 pronunciamento: -Relator 
Senador José Paulo Bisol, em virtude da aprovação do Reque
rimento n? 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão- de Assuntos Sociais; 2" pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
fáVOrável~ Dos te['IT!ºS_ do Parecer n 9 116/92-CCJ. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Item 6: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Ni 174, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
172, I, do RegimentO Interno.) 

De autoria do Senador Maurício Corréa, que con
sidera contravenção penal a exigência de exame rela
tivo a estado de gravidez para contratação de emprego. 
(Dependendo de Parecer.) 

D-esigno o nobre Senador Carlos Patrocínio para emitir 
parecer. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Para profe
rir parecer. S_em revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. 
Senadores, não gostaria de proferir o meu parecer sem antes 
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deixar consignada a minha insatisfação pela maneira com que 
algumas matérias têm tramitado nesta Casa. 

Esse projeto de lei de autoria do eminente Senador Mau
ricio Corrêa _é Um exemplo disso. Ele estava na pauta da 
CCJ para o dia 13 do corrente. No dia 12, foi votado e apro
vado um requerimento para que viesse diretamente para o 
plenário. - · ·· ·· -- · -

Digo isso pOrQue já tive· oportunidade- e penitencio-me 
por esse motivo -de ler, em plenário, uma matéria da Comis
são de Assuntos Económicos e, depois, revendo melhor o 
texto daquela matéria, cheguei à conclusão que havia profe
rido um parecer diferentemente daquilo que seria a minha 
consciência. -

Fica aqur registrada à- ·rninba inSãtisfaçãO. Não" se trata 
de nenhuma crítica do Senador Maurício Corrêa, pelo contrá
rio. acho que a atitude dele em agilizar a tramitação dos 
projetes de sua autoria é até louvável. 

Mas as comissões competentes devem se manifestar com 
relação a matéria desse tipo. Embora seja relevante, não me 
parece ser uma matéria tão urgente. 

Se o· Senador Jutahy Magalhães ainda n~o apresentou 
um projeto de resolução para dificultar a tramitação de maté
rias dessa natureza, gostaria de dizer que, provavelmente, 
haverei de fazê-lo. 

O Proj~to do Senador Maurício COirêa" de n'-' 174 é de 
iniciativa louvável e considera contravensão penal a exigência 
de atestado de gravidez para a contratação de emprego. quer 
nos empregos particulares, quer públicos. 

Gostaríamos, louvando a iniciativa, de dizer que o projeto 
é constitucional, harmónico com a nossa ordem jUrídica ordi
nária e perfeitamente regimental. 

PARECERN' , DE 1991 

Em mais uma iniciativa louvável na sua condição de legis
lador. o nobre Senador Maurício Corrêa apresentou -este pro
jeto de lei, mediante o qual se tipifica a contravenção penal 
consistente ein exigir, para efeito de SCleção de candidata 
a emprego permanente ou temporário, teste, exame, laudo, 
atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo 
a estado de gravidez, fixando, para tal contravenção, a pena 
de prisão simples de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses ou 
multa de 40 (quarenta) a 240 (duzentos e quarenta) dias-multa 
ou ambas as penas, cumulativamente. A pena será aumentada 
de um terço se a infração for CODJetida por autoridade pública; 
e nas mesmas penas incorre quem induzir alguém à aprese
nação de qualquer das provas referidas no _texto tipificador 
da contravenção. 

O art. 29 do projeto declara agente da contravenção o 
titular, diretor, gerente ou responsável pelo estabelecimento 
da empresa, individual ou coletiva; o presidente, superinten
dente, diretOr ou chefe de órgão ou repartição da adminis
tração pública direta, indireta ou· fundacional, de qualquer 
dof Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. O parágrafo único do art. 29 equipara a empre
sa, para efeitos da norma desse mesnio artigo, o empregador 
indivídual, os profissional liberais, as instituições de previ
dência, as associações recreativas ou outras entidades sem 
fins lucrativos. 

Em sua justificação, o· nobre autor do projeto relembra, 
numa síntese, a luta pela erradicação do fenômeno da discrimi
nação do trabalho da mulher, erradicação aitlda não com
pletada. 

Afirma que são freqüentes as constatações de que em 
nosso meio esse fenômeno continua a acontecer. Trata-Se de 
uma burla ao direito da gestante â licença, sem prejuízo do 
emprego e do salário. 

Uma iniqüidade que precisa acabar, diz o· autor do proje
to, com toda razão. 

Por isso, apresentou ele sua proposta legislativa, para 
a qual optou pela modalidade contravencional, em vez da 
criminal, de acordo com um critério qualiquantitativo, pefilha
do pelo legislador brasileiro na redação do art. 19 do Decre
to-Lei n' 3.914, de 9 de dezembro de 1941. 

Este é um projeto não só constitucional, mas que corres
ponde a uma exigência do nosso sistema constitucional, instau
rado pela Constituição de 5 de outubro de 1988, um sistema 
afirmativO de direito e garantias e liberdades e refratário a 
discriminações, como a que este projeto pretende reprimir 
e punir. 

Além de constitucional, -ha!mônico com -ã--flossa ordem 
jurídica ordin?ria. E perfeitameitte regimental. 

Merece tramitação regular. E, no méiito,-ti.rdo aconselha 
seja aprovado, para melhorsaú.de-daS nossas relações de traba
lho e, P<J:Iianto, para a saúde da nossa vida social. __ 

Portanto, nosso parecer é favorável à aprovação do pre
s~n_te projeto de lei. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
conclui sobre a aprovação do projeto. 

A matéria ficará sobre a mesa durante cinco _sessões ordi
nárias, a fim de receber emend~s. nqs termos do disposto 
no art. 235, II, d, do Regimento Ir~temo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Ifem 7 

PROJETei DE RESOLUÇÃO N'94, DÉ 1991 

(Incluído em Ordem do Día nos termos do art. 
172, I, Regimento Interno.) 

De autoria do Senador Maurício Corrêa, que alte
ra, no Regimento Interno do Senado Federal, a ti:ami
tação de requerim.ento de :r:emes$a a determinada co
missão de matéria despachada a outra. (Dependendo 
de parecer.) 

Nos termos do art. 140, b; do Regimento Interno, conce
do a palavra ao nobre Senador Áurelo Mello para proferir 
parecer. 

O SR. ÁUREO MELLO (PRN - AM .. Para. proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: o Projeto de Reso
lução n9 94/91, de autoria do nobre Senador Maurício Corrêa, 
tem por objetiVO promover a revogação da alínea c, do inciso 
I,_ do artigo 255, do Regimento Internet acrescentando, ao 
mesmo artigo, em seu inciso II, alínea c, o n912, com idêntica 
redação à da alínea revogada. Implicando isso, que a delibe
ração dos Requerimentos de remessa a determinada Comissão 
de matéria despachada a outra, não mais seja feita nã.-mesma 
sessão de sua apresentação, mas sim, mediante inclusão em 
Ordem do Dia. · · · 

Louvamos a idéia, oportUna, do Senador Maurício Corrêa 
em apresentar este PRS, pois, trata-se de uma relevante contri
buição para a administração do Processo Legislativo quando 

_ visa umâ deliberação de maior abrangência e ·corrige distor-
ções que vinham dificultando um debate mais amplo na apre
cí3ç-ão_ de mérito das proposições. 

Chamamos ~tenção, ainda, para o fato desta Proposição 
regular, uma questão Que vem sendo debatida, permanen-
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temente, nesta Casa, ·que é a tramitação célere, ou seja, a 
questão ~'urgência", e que tem tomado sessões inteiras em 
debates inócuos, justamente por falta de normatização ade
quada de critérios de decisão que visem regular a tramitação 
de proposições que busquem maior benefício público~ Nesse 
sentido, o PRS em tela supre bem, no item em questão, essa 
necessidade. Assim sendo, achamos que este Projeto_se confi
gura numa elevada contribuição para melhor regulamentaçã<? 
do Processo Legislativo e um passo decisiVo para melhor atin
girmos a atividade-fim desta Casa. 

Diante do exposto e, não havendo 1mpedirnento constitu
cional nem de_ordem técnico-legislativa, somos pela aprovação 
do PRS n<? 94/91, nos termos propostos pelo autor e solicitamos 
aos Excelentíssimos Senhores Membros desta ComiSsão apoio 
na aprovação de nosso parecer. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
concluiu pela aprovação do projeto. _ . _" " 

A matéria- ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a firit de receber emendas, nos termos do disposto 
no art. 235, II, d; do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 8: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 1, DE 
1992 

(Incluída em Ordem do Dia nos termOs do art. 
358 do Regimento Interno.) 

Acrescenta alínea cao inciso III, do art. 150, da 
Constituição FederaL (19 signatários: Senador EpitáciO-
Cafeteira.) ~ 

A comissão inCüm.bida do exame da proposição não emi
tiu _o seu parecer no prazo regimental de 30 dias, -improrro
gáveis: Assim, a matéria foi incluída na Ordem do Dia, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, para 
que o Plenário delibere se a proposta deve ter prosseguimento 
em sua tramitação. 

Em votação o prosseguimento da tramitação da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 1, de 1992. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queima permanecer 
sentados. (Pausa.) · 

Aprovado o prosseguimento da tramitação, a matéria 
será incluída na Ordem do Dia para o primeiro turno de 
discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 125, 
DE 1991-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos tennos do art. 336, 
c, do Regimento Interno.) 

Votação em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na 
Casa de origem), que disciplina os limites das despesas 
com o funcionalismo público, na forma do art. 169 
da Constituição Federal. 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho. 

-1'? pronunciamento: favorável ao Projeto; 
-29 pronunciamento: favorável à Emenda de Ple-

nário. - -
(Dependendo de parecer sobre as emendas apre

sentadas perante a Comissão de Assuntos Económi
cos.) 

(Dependendo da votação do Requerimento n<? 245. 
de 1992, de extinção da urgéncia.) 

Em votação o requerhnento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queima permaneCer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria volta à tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 19, DE 1992 
(Incluído em_ Ordem do Dia nos tei11)-os _ _9q art. 

353, parágrafo único, do Regimento Interno.) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n' 19, de 1992 (n'2.154/91, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a concessão de_ medidas cautelares_ contra atos 
do Poder Público, e dá Outras providências, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Se
nador Maurício Corrêa, favorável ao Projeto e às 
Emendas no;-s 2 e 3; nos termos de substitutivo que ofere
ce; e contrário à Emenda n<? 1. 

O Sr. Odaclr So_ares- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Com a palavra 
o nobre Senador. 

O SR. ODACffi SOARES (PFL- RO. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.)--:- Sr. _Presidente, pare
ce-me que o requerimento foi rejeitad_o_e não aprovado, com~
V. Ex• disse. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A constatação 
que a Mesa fez da contagem dos_ v9to_s _apresentados pelas 
lideranças da Casa mostra que houve apenas 29 votos contra. 

O SR. ODACffi SOARES -Então, peço verificação de 
quorum,_ Sr. Pres~dente. 

O Sr. Maurício Corrêa -Sr. Presidente, V. Ex• já anun
ciou--a- vota-ção. No caso, isso é absurdo, porque V. Ex• 
j~ .l?rof~rii.I o resultado. 
~o Sr. Jutahy Magalhães- O ~resultado já foi dado e 

o Presidente vai mantê-lo. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Já estava em outro 
item, inclusive. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidência 
prossegue os trabalhos. já tendo anunciado o item 1 da pauta 
e lido a sua parte inicial, interrompida pela questão de ordem, 
que indefiro. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, gostaria de fazer algumas considerações. _ 

V. E~ declarou aprovado o requerimento sem computar 
os votos, que foram apurados, em seguida, sob assessora
menta. Foi o qUe Vúriós daqui do plenário. 

Queria que V. Ex• considerasse esse fato, porque as Lide
rança~ do PTB, do PFL, do PRN, do PDC e do PDS, de 
todps os partidos que apóiam o Governo, que estão presentes, 
votamos Ç:Ontra a aprovação do requerimento. Entretanto, 

_V. Er- não computou. Por parte da Oposição, só estão presen
tes as Lideranças do PMD B e do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os votos que 
V. Ex• acabou de enumerar foram computados pela Mesa; 
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no entanto, eles não conferem maioria ao Plenário que decidiu 
a matéria. -

O ~r. Marco Maciel - V. EX' me concede a palavra, 
Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Tem a palavra 
V. Ex• 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Senador Odacir Soares 
está pedindo a verificãçãO de quorum. 

O Sr. Jutaby Magalhães -Já foi anunciada a matéria 
seguinte. -

O SR. MARCO MACIEL- Porque, inclusive, já tínha
mos acertado com o Líder do PMDB, Senador Humberto 
Lucena, hoje, pela manhã, uma reunião para terça-feira, a 
fim de definirmos a votação do projeto; Ein função disso, 
.fizemos um pedido de inversão de pauta para que as matérias, 
cuja tramitação estava devidamente esclarecida, pudessem ter 
preferência e fossem devidamente votadas, como foram. In
clusive a Lei de Imprensa e o Projeto de Lei relativo à conces
são das cautelares ficaram no penúltimo item para que pudes
sem ser apreciadas posteriormente, Sr. Presidente. 

No início da sessão, o Senador Éldo Alvares, como V ice
Líder do PFL, deu entrada à Mesa de um pedido de inversão 
de pauta, aprovado por unanimidade. Conseqüentemente, os 
Projetes n~' 125 e 19, ambos oriundos da Câmara, foram para 
o fim da pauta, no sentido de não se interromper a tramitação 
dos trabalhos. Com esse objetivo, ou seja, d.e pedir a verifi
cação de quorum, juntamente com outros colegas, aqui perma
neceu o V ice-Líder Odacir Soares, representando a Liderança 
cio Governo. - -

Sabe V. Ex+ que esse é um projeto de lei complementar 
à Constituição, matéria cOnsiderada, portanto, extremamente 
impórtante para que se dê eficácia plena à Constituição Fede
ral que promulgamos em 1988. 

· Por estas razões, Sr. Presidente, gostaria de solici4J,r a 
V. Ex~ que determine -como foi pedido pelo Líder Odacir 
Soares - a verificação de votação para que possamos mani
festar o nosso ponto de vista, na forma dos procedimentos 
aqui adotados e dos entendimentos que temos mantido com 
outras lideranças partidárias com assento na Cãsa, inClusive 
com a própria Liderança do PMDB, com a qual conversei, 
hoje de manhã, sobre o referido projeto, acertando uma reu
nião envolvendo lideranças outras e o Secretário Nacional 
de Economia, professor Roberto Macedo, para discutir a ques
tão. 

Por isso, Sr. Presidente, venho solicitar de V. Ex•, para 
o bom desenvolvimento dos trabalhos da Casa, que V. Ex* 
proceda à verificação de quorum que estamos solicitando, 
mais uma vez reiterando a solicitação já apresentada pelo 
Líder do Governo em eXercício, ó nobre" Senador Odacir Soa
res. 

Esta é a razão da minha questão de ordem. 

O Sr. JutahY Magalhães ....:...sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao·nobre Senador Jutahy Magalhães pela ord~m. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB .::... BA. PO!a or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res, para o bom andamento dos trabalhos desta Casa, estou 

certo de que V. Ex~ fará cumprir o Regimento, segundo 
o qual, se a matéria seguinte já foi anunciada, perde-se a 
vez para fazer um pedido de verificação de quorum. 

A matéria seguinte já havia sido anunciada e, portanto, 
V. Ex~ não poderia mais atender a qualquer pedido de verifi
cação de quorum. 

Por esta razão, espero que V. Ex~ continue os trabalhos 
desta sessão. Infelizmente, o nobre Senador Odacir Soares 
perdeu a oportunidad~ para pedir a verifícãção de _quorum. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra, como Líder do PMDB, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao Líder do PMDB, Senador Cid Sabóía de Carvalho, 
pela ordem. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pela ordem.) -Sr. Presidente e Srs. Semi.dores, gostaia de 
dizer a V. Ex~ que ouvi as_ explanações feitas pelos nobres 
Líderes Marco Maciel e Odacir.Soares. Mas, se V. Ex• verificar 
as notas taquigráficas, há de convir que já estávariloS no exame 
do último item, que por sinal era o primeiro da pauta. V. 
Ex~ já abrira os trabalhos quanto ao Item 1 da pauta: respeitante 
às medidas cautelares. Então, voltar seria impossível. Não 
sei dos acordos que possam ter sido feitos à margem da reu
nião, mas na sistemática do Regimento 6 assunto está liqui
dado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Tendo subme
tido à votação a matéria, proclamado o resultado- não tendo 
havido manifestação do plenário -, anunciada a próxima 
matéria, feita a leitura de boa parte dela, a Presidência fica 
totalmente impedida, pela letra regimental. A segurança das 
decisões do Plenário é O cumpriniento do Regimento e não 
uma decisão pessoal da Presidência. O item VI do art. 293 
estabêlece que "não será admitido requerimento de verifi
cação se a Presidência já houver anunciado a matéria seguin
te". 

De modo que a decisão que a Presidência tomou fica 
inteiramen'te respaldada pelo Regimento, e a possibilidade 
da matéria voltar em regime de urgência é mediante novo 
requerimento. 

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo. a 
palavra, pela ordem, a V. Ex* 

O SR. ODACffi SOARES (PFL- RO. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Queria apenas teinbrá-lo que V. EX'" 
no rítmo que estava procedendó a votação das matérias, real
mente iniciou a apreciação da matéria seguinte sem aferir 
os votos presentes pelas lideranças em plenário. Só o fez poste
riormente quando pedi que essa aferição fosse feita. V. Ex• 
tanto não sabia que se socorreu do Secretário da Mesa, que 
lhe forneceu as informações. 

Diante do fato de não ter tomado conhe_cimento material, 
efetivamente, das Lideranças aqui presentes, V. Ex~ consi
derou a matéria aprovada. Em função disso, pedi verificação 
de quorum. 

Fatos dessa natureza já aconteceram no plenário do Sena
do Federal e a Mesa foi sensível à questão de ordem formu
lada. 

E nesta matéria existe um fato importante: é que esta 
matéria, que Vem tendo uma tramitação, de certa forma dife-
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renciada, seria objeto de uma negociação a ser feita- entre 
as Lideranças do Go_verno e as Lideranças de Oposição na 
próxima terça-feira. · 

Quero apenas pedir a V. Ex~ que considere os antece
dentes já ocorridos e verificados em plenário em situações 
parecidas com esta. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Esclareço ao 
Plenário e a V. Ex~ que quando notifiquei námin-almente os 
Líderes que se posicionaram contrariamehte e fe:Z a compu
tação dos votos, não anunciei quantos votos fOram contra 
a decisão. Apenas a Presidência proclamou o resultado, como 
é praxe da Casa fazê-lo, na globalidade, aprovado ou rejei
tado .. 

Quando V. Ex• levantou a questão de ordem, compu
tamos os números para que V. Ex• ficasse convencido de 
que realmente o número encontrado pela Mesa não confere 
à maioria da Casa e, portanto, não poderia decidir _ _a matéria 
em favor de V. Ex~ _ _ _ 

Eram estas as considerações que a Presidência queria 
fazer a V. Ex~ em atenção às considerações que fez. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessã_o ordinária 
do dia 19 do corrente. - ~ _ __ _ __ 

Na sessão ·do dia 21 do corrente foi lido o Requerimento 
n' 296, de 1992, do Senador Jutahy Magalhães, de destaque 
para votação em separado que deixou de ser apreciado naquela 
oportunidade por falta de quorum. 

Em votação o requerimento de destaque para votação 
em separado do § 39 do art. l9 do substitutivo. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Cid S.abóia de Carvalho - Sr. Pr.esi_4ente, peço 
verificação de quorum, com o apoiamento dos Srs. Senadores 
Mansueto de Lavor, Wilson Martins, Ronaldo Aragão e Juta
hy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -V. Ex• aponta 
os nobres Senadores que dão apoiamento ao seu pedido, por 
isso tem apoio regimental. Far-se-á a verificação sOlicitada 
por V. EX' 

Os Srs. Senadores podem ocupar os seus lugares para 
a verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Esclareço que 
todos os Srs. Senadores que permanecerem em plenário serão 
computados para efeito de quorum. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Concedo a 
palavra a V. Ex~ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pela ordem.) -Sr. Presidente, o PMDB vota "sim" ao pedido 
de destaque. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, pelo a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro r.::... Concedo a 
palavra a V. Ex~ 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - PI. Pela or
dem.)- Sr. Presídente, o PSDB vota "sim". 

O Sr. Esperidlão Amin- Sr. Presidente, peço ·a palavra 
pela ordem. 
. -· O SR. PRESIDENTE (Dirceu CArneiro) - Conceo a 

palavra a V. EX" 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, o PDS vota "não"2. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Diceu Carneiro) - Concedo a 
palavra a V. Ex~ · · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem.) 
-Sr. PreSidente, o Partido dos Trabalhadores vota "sim"-' 

De acordo com o art. 14, inciso n-, letra·a, peçoa palavra 
para Uma Breve Comunicação, como Líder, logo após esta 

. ~atação. 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM"' OS SRS. SENADORES: 
Chagas Rodrigues 
Cid Sabóia de Carvalho 
Eduardo Suplicy 
Humberto Lucena 
João Calmon 
Jutahy Magalhães 
Mário Covas 
Onofre Quinan 
Pedro Simon 
Ronaldo Aragão 
Teotónio Vilela Filho 
Wilson Martins 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:. 
Esperidião Amin 
João Frãnça 
Lucídio Portella 
Mar) uce PintO 
Maurício Corrêa 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Todos os Srs. 
Senadores já votaram? (Pausa.) 

Vai ser feita a apuração. _ 
Votaram SIM 12 Srs. Senadores; NAO 5. 
Não houve abstenção. 
Total de votos: 17. 
Não há quorum. 
A sessão será suspensa por dez minutos e acionadas as 

campainhas para que os Srs. Senadores tenha_rp. o tempo neces
sário para se deslocarem ao plenário. 

(Suspensa às 18h28min, a sessãá é reaberta às 18h32 
min.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está reaberta 
a sessão. 

Sendo evidente a falta de quorum, não havendo objeção 
do Plenário a Presidência não vai fazer a verificação nominal. 
A matéria fiCa:- adiada pará a próxima sessão. 

O Sr. José Richa - Sr. President~~ peço a palavra para 
uma quesião de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Concedo a 
palavra a V. Ex~ 



4048 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1992 

O SR. JOSÉ RICHA (PSDB - RS. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, discordo 
do método pelo qual a Mesa faz verificações. A Mesa faz 
a ve,rificação sem dar tempo de se atender à chanlada. Quando 
ouvimos a _campainha e nos dirigimos ao plenário, a primeira 
verificiÇãõ fá Se deu e não há uma segunda. 

Isso pode dar a impressão de que não estávamos presenR 
tes, não quisemos Votar ou, no cómputo geral das estatlsfiCas, 
alguns de nós, que estávamos ocupados com as Comissões, 
não tivemos condições de registrar, pelo menos, a nossa pre-
sença:- -

Portanto, quero fazer um apelo à Mesa: quando houver 
verificãção, que -se pro<;:eda, dez minutos depois, a uma nova 
verificaçcl"o, mesmo não existiildo quorum, o que me parece 
não ser o caso desta tarde, pois esta segunda verificação pode
ria ser feita e tenho a impressão de que haveria quorum, 
pois chegaram muitos Senadores ap6s a chamada. 

Aliás, é o que o Regimento diz. Tem que ser feita outra 
chamada, mesmo que não exista número. A Mesa não pode 
simplesmente olhar para o plenário e deduzir que não há 
quorum. Nós que estávamos nas salasdasComnissões, viemos 
para cá atendendo ao chamado das campainhas e _da Mesa 
e não tivemos oportunidade sequer de marcar nossa presença. 

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Senador José 
Richa, a Presidência consultou o Plenário _se não havia obje
ções. Entretanto, considero a intervenção de V. Ex• uma obje
ção. Estamos ainda nos últimos minutos da sessão e a Presi
dência verificará, nominalmerite, o quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ..::._ SollciTo.á to
dos os Srs. Senhores que ocupem os seus lugares a fim de 
que p'rocedamos à verificação de votação. 

O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente, esta é a mesma 
votação anterior? V. Ex• havia anunciado que não itia repe
ti-la. 

O SR. PRESII)ENTE (Dirceu Carneiro) -'Se ;,ão hou
vesse objeção do Plenário, a Presidência iria concluir pela 
falta de quorum, mas houve objeção e decídimos pela repeti
ção da votação. 

O Sr. Humberto Lucena - O PDMB vota "sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Está em vota
ção o requerimento de destaque para a votação em separado 
do § 3~ do art. 1"' do substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara 
n11 19. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OSSRS. SENADORES: 
Alexandre Costa 
Almir Gabriel 
António Mariz 
Chilgas Rodrigues 
Coutinho Jorge 
Humberto Lucena 

Irapuan Júnior 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 
Jose Richa 
J utahy Maglahães 
Mansueto de Lavor 
Mário Covas 
Pedro Simon 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Tecitônio Vilela 
Wilson Martins. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Eduardo Suplicy 
Esperidião Amin 
João França 
Lucídio Portella 
Maurício Correa 
Nelson Wedekin 

O SR. PRESIDENTE (birceu Carneiro)- Vai-se proce-
der à apuração. -

Votaram SIM 18 Srs. Senadores; e NÃO 6. 
Não houve abstenção. 
To tal de votos: 24 
Não houve quorum e a votação da matéria fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentação_ de _emendas ao 
"Projeto de Resolução n"' 21, de 1992, de ini9ativa'da-ÇómiSsão 
de Assuntos Económicos, que autoriza, em- cãrâter excep
cional, a Prefeitura Municipal de Palhoça (SC) a contratar 
operação de crédito junto à C3íXaEconómica Federal-CER, 
no valor equivalente a Cr$43.558.442,72 (quarenta e três mi
lhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil, quatrocentos e qua
renta e dois cruzeiros e setenta e dois centavos), a preç6s 
de maio de 1991. 

Ao projeto não foram oferecidas emen5i!lS_. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, D_Pt?J'!UI)a

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidéncia 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas 
e 40 minutos; com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 144, de 
1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando, nos 
termos-regimentais, a transCrição nos- Anais ·do Senado ·Fede
ral, da entrevista concedida pelo Presidente do Supremo Tri
bunal Federal, Ministro Sydney Sanches, ao Jornal de Brasília, 
edição de 5 de abril de 1992. 

O SR. PRESII)ENTE (Dirceu Carneiro) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 38 minutos.) 
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Ata da 91~ Sessão. em 27 de maio de 1992 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Dirceu Carneiro 

ÀS 18 HORAS E 40 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Alexandre Ços~ª -Alfredo Campos 
- Almir Grabriel - Amazonin_o Mendes - Antonio Mariz 
- Aurelo Mello- Berii V eras- Carlos De'Carli- Carlos 
Patrocínio -César Días -'Chagas Rodrigues -Cid Sabóia 
de Carvalho - Coutinho Jorge - Dario Pereira ---=.: Phceu 
Carneiro- Eduardo Suplic_y- Elcio ÁÍvares- Ené·as Faria 
-Esperidião Amin·- Epitáeió Cafeteira- Ferriando Henri
que Cardoso -Flaviano Melo -Francisco Rollemberg -
Garibaldi Alves - Gerson Camata ____.: GUilherme Palmeira 
-Henrique Almeida- Hugo Napoleão- HUmberto Lucena 
- Hydekel Freitas·=-rr~_ ~araiva- Irapuan Costa Júnior 
- Jarbas Passaiii)ho- João Càlmon -João França- João 
Rocha - Jonas Pinheiro - José Eduardo "- JOsé Fogaça 
- José Paulo Biso! - José Richa -Júlio Campos - Júnia 
Marise - Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias 
- Lourenberg Nunes Rcoha - Lucídio Portella - Magno 
Bacelar -:- M~nsueio de Lavor -Mareio Lacerda - Marco 
Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Malú-fcio Corrêa 
-Mauro Benevides- Me ira Filho -Moisés A brão ---'0.. Nabo r 
Júnor- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin--::- Ney Iyl_ara-_ 
nhão - Odacir Soares - Onofre- QÚinan - Pedio ·simcin 
- Rachid Saldanha Derzr- Raimundo Lira - Ronaldo 
Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar -:- Teo_tônio Vilela 
Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu~ Canfeiró)-= A lista de 
presença acusa o comparecimento de 74 Srs. Seii~dore.s. Ha
vendo núme_ro regimental, declaro aberta a se$são. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos -trabalhos. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra a V. Ex•. 

O SR. EDUARDO SUPL!CY (PT - SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, 
como Líder do Partido dos Trabalhadores, desejo assinalar 
a importância da decisão tanto do Senado quanto da Câmara, 
que logo mais se consolidará na reunião ~o~o!l.S!í?sso Nacio
nal, a respeito da criação da Comissão Mista Parlamentar 
de Inquérito, cOD.stitiiída por 11 Deputados Federais e 11 
Senadores, com igual número de titulares e suplentes, obede
cido o princípio da ·proporcionalidade partidária, destinada 1 

no prazo de 45 dias, a apurar fatos contidos nas den,-J_ncias 
do Sr. Pedro Collor de Mello, referentes às a_tividades do 
Sr. Paulo César Cavalcante Farias, capazes de configurar ilici
tude penal. Sendo eu 9m doS p-rop_O_~eilte~ o~iginàis desta 
CPI e com o __ ç_offipromis:so de procurar contríbU.ir para que 
ela seja a mais imparcial, isenta e serena possível, foi com 
muita vontade que informei aos Srs. Líderes de partidos que 
gostaria de participar dela. Contei com a compreensão, em 

especial, do PMDB, através do seu Líder Humberto Lucena~ 
e seus companheiros - inclusive O Senado( Pedro .Simon_, 
convidado para presidir esta comissão - no sentido de obter 
uma vaga como suplente, uma vez que, tendo o Partido dos 
Trabalhadores apenas um representante no Senado, sendo 
de 11 titulareS e 11 suplentes o número de participailtes, so
mente com a compreensão de um dos partidos com maior 
número de parlamentares nesta Casa é que eu poderia ter 
esse direito. 
. _Quero ,aqui manifestar -o meu compromisso de honrar 

essa supléncia na Bancada do PMDB no sentido de contribuir 
ao máx1r~10 para que desvendemos a verdade. 

Gostaria de salientar, Srs. Senadores, que cidadãos brasi
leiros, já começam a me trazer iilfoimações importantes co~o 
contribuição para esta CPI. 

Na tarde de hoje, recebi telefonema de uffi ·em.pesárío 
de São Paulo disposto a relatar a inaneira pela qual emprew 
sários paulistas foram instados a efetuar pagamentos, no exte
rior, para aquele que será objeto principal da apuração desta 
CP!. 

Quero dizer aos cad3.dãos.b.rasile:iros, àqueles que porveJ?,
tura conheçam ações dessa natureza e que não podem ser 
admitidas pela população que, a partir de hoje: com a forma
ção desta CPI, coloco-me à disposição para receber toda e 
qualquer informação, tal como a que esse empresário me 
revelou. 

Estarei encaminhando à CPI os documentos e sugerindo 
~s testemunhos necessários. Propôs-me esse empresário, in:
clusive, ·que encorajàsse aqueles qu-e foram instados a efetuar 
pagamentos indevidos, de alguma forma, no sentido de relata
rem o que os levou a fazer pagamentos em conta-·no exterior, 
declarando o que aconteceu. 

Sr. Presidente, essa a comunica_ç_ão que gostaria de fazer. 

O Sr. Alexandre Costa- Senador Eduardo Suplicy, o 
empresário tem nome? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Tem nome e eu o reve
liuei na CPI. 

O Sr. Alexa_ndre Costa- V. Ex~ anunciou que é empre-
sário e gostaria de saber o nome. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Direi à CP!. 

O Sr. Alexandre Costa - A seu colega não pode dizer? _ 
O Sr. Esperidião Amin- Nobre Senador Eduardo Süpli~ 

cy, dé o nome, por favor. 
. ""- --· - -

O SR. F.DUARDO SUPLICY ~ Direi na abertura da 
CP!. ~ 

O Sr. Alexandre Costa --A- CPI é superior ao Senado 
da República? 

O SR. EDUARDO SUPL!CY -Senador A.le~andre Cos
ta, gostaria de dizer que amanhã dispor~! de mais-elementOs 
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.,Jara apresentar a V. E~; assim, poderei trazer a i~orirtação 
que me pede de forma mais completa. 

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _:·.concedo a 
palavra a V. Ex~ 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN (PDS - SC. Pelá. ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a propósito do 
informe que o nobre Senador Eduardo Suplicy acaba de trazer, 
não a lume, mas à penumbra da Casa, posto que vou aguardar, 
como o fará também a Senador Alexandre Costa, quero deixar 
consignado o meu veemente protesto. 

São acusaÇões des-se jaez que contribuem para afundar 
as acusações e os acusadores. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao 'nobre Senador Ney Maranhão, como Líder, por 
cinco minutos. __ 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PB. Como Líder. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,o 
ouvi com a d~vida atenção parte do discurso do eminente 

amigo, Senador Ruy Bacelar, mas não tive cóndiçõ_es de apar
teá-lo~ Terei oportunidade de fazê-lo amanhã, ou, no máximo, 
depois de ,amanhã, para responder aos tópicos do discurso 
de S. Ex~ que pediu, inclusive, a renúncia do Presídente da 
República. 

Não aceito de maneira alguma essa conçtação do discurso 
de S. Ex~ e vou responder item por item ao pronunciamento 
que fez o Senador Ruy Bacelar na tribuna do Senado Federal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa, 
comunicações que serão lidas pelo 1~' Secretário. 

São lidas as seguintes 

OF. 86/92-PRSECR 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Mauro Benevides 

Brasília, "27 de maio de 1992 

DD. Presidente do Senado Federal 
Senado Federal 
Nesta 

Excelentíssimo Senhor P-residente: 
Para os efeitos do § 1' do art. 13 do Regimento Interno, 

comunico a Vossa Excelência que me ausentei do país, nos 
dias 19 e 20 pp, para, como membro da Comissão Diretora 
do Senado, representando o Prodasen, participar do encontro 
de informática, que se i-e"alizOu- em Biiertõs:-Aires, Argentina. 

Aproveito a oportunidade para renovar-lhe protestos de 
estima e consideração. 

Senador Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário: 

Of 85/92-PRSECR 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Mauro Benevides 

Brasflia, 27 de maio de 1992 

IJ~ -1'1:-esidente do--Senado-Federal 
Senado Federal 
Nesta 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 
Para os efeitos-do§ 1~' do art. 13 do Regiinento Interno, 

comunico a Vossa Excelência que me ausentei do país, nos 

dias 21 e 22 pp., para, como membro da Comissão Parlamentar 
conjunta do Mercosul, participar em Córdova, Argentina; 
do Encontro da Comissão Parlamentar do Mercosul. 

Aproveito a oportunidade para renovar-lhe protestos de 
estima e consideração. 

Senador Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O expediente 
lido vai à publicação. -·- ~ 

O Sr. Eduardo SupUcy- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem. 
Sem revisãO do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer 
uma retificação. _ . ___ -__ _ 

Mencionei, agora há pouco, que o Senador Pedro Simon 
havia sjdo. çonvidado para Presidente da CPI, mas acredito 
que será Relator. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .:.._ Constará da · 
Ata a retificação de V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lidO pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 324, DE 1992 

Nos termos do art. 281 do Regimen.to Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para 
o Projeto de Resolução n• 21, de 1992 (apresentado pela Co
missão de Assuntos Económicos comó conclusão de seu Pare
cer n~ 142, de 1992), que_ autoriza, em caráter ~xcepcional, 

· a Prefeitura Municipal de Palhoça (SC) a contratar ifperáção 
de crédito junto à Caixa Económica Federal...:__ CEF, no valor 
equivalente a quarenta e três milhões, quinhentos e dnqüenta 
e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois cruzeiros e setenta 
e dois centavos, a preços de maio de 1991, a fim_ de _que 
figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 27 de maio de 1992. - Esperidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carn_eiro) - Em votação 
O requúimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) · 

Aprovado o requerimento, o projeto a que se refere figu
rará n_a Ordem do Dia da próxim_a se~são. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneim)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 325, DE 1992 . 

Requeiro a trarisáição nos Anais do SeDado Federal do 
artigo Deterioração da cidadania, publicac_:!o no Jornal O Glo· 
bo, edição de 21 de maio corrente, em anexo. 

Sala das Sessões, 27 de maio de 1992.- NeJson Carneiro. 

o SR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro) .....: Oe acordo 
com o art. 2iô, §i~', d<fReginleDto Interno, O requeriinf:nto 
será submetido ao exame da Comissão D'itetora. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
}9 Secretário. 

São lidos os seguintes 
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REQUERIMENTO N• 326, DE 1990 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c, 
do Regimento Intern(), para o PrOjeto de ResolUção n9 6/92. 

Sala das Sessões, 27 de maio de 1992. - Esperidião Amin 
- Ney Maranhão - Fernando Henrique Cal-doso - Hum
berto Lucena - Marco Maciel - Maurício Corrêa. 

REQUERIMENTO N• 327, DE 1992 

Requeremos urgência, nos teiõiós-âo ait. 336, alínea c, 
do Regimento Interno, para o Ofício n• S/6, de 1992 .. 

Sala das Sessões, 27 de maio de 1992. -Humberto Luce
na - Marco Maciel - Júlio Campos - Jonas Pinheiro -
Fsperidião Amin. 

O SR, PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Us requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma 
do art. 340, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Passa-se à 
Ordem do Dia. 

Item I. 
Votação, em turno único, do Requerimento n9 144, 

de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon~_ solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, da entrevista concedida pelo Pr-esi
dente do Supremo Tribunal Federal, MiniStrO Sydney 
Sanches, ao Jornal de Brasília, edição de 5 de abril 
de 1992. 

Em votação o requerimento. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, será feita a transcrição solici

tada. 
É a seguinte a transcl{çãÕ solicitada: 
"As boas leis são insUficientes Co_ntra a corrupção, 

se não houver vontade política dos tr&s poderes da Repú
blica, o adequado aparelhamento do Ministério Público 
e da Justiça e ainda a participação da sociedade.,, 

SANCHES QUER O POVO 
CONTRA A CORRUPÇÃO 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), minis· 
tro Sydney Sanches afirma que a simples existência de boas 
leis e de adequados mecanismos para o combate à corrupção 
não é suficiente para o êxito desse empreendimento: Segundo 
o ministro, "sem urna vontade política dos três Poderes, sem 
o adequado aparelhamento do Ministério Público .e da Polícia, 
nada se conseguirá de relevante nesse campo". 

Menos ainda - acrescenta - se a população não se 
conscientizar de que deve denunciar à autoridade competente 
todos os crimes de que tem notícia, dispondo-se. inclusive, 
a colaborar para sua efetiva apuração e punição dos culpado-s. 

O presidente do STF entende que o papel da ii:nprensa 
responsável cresce nesse com~ate. O minislfó Sydney Sanches. 
integra a comissão formada por representantes do Executivo, 
Legislativo e J udiciáfiO que ·estuda métodos mais _eficazes para 
o combate à corrupção. O grupo reúne-se nO -pT6Xifuo dia 
sete de abril para apresentar as primeiras sugestões. Veja 
a íntegra da entrevista. - --- ---

AGÊNCIA JAIME CÂMARA 
Jornal de Brasília -Ministro, o senhor integra com ou

tros representantes do Executivo e Legislativo um grupo inte
ressado em sugerir providências que ofereçam alternativas 
mais eficazes de combate à corrupção. O senhor acha mesmo 
que o problema está na falta de leis e mecanismos? 

Sidney Sanches - Na verdade, minha participação vis~ 
apenas à indicação das deficiências_estr"!tur~Is do Poder Judi
ciário e das dificuldades de ordem constltuç_t_onal e legal, para 
seu melhor funcionamento. Não participarei da elaboração 
dos textos, que possam vir a se converter em nonnas)egais, 
pois estes são impugnáveis perante o Supremo Tribunal Fede-
ral, se incidirem em vício de inconstitucionalidade. _ 

Penso que a simples existência de boas leis e de adequados 
mecanismos para o combate à corrupção não é suficierite para 
o êxito desse empreendimento. Sem uma vontade política 
dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), sem 
o adequado aparelhamento do Ministério Público e da Polícia, 
nada se conseguirá de relevante nesse campo. Menos ainda 
se a população não se co.nscientizar de que deve denunciar 
à autoridade competente todos os crimes de que tem notícia, 
dispondo-se, inclusive, a colaborar para sua efetiva apuração 
e punição dos culpados. 

O papel da Imprensa responsável cresce de ilnpÕrtância 
nesse combate. 

Para quando o grupo espera ter concebido tais sugestões? 
A próxima reunião está marcada para 7 de abril, quando 

o Procurador-Geral da República, o Representante do Minis
tério da Justiça e o Presidente do Tribunal de Cqntas devem 
apresentar as primeiras sugestões. 

Causam ao senhor alguma preocupação às decisões confli
tantes de instância para instância, com referência, por exem
plo, aos benefícios dos aposentados? 

-As decisões divergentes entre magistrados e tribunais 
são inevitáveis em nosso sistema judiciário; que preSsupõe 
a independência de cada juiz, na formação de seu livre conven
cimento, em face da Constituição, das leis e doS elementos 
que encontra nos autos e interpreta. 

Temos, praticamente, quatro graus de jurisdição, incluí
d<;>s os juízes e ttjb~nais estaduais_ ou regionais, os tribunais_ 
sUperlores e o Supremo Tribunal Federal. E as partes têm 
a faculdade _de subi( _Cada um desses degraus, até que a decisão 
final transite em julgado. E. depois, na execução do julgado, 
quatro instâncias, novamente, podem ·ser percorridas. 

E_ isso tudo não só suscita divergências de interpretação 
e decisão mas, o que é pior, muita demora no desfecho do 
processo. ~as é nosso sistema constitucional e legal. 

O senhor defende a_avocatória. Elaserviria para ordenar 
mais tais conflitos? 

Na verdade, eu não defendo o retorno da avocatória. 
Nem o Supremo Tribunal Federal reivindica a devolução cons
titucional da competência para processá-la e julgá-la. 

O que lião encontro é um instrumento processual mais 
rápido e mais eficãZ para o julgamento de causas que encerram 
grande iateresse público, como, por exemplo, o caso do rea
juste de 147%, pretendido pelos aposentados. Se esse instru
mento existisse no ordenamento em vigor. essa questão já 
estaria resolvida há algum tempo pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, em carátei definítivo. -
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Devo lembrar também qUe a avocatória, existente no 
sistema constitucional anterior, durante Onze anos, só foi defe
rida pelo Supremo em quatro processos, o que revela seu 
extremo cuidado em só antecipar seu pronunciamento em 
casos de muita importância para o País. 

O senhor já aeclarou que a Jusuça no Brasil Ilãcio é justa 
porque é demorada. O senhor não acredita na justiça brasi
leira? 

-Acredito e muito na JUstiça brasileira. Mas não posso 
negar que ela é morosa. Todavia, procuro sempre explicar 
que essa morosidade decorre, sobretudo, da precariedade da 
estrutura do Poder Judiciário, da insufiência do número de 
juízes e dos serviÇos auxiliares, como acOntece também Com 
o Ministério Público. Tenho ressaltado, até, que mais de 25% 
dos cargos de magistrados, existentes no País, estão vagos, 
pois são poucos os- candidatos realmente preparados para o 
exercício da função. 

Isso é decorrência da- niá qualidade do ensino jurídico, 
que, por sua vez, resulta da má qualidade do ensino, de um 
modo geral. 

De resto, nós precisarfamos de aproximadamente -50.000 
juízes e só temos 10.000. 

Além disso, a legislação proces-s-ual é muito forinalista 
e enseja incidentes e recursos intermináveis, qu~ retardam, 
mais do que necessário, o julgamento da causa e a execução 
da decisão. 

O senhor admite que o futuro estatuto da magistratura 
vá melhorar o desempenho dos juízes, especialmente para 
diminuir a morosidade-? 

O Estatuto da Maghtfatura apenas fiX3_as normas __ gerais 
de organização do Poder JudiciáriO fifáCiófiiil e=-o-fegime jurí~ -
dico dos magistrados, regulando-lhes os direitos e deveres. 
Não cuida - nem pode cuidar -de instrumentos orçamen
tários, que propiciem uma verdadeira autonomia para o Poder 
Judiciário, o que só pode ser melhor tratado por Emenda 
ou Revisão Constitucional. -

Com cada ministro do Supremo Tribunal Federal deci· 
dindo cerca de 1.500 processos por ano não é possível pen
sar-se na ampliação do quadro de ministros? O Supremo resis
te a essa alteração apenas por questão de tradição? 

-Uma corte suprema, por sua própria finalidade, não 
pode se transformar numa gigantesca assembléia, que é, via 
de regra, improdutiva e de dificílima direção. 

A corte suprema dos Estados Unidos da América do 
Norte tem apenas nove juízes. E não se pensa ein- aumentar 
o número. 

O que se faz lá é limitar o riiirriero de causas-que devem 
ser julgadas pela corte, conforme a relevância qUe tenham 
para o País. Talvez se possa chegar a solução assemelhada, 
no Brasil, se o supremo puder oferecer sugestões, por ocasião 
da Revisão Constitucional. E -se elas vierem a ser adotadas. 

No ano passado, o supremo julgou 16.000 processos, 
aproximadamente. Enquanto a média da corte suprema dos 
Estados Unidos é de 300 a 400, por ano. 

Como está o banco de dados do Supremo Tribunal Fede
ral? Quais têm sido os encaminhamentos de soluções_ dele 
decorrentes? _________________ ---""- _:_-- _-- ___ _-_-- _-- _ 

-O -se-tor de informática do STF está em pleilb âesenvol
vimento. Em brevíssimo tempo estará em condições de prestar 
relevantíssimos serviços a todo o mundo jurídico .. nacional, 
seja nas áreas da magistratura, do ministério Público da Advo-

cacia Pública e priVada, seja nas das universidades c demais 
segmentos interessados. _ _ . ________ -

Todas as informaÇOes necessárias podem ~~r solicitadas 
à direção geral do TriOunal-ou à direção do Departamento 
de Informática. 

A estrutU-ra do Judiciário, co~O a nõ"va Co~-stituição, 
ficou melhor, agora que decorridos mais de dois anos de expe
riência? 

O Judiciário, com a nova Constituição, of?t~ye maior po
der e maiores responsaó-illdades. Mas não tem condições de 
se organizar satisfatoriamente, sem a interferência dos outros 
Poderes. 

Na verdade, não houve uma satisfatória opção política 
pela eficiência da Justiça, seja pela Constituição~ seja pela 
legislação infraconstitucional. 

Aliás, o País tem problemas tão graves, como, por exem
plo, na educação, na saúde, no que respeita ao menor abando
nado, ao desemprego, que já nem sei se a Justiça algum dia 
será mesmo uma prioridade política. 

Não há contra-senso no fato de os tribunais soltarem 
diretores do INSS que não estão cumprindo _9~cisões judiciais? 

Justiça pode haver, seja quando se prende, seja quando 
se solta alguém. Quando se usa de instrumentos e recursos 
legais, para impugnação de decisões judiciais provisórias, não 
se pode confundir essa prática com o descumprimento de 
decisões definitivas. -

A Justiça já leva a pecha de liberar bandidos que a Polícia 
conseguiu prender, dificultando o combate ao crime. Agora 
os tribunais liberam autoridades que descumprem ordens judi
ciais~ A sociedade não apreende bem isso e faz críticas contun
dentes. Como o senhor vê essa questão? 

A Constituição e a lei regulãm as hiPóteses em que uma 
pessoa deve permanecer presa. Se a Justiça libera alguém 
que foi preso, mas õ faz de acordo com a Constituição e 
com a lei, está simplesmente cumprindo sua missão. Se a 
Constituição ou a lei são muito liberais, não cabe ao juiz 
deixar de observá-las. Ao Poder Legislativo é que cabe mudá
las, se assim lhe parecer. Repito: por outro lado, é preciso 
não confundir decisões judiciais definitivas. com decisões judi
ciais temporárias, que pOdem ser impugnadas. 

A sociedade preci~a ser informada, inclUsive pela impren
sa, sobre quando uma decisão judici3I COmporta impugnação 
por qualquer meio. · 

Em suma, devo dizer que o Brasil tem a Justiça que 
pode ter, que consegue ter. segundo suas possibilidades eco nó

- mícàs na atualidade. 

A Justiça não é pior que q~alquer instituição naciOnal. 
E se esforça para melhorar. Não creio que venhamos a: alcan

- çar uma Justiça ideal. Mas espero que venha a se tomar rápida 
e mais eficiente._ Isso só acontecerá quando vier a ser tratada 
como prioridade nacional. Mas, segundo suponho, essa opção 
só se dará quando o País alcançar estabilidade na economia 
e resolver seus problemas sociais maiores. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Passa-se à 
vo~~_ç_ª-_o _g~J R~-_g~~~~j_~e:qt_q DL~:?PL~2,_Jte~_l.l_rgênciª, lido no Ex
Peâiente para -o Projeto de Resolução n9 6, 4~_1992. 

· · Bill-votação. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
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Aprovado, com o voto contrário do Senador Mário Co
vas. 

A matéria a que se refere o requerimento figurará na 
Ordem do Dia na-segunda sessão ordinária subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Passa-se à 
votação do Requerimento n91 327/92, de urgência, lido no Ex-
pediente para o Ofício S-6/92. -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram permanecer 

sentados_. (Pausa.) _ 

Apr.ovado o requ~rimento, a matéria a que se refere figu
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiió) =-A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18h e 
55min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 21. DE 1992 

(Incluído em Ordem do pia nQs ~ennos do __ 
art. 281 do Regimento Interno) 

_ Discussão, em turno único, dÕ ProjetO-de Resolução no? 
21, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô
micos. como conclusão de seu Parecer n9 142, de 1992), que 
autonza, em caráter excepcional, a Prefeitura Municipal de 
Palhoça .(SC) a contratar operação de crédito junto à Caixa 
Eco~nó~tc~ Feder_al- CEF -no valor equivalente a quarenta 
e tres mtlhoes, qmnhentose cinqüenta e oito mil, quatrocentos 
e quar.enta e dois cruzeiros e setenta e dois centavos, a preços 
de mruo de 1991. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 53 minutos.) 

Ata da 92~ Sessão, em 27 de maio de 1992 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência do Sr. Mauro Benevides 

AS 18 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

- Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Cam
pos-Almir Gabriel- AmazoninQIMendes- Antonio Mariz 
- Aureo Mello - BenfVeras- Carlos De'Carli- Carlos 
Patrocínio- _César Diãs-- Chagas Rodrigues - Cíd SaQQia 
de Carvallio - Coutínho Jorge - Daliri Pereira - Dirceu 
Carneiro- Eduardo Suplicy- Elcio Alvares- Enéas Fada 
-Esperidião Amin- Epitácio Cafeteira- Fernando Henri
que Cardoso - Flaviano Melo - Francisco ROllemberg -
Garibaldi Alves - Gerson Camata - Guilherme Palmeira 
-Henrique Almeida- Hugo Napoleão- Humberto Lucena 
- Hydekel Freitas- Iram Saraiva-- I~apuan Costa_ Júnior 
-Jarbas Passarinho- João Calrnon- João França- João 
Rocha - Jonas Pinheiro ~ José Eduardo -José Fogaça 
-José Paulo Bísol- José Ricba- Júlio Canipos _:_- Júnía 
Marise- Jutahy Magalhães ....... Lavoisier l'-"1aia- Levy Dias 
- Louremberg Nunes Rocha - Lucídio Porte !la - Magno 
Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco 
Maciel -Mário Covas- Marluce Pintó -Maurício Corrêa 
-Mauro Benevides-Meir_a Filho-Moisés Abrão- N abor 
Júnior- Nelson Carnelto --Nelson Wedekin- Ney Mara
nhão - Odacir Soares - Onofre Quinari - Pedro Simon 
- Rachid Saldanha Derzí - Raimundo Lira - Ronaldo 
Aragão.....;... Ronan Tito - Ruy Bacelar_- Teotonio Vilela 
Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 74 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamoS nossos trabalhos. 

PARECERES 

PARECER N• 149, DE 1992 

Da Comissão de Constit_u_ição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem n~ 203, de 1991, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprova~ão do Senado Fede
ral, o nome do Sr. Leonaldo Silva para compor o Tribu
nal Superior do Trabalho no cargo de Ministro Classista 
Temporário, representante dos trabalhadores. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
votação secreta realizada em 27-5-92, apreciando o relat_<?rio 
apresentado pelo Sr. Senador Valmir Carnpelo (em anexo 
ao parecer), sobre a Mensagem n" 203, de 1992, do Senhor 
Presidem_tt;: __ qª_R~p-~QH~-ª--•--9-RÜl_ª P~1ª _AP!9~~ç_ãs> _ ~~ __ ~soo lha 
do Senhor. Leonaldo Silva para exercer o cargo de MiníStip 
Classista Temporário, representante dos trabalhadores, junto 
ao Tribunal Superior do Trabalho. 

Sala das Comissões, em 27 de maio de 1992. -Nelson 
Carneiro; Presidente - V almir Campelo; Relator ~ Esperi
dião Amin - Cid Sabóia - Élcio Alvares - Júnia Marise 
- Carlos Patrocínio - Alfredo Campos - Pedro Simon -
Chagas Rodrigues - Jutahy Magalhães - Magno Bacelar 
...:... Antônio Mariz - Francisco Rollemberg. 

Relator: Senador Valmir Campelo 
_ _ Encontra-se sob apreciaçãO desta Comissão, para Os-efei
tos previstos no art. -52. III, a, da Constituição Federal, a 
Mensagem enviada pelo Excelent(ss_imo Senhor Presidente 
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da República, que submete à aprovação do Senado Federal 
o nome do Senhor Leonaldo Silva, para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho IlC? __ C<!_rg5'_ de_ Ministro Classista Tempo
rário, representante dos trabalhadores, no triênio de 1992 
a 1995, na vaga de~orrente do término da investidura de Hélio 
de Souza Regato de Andrade. 

Acoinpanha a Mensagem presidencial, o curriculum vitae 
do Senhor Leonaldo Silva, do qual consta ter o mesmo nascido 
na cidade Ponta Grossa-Paraná, em 18 de novembro de 1944, 
possuindo longa e abrangente vida profissional, asSim_ resu
mida: "Integrante da Diretoria da Federaç3.o dos Trahalha
dores no Comércio do Estado do Paraná, na qualidade de 
Primeiro Secretário, integrante da Diretoria do Sindicato dos 
Empregados no Comércio ·de Curitiba, na qualidade de vice
presidente, de 1973 a 1979 e desde então Seçretário Geral; 
integrante do corpo docente da Faculdade Ca(ólica de Admi
nistração e Economia, nas cadeiras de: Instituições de Direito 
Público e Privado e Legislação Social até março de 1987; 
integrante do Conselho Regional do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial ~ SENAC desde junho de 1987; 
Administrador do grupo médico - Instituto de Endocrino
logia e Doenças Metabólicas, 1975 a 1979, Curitiba - PR; 
Gerente Administrativo e Contador da ótica Boa Vista Ltda., 
de 1971 a 1975, Curitiba -PR; Contador sócio~ da empresa 
de Contabilidade, Assessoria Jurídica Contãbil, 1968 a 1971, 
Curitiba- PR; contador da empresa Cio. Ltda, 1961 a 1968, 
Curitiba - PR; Suplerite Vogal na s~ Junta de Conciliação 
e Julgamento de Curitiba, convocado para atuar nos meses 
de setembro e outubro de 1988; suplente de Juiz Temporário 
no Tribunal Regional do Trabalho da 9~ Região, empossado 
em novembro de 1988, convocado para atuar em novembro 
a dezembro/1988, de janeiro a maio/1989, de maío a dezem
bro/1990, em fevereiro/1991 e de junho a julho de 1991. Re
conduzido na mesma função em dezembro de 1991, integrante 
da representação internacional da Confederação Nacio-nal dos 
Trabalhadores no Comércio-CNTC, eleito em 30 de dezembro 
de 1991." 

O Senhor Leonaldo da Silva é bacharel em Dir~~to pela 
Faculdade de Direito de Curitiba e possui imimeios cursos 
extracurriculares, dos quais cabe destacar: 

-Habilitação Específíca em _Direito- do Tra{?alh_O; 
-Estágio Universitário; 
- Residencíiil de EdUCação Sindical; 
-Previdência Social e Acidente do Trabalho; 
-Análise de Balanço, Recursos Humanos e Adminis-

tração de Pessoal. 
São as seguin_tes a~ principais conferências ·e Con_gressos_ 

dos quais participou. - ----

-1 ~ Seminário de Direito do Trabalho de Cuiitiba; 
-IV Seminário sobre Direito ConstitUcional ao Traba-

lho e V Congresso Brasileiro de Dú-eito coletivo do Trabalho; 
- 1 ~ Congresso Internacional de pireito dq J'rt!balho do 

Paraná; 
-Encontro dos Trabalhadores no Comércio; 
-Ciclo de Conferência sobre Legislação Trabalhista. 
Sendo o que cumpre referir no âmbito deste relatório, 

acreditamos estar a Comissão de Constituição e Justiça devida~ 
mente informada e, portanto, habilitada a deliberar sobre_ 
a escolha ora em apreciação. 

Sala das Comissões, em 27 de maio de 1992. - Senador 
Nelson Carneiro, Presidente -Senador Valmir Campelo, Re
lator. 

PARECER N• ISO, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem n~ 204, de 1992, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede-
ral, o nome do ~r. Miguel Al;lrão Neto, para ser recon~ 
duzido ao cargo de Suplente de Ministro Classista Tem
porário, representante dos trabalhadores junto ao Tri
bunal Superior do Trabalho. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
votação secreta realizada em 27-5-92, apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr' Senadora Júnia Marise (anexo ao pare
cer), sobre a Mensagem n•204, de 1992, do Senhor Presidente 
da República, opina pela aprovação da escolha do Senador 
Miguel Abrão Neto, para exercer o cargo de "Suplente de 
Ministro Classista Temporário, representante dos. trabalha
dores junto _ao Tribunal Superior do Trabalho. 

Sala das Comissões, 27 de maio de 1992. - Nelson Car
neiro, Presidente - Júnia Marise, Relatara -- Valmir Cam~ 
pelo- Francisco Rollemberg - Cid Sabóia de Carvalho
Esperidião Amin- Pedro Simon- Alfredo Campos - Jutahy 
Magalhães - Chagas Rodrigues - Magno Bacelar - Carlos 
Patrocínio - -É leio Alvares - Antonio Mariz. 

Relatara: Senadora Júnia Marise 

Encontra-se sob apreciação desta Comissão, para os efei
tos previstos no art. 52, III, a, da Constituição Federal, a 
Mensagem enviada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, que submete à aprovação do Senado Federal 
o. nome do Senhor Miguel Abrão Neto, para ser reconduzido 
ao cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, repre
sentante dos Trabalhadores junto ao Tribunal Superior do 
Trabalho, no triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do 
término de sua inv_estudura. 

Acompanha a mensagem presidencial, o Curriculum Vi~ 
tae do Senhor Miguel Abrão Neto, do qual consta ter o mesmo 
riascido em Juruaia- MG, em 10 de junho de 1944, possuindo 
longa e abrangente vida profissionar,- assim resumida: 

-Iniciou sua Vida -profissional em Guaxupé ~- MG, co
mo AuXíiiar de Contabilidade na firma Org. BrasíJia Cõiri. 
e Exportação Ltda. de 58 a 62. 

-Em julho de 62, já eni_ Sã_o ~~~lot ingressou no Liceu 
de Artes e Oficios de São Paulo, como Operador Contábil, 
permanecendo neste departamento até 72 como Chefe de sua 
Contabilidade Geral. 
. .-Tendo concluído o curso de Advocacia, foi promovido 

a Gerente de Departamento de Relações Industriais em 72 
lá permanecendo até a presente data, tendo sob sua responsa~ 
bilidade os Deptos Jurídicos, de Admissão de Pessoal, de 
Higiene, Segur~ça e Medicina do Trabalho. Desde agosto 
de 1980, encontra-se licenciado do Liceu, requisitado pelo 
Sindicato dos Auxiliares Admissão Escolar de São Paulo. 

O Senhor Miguel Abrão Neto é bacharel em Direito pela 
Faculdade de Direito da USP e possui inúmeros cursos extra
curriculares, dos quais cabe destacar: 

-Administração de Pessoal em Relações Industriais -
1974- na Fiesp/Ciesp- São Paulo; 
-- - --Rotinas Trabalhistas em 1974, na Fiesp/Ciesp- São 
Paulo; 

-Prevenção de Acidentes do Trabalho- 1975- MTB
DNSHT; 

- Correção Salarial - 1980 -L TR/José Serson; 
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-Cargos e Salários -1980- LTR/José Serson. 
São as seguintes as atividades si.Od1Cais que o·sr. Miguel 

Abr:l.o Neto cumpriu: 
- Sóció -do Sindicato dos Auxiliares de Administrasção 

Escolar de São Paulo, desde 1964, sob o n' 467; 
-Eleito por duas vezes como Suplente da Diretoria deste 

Sindicato; 
-Eleito por duas vezes como Suplente da Diretoria deste 

Sindicato; 
-Eleito, de 75 a 78, para o cargo de 2<? Tesoureiro ainda 

noSAAE-SP; 
-Eleito, de 78 a 81, como Vice-Presidente do SAAE-SP; 
-Eleito por duas vezes, de 78 a 84, Delegado represen-

tante junto à Federação; 
-Eleito de 81 a 84 e reeleito de 84 a 87, de 87 a 90 

e de 90 a 93, como Presidente do SAAE - São Paulo; 
-Eleito por duas vezes, de 76 a 82 como Vice-Presidente 

da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabele
cimento de Educação e Cultura; 

-Em abril de 83, assumiu a Presidência da CNTEEC, 
com mandato até outubro de 85; 

-Reeleeito de 85 a 88, de 86 a 91, como Presidente 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabele
cimentos de Educação e Cultura- CNTEEC; 

-Em maio de 83, foi nomeado VogarEfetivo-Empre
gados na 8•JCJ- São l'aulo, até abril de 86; 

-Em junho de 84 participou, eln Genebra, da 70~ reu
nião anual da OIT, como Conselheiro Técnico dos Traba
lhadores; 

-Em 1987 foi eleito para a Diretoría do DIAP- Depar
tamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Reeleito em 
88, 89 e 91; 

-Em 11 de agosto de 1988, foi condecorado pelo TST 
com a medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, 
no grau de Oficial; 

-Em 22-5-89, foi nói:neadO pe-lo Excelentíssimo Sr. Pre· 
sidente da República como Ministro Classista- Suplente, repre
sentante dos Trabalhadores, junto ao TST, triênio 89/92; 

-Em dezembro de 1990 fói-n<ime-ado pelo Excelentís
simo Si. Presidente da República, Juiz Classista Represen
tante dos Trabalhadores-Efetivo-Junto ao TRT da 2~ Região 
-São Paulo, triénio 90/93; -

Em setembro de 1991, foi reelelto Prêsidente da Confede
ração Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 
Educação e Cúltura - CNTEEC, triénio 91/1994~ 

Sendo o que cumpre referir no âinbi~o deste re!a!ório, 
acreditamos estar a Comissão de Constituição e Justiça devida
mente informada e portanto habilitada a deliberar sobre a 
escolha ora em apreciação. 

Sala das Sessões, 27 de mato de 1992. Senador Nelson 
Carneiro, Presidente- Senadora Júnia Marise, Relatara. 

PARECER N•1S1, DE 1992 

Da Conús~o de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem n~ 205, de 1992, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede~ 
ral o nome do Dr. Walter Vettore, para compor o 
TrÍbunal Superior do Trabalho no cargo de Suplentê 
de MiWstro Classista Temporário, representante dos 
trabalhadores. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
votação secreta realizada em 27-5-92, apreciando o relatório 

apresentado pelo Sr. Senador Carlos Patrocínio. (em anexo 
ao parecer), sqbre a Mensagem n" 205, de 1992, do Senhor 
Presidente da República, opina pela Aprovação da escolha 
do Senhor Walter Vettore, para exercer o cargo de Suplente 
de Ministro Classista Temporário, representante dos trabalha
dores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho. 

Sala das Comissões, 27 de maio de 1992. -Nelson Car~ 
neiro, Presidente -Carlos Patroctnio, R~lator --:-Cid Sabóia 
..;_ · Valmir Campelo - Júnia Marise - Magno Bacelar -
J»~dro Simon :- Espiridião Amin - Francisco RoUemberg 
- José Eduardo - Jutaby Magalhães - Ch_agas Rodrigues 
- Elcio Alvares - -Alfredo Campos - Antônio Mariz. 

Relator: Senador Carlos Patrocínio 

Encontra-se sob aprecia_ção desta _Comissão, para os efei
tOs previstos no art. sz; III, a, da ConstituiçãO Federal~ a 
Mensagem enviada pelo Exm~ Senhor Presidente da Repú
blica, que submete à aprovação do Senado Federal o nome 
do Senhor Walter Vettore para compor o Tribunal Superior 
do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista Tem
porário, representante dos trabalhadores, no triénio de 1992 
à 1995, na vaga decorrente do término da investidura de Ger
cino Evaristo. 

Acompanha a Mensagem Presidencial o "Curriculum Vi
tae" do ~enh_or )V alter Yettore, do qual cumpre destacar que 
nasceu _em São Paulo, capital, em 5 de:_ novembro de 1939, 

- pOsStiiiido uma longa e abrangente vida profissional: "come
çou, ·c~do como vidreiro, comerciário, gráfico, etc., depois 
bancário e advogado, especializando-se na área ~rabalhista; 
militância sindical desde 60. In-gressou na carreira tecno-cien
tífica do Banco do Brasil ein 71, em 81 foi parecerista na 
Consultaria Jurídica em Brasília, assumiu em 82 a AssiStência 
Judiciária em São Paulo. Sempre empregado. Foi diretor da 
Associação Nacional dos Advogados de Bancos e Financeiras. 
membro da OAB/SP; exerceu a ViCe-Presidência do Sindicato 
dos Advogados de São Paulo, é delegado federativo e confede
rativo. Desde 89 é Juiz Clã.ssista representante dos trabalha
dores no TRT/SP, integrando a Sexta Turma e o Grupo Nor
mativo". 

Possui ainda o Senhor Walter Vettore, uma série de cur
sos que seguem arrolado~ e~ sep_currículo, dentre os quais 
o de Ciências Jurídicas e Sociais, da Faculdade de Direito 
da USP; de Desenvolvimento Económico, na Universidade 
de Ha_rvard, nos Estados Unidos da América e de Processo 
do Trabalho e de Justiça do Trabalho, no Instituto de Direíto 
do Traba_lbo _de São Paulo. 

Sendo o que cumpre referir no âmbito deste relatório, 
acreditamos estar a Comissão de Constituição e Justiça devida
mente informada e, portanto, habilitada a deliberar sobre 
a escolha ora em ãpreciação. --

Sala das Comissões, 27 de maio de 1992 -Senador Nelson 
CarneJro, Presidente, Senador Carlos Patrocínio, Relator. 

PARECER N• 152, DE 1992 

Da Comissão de Constittrlção, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem.n9 206, de 1992, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral o nome do Dr. Antonio Maria Thaumaturgo Cortizo, 
para Ministro Classista Temporário, representante dos 
trabalhadores, no Tribunal Superior do Trabalho. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
votação secreta realizada em 27-5-92, apreciando o relatório 
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;;tpresentado pelo Sr. Senador_Magno Bacelar (em anexo ao 
parecer), sobre a Mensagem n~ 206, de 1992, do Senhor Presi
dente da República, opina pela aprovação da escolha do Se
nhor Antôniá Maria Thaurnaturgo Cortizo para exercer o 
cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos 
trabalhadores, no Tribunal Superior do Trabalho. 

Sala das Conllssões, 27 de maio de 1992. Nelson Carneiro, 
Presidente, Relator Magno Bacelar - Cid Sabóia - Júnia 
Marise - V almir Campelo - Carlos Patrocínio- Elcio Alva
res - Pedro Simon - Alfredo Campos - Antonio Mariz 
- Jutahy Magalhães-- Chagas Rodrigues- Espiridião Amin. 

Relator: Senador Magno Bacelar 
O Senhor Presidente da República, pela Mensagem n9 

206, de 1992 (Mensagem n•170, de 18-5-92, na origem), sub
mete à aprovação do Senado Federal o nome do Senhor Antô
nio Maria Thaumaturgo Cortizo, para compor o Tribunal Su
perior do Trabalho no cargo de Ministro Classista Temporário, 
representante dos trabalhadores, no triénio de 1992 a 1995, 
na vaga decorrente do término da investidura de ~orberto 
Silveira de Souza. 

Estabelece o art. 52, incisO III, alínea a da Constituição 
Federal, combinado cOm o § 19, in fine, e seu inciso II do 
art. 111, a corripetência privativa do Senado Federal Para 
aprovarprevianiente, por voto secreto, após argUiÇão pública, 
a escolha dos Ministros péJ.ra o Tribunal Superior do Trabalho. 

O il.ustie indícado nasceu em 15 de setembro de 1944, 
na cidade de Salvador, EStado da Bahia. É jornalista profis
sional, nos termos do Decreto-Lei n9 972169. 

De acordo como curriculum vitae que acompanha a Men
sagem Presidencial, o Senhor António Maria Thaumaturgo 
Cortizo êxerceu diversas atividades públicas_ e privadas, asa
ber: 

a) Atividades profissionais 
Presidência da República: Membro da Comissão Consul

tiva da Secretaria de Imprensa (1985/1988). 

Assessor da Su_bsecretaria para Assuntos de Imprensa 
e Divulgação do Gabinete Civil (1988/1990). 

Goveriio do Distrito Federal: Assessor de Imprensa da 
Secretaria de Serviços Públicos (1974/1975). 

Governo do Estado da Bahia: Assessor de Imprensa da 

Secretaria da Agricultura (1968/1972), 
Radiobrás: Redator (197211975). 
Diretor do Departamento de Jornalismo (1975/1976). 
Repórter Setorista do Congresso Nacional (1976/1986). 
Assistente do Diretor de Programação (1986/1987), 
Rádio Sociedade da Bahia: Radioator (1963/19(/7). 
Redator (1969/1972). 
Redator Correspondente (1972/1975). 
Televisão Itapoan: Redator (1%7/1969). 
Jornal Estado da Bahia: Repórter, Colunista de EconOmia 

e de /_utomobilismo (1968/1970), 

Rádio Marconi (São Paulo): Co.uespondente 
(1971/1974). 

b) Atividades Sindicais 
OIT- Organização Internacional do Trabalho: Suplente 

dos Trabalhadores no Conselho de Administração, eleito pe
los Delegados dos Trabalhadores dos países membros, em 
Genebra, Suiça, para os seguintes mandatos: 198411987 -
1987/1990 -1990/1993. 

Ministério do Trabalho: Membro eletivo da _Comissão 
de Enquadramento Sindical, representante dos-Trabalhadores 
(1974/1977 -1977/1980) e suplente (1980/1983). 

CONTCOP - Confederação Nacional dos Trabalhado-
res: 

Secretãrío de Relações Públicas (1972/1975). 
Secretãrio Geral (1975/1978 -1978/1981- 198111984. 
Secretário de Relações Internacionais 1984/1987. 
Secretário de FinanÇas (198711990). 
Federação Nacional dos T:i-abalhadores em empresas de 

Radiodifusão e televisão (Federação Nacional dos Radialis
tas): 

Conselheiro do Conselho Fiscal (1969/1972). 
Vice-Presidente (1975/1978). 
Secretário de Finanças (198111984). 
Presidente (197211975 -1984/1987 -1987/1990). 
Sindicato dos Radialistas da Bahia: 
Secretário (1965/1967). 
Presidente (1967/1969). 
Instituto Cultural do Trabalho- ICT (São Paulo): 
Presidente do Grémio "Salvador Tolesano" (1971). 
c) Outras Atividades 
Ministério da Justiça: ConSelheiro do Conselh-o Superior 

de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão (1988/1990). 
Ministériõ da Saúde: Conselheiro dO Conselho Nacional 

de Saúde (199111995). 

EBN- Empresa Brasileira de Notícias: Co"tiselheiro do 
Conselh<' Fiscal (1985/1986). 

Tribunal Regional do Trabalho (1Ü' região): Suplente de 
Juiz Classista Represente dos Trabalhadores (199011991). 

Suplente de Juiz Classista Representante dos Trabalha
dores na 7• JCJ (1991/1994). 

Representação no Exterior: Designado por decretos pre
sidenciaiS, para integrar delegações brasileiras, na qualidade 
de Delegado dos Trabalhadores (1978/1981) e na qualidade 
de Conselheiro Técnico dos Trabalhadores (1984, 1987, 1988, 
1989, 1990), nas Conferéricias Internacionais do Trabalho, 
da OIT- em Genebra, Suiça. 

Além dessas atividades, o indicado participou de diversos 
cursos, congress9s _e conferênci~s, de ãm b:itos_ nacional e inte· 
ramericãno, abrangendo temas relacionados com a área sindi· 
cai, previdência social, jornalismo e radialismo, dentre outros. 

Foi agraciado com as seguintes condecorações: 
Ordem do Mérito Judiciáriu do Trabalho, no grau de 

oficial, em 11-8-1988. 
-- Diploma de Bons Serviços prestados â Radiodifusão do 

Paraná 1988. 

Diploma de Sócio Benemérito do Sindfcato dos Radia
listas do_O::,_:tâ. 

Diante desses dados biográfic~s- que revelam a qualifi
·cação para o provimento do cargo a que ora se habilita, dúvida 
não remanesce de que o indicado preenche os requisitos consti-
tucionais. - -

Em face da natureza da matéria ora trazida â apreciação, 
não cabe aduzir outras considerações no âmbito do presente 
relatório. 

Sala das Comissões, 27 de maio de 1992. - Nelson Car
neiro, Presidente- Magno Bacelar, Relato~. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 21, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos teimas do 
art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno únicO, do_Projeto de Resolu~ 
ção n• 21, de 1992 (apresentado pela Comissão de As
suntos Económicos ComO conclusãO de seu Parecer n" 
142, de 1992), que autoriza, ·em caráter excepcional, 
a Prefeitura Municipal de Palhoça (SC) a contratar 
operação ·cte crédito junto à Caixa Económica F~deral 
- CEF, no valor equivalente a quarenta e três milhões, 
quinhentos e cinqüenta e oito mil, quatrocentos e qua
renta e dois cruzeiros e setenta e dois centa-vos, a preços 
de maio de 1991. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) ~ ~ 
Aprovado. 
A matéria vái à Comissão Direton\, para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi-
dência pede aos Senadores, que se encontram em seus gabine
tes, que venham imediatamente ao plenário porque serão 
apreciadas indicações de autoridades em sessão a realizar-se 
ainda boje. E matéria dessa natureza exige quorum qualificado 
para apreciação. 

Sobre a mesa, redação final de proposição aprovada na 
Ordem do Dia da presente sessão e que, se não houver objeção 
do Plenário, será lida pelo Sr. 1• Secretário. 

É lida a seguinte 

REDAÇÃO FINAL 
PARECER N• 153, DE 1992 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 21, de 
1992 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 21, de 1992, que autoriza, em_caráter excep
cional, a Prefeitura Municipal de Palhoça (SC) a contra_tar 
operação de crédito junto à Caixa Económica Federal- CE_F, 
no valor equivalente a Cr$43.558.442,72 (quarenta e fn!s mi' 
lhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil, quatrocentOs e qua
renta e dois cruzeiros e setenta e dois centavos), a preço 
de maio de 1991. ~ ·~ ~ 

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de maio-de 1992.
Mauro Benevides, Presidente - Alexandre Costa, Relator -
Iram Saraiva - Dirceu Carneiro 

ANEXO AO PARECER N' 153, DE 1992 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 21, de 
1992 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1992 

Autoriza, em caráter excepcional a Prefeitura Mu
nicipal de Palhoça (SC) a contratar operação de crédito. 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Palhoça (SC), nos 
termos do art. 69 da Resolução n9 58/90, -do Senado Federal, 
autorizada, em caráter excepcional, a contratar operação de 
crédito interno no valor equivalente a Cr$43.558.442,72 (qua
renta e três milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil,_ quatro
centos e quarenta e dois cruzeiros e setenta e dois centavos), 
em maio de 1991, junto à Cai)<a Econômica Federal - CEF, 
mediante garantia de vinculação de cotas do Fundo de Partici
pação dos Municípios -~FPM. 

Art. 2~ O limite estabelecido no item I do art. 39 da 
Resolução n9 58/90, do Senado Federal, fica temporariãrnente 
elevado em 20% (vinte por centO) para a Prefeitura Municipal 
de Palhoça (SC). 

Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

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

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l9 
Secretário. 

É lido 'e aprovado o seguinte 

RE(.!UERIMENTO N• 32_8 DE 1992 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolução n•21, de 1992 (apre
sentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclu
são de seu Parecer n9 142. de 1992), que autoriza, em caráter 
excepcional, a Prefeitura Municipai de Palhoça (SC) a contr~-
tar. operação de crédito junto _à Caixa .Económica :F'ede"ral 
-:- _CEF, no valor equivale~~-e a qtJ.3rç:nta--e "três milhões, q1J~
nhentos e cinqüenta e oito mil,- quatrocentos e quarentã e 
dois cruzeiros e setenta e dois centavos, a preços de maio 
de 1991. 

Sala das Sessões, 27 de maio de 1992. - Esperidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da· redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a ãprovarn queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) . _ 
Aprovada a redação final, o. projeto vai à promulgação. 

~~O SR. PR~ESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje,_ às 
19horas com a seguinte 

ORDEM~ DO DIA 

-1-

MENSAGEM N• 146, DE 1992 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parece_r da Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre 
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a Mensagem n• 146, de 1992 (ri•~ 26192, na origem), 
de 15 de janeiro do corrente ano~ pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à delilleração do Se· 
nado a esc_olha do Senh_or Luiz Villarinho Pedroso, 
Ministro de Primeira Classe: da Carl-eira de Díploinata: 
para, cumulativamente, com o cargo de EmbaiXadOJ 
do Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita, exercei 
o cargo de Embaixador do Brasil junto aO SUltanato 
de Omã. -2-

MENSAGEM N• 172, DE 1992 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre 
a Mensagem n• 172, de 1992 (n• 102/92, na origem), 
de 7 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente _da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Orlando Soares Carbriilar, Minis
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para, 
cumulativamente, com o cargo de Embaixador doBra
sil junto à República Italiana, exercer o cargo de Em
baixador do Brasil juilto à República da Albânia. 

-3-
MENSAGEM N•186, DE 1992 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DiscussãO; ein tuino único, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre 
a Mensagem n• 186, de 1992 (n• 134/92, na origem), 
de 4 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se-

nado a escolha do Senhor Luiz Fernando do Coutto 
Nazareth, Ministro de _ _Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República da Indonésia. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BerievideS}~Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL--'- PE. Peta ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, foi entregue à Mesa, 
hoje, urna solicitação subscrita por vários Líderes para que 
fosse colocado em regime de urgência um projetO que-restabe
lece a vigência da Resolução n9 96, que é de fundamental 
importância para o funcionamento do Senado Federal. 

Até agora não vi anúncio dessa matéria, e não sei quando 
será ela submetida a voto. Vários projetas estãó com a trami
tação sustada em função da inexistência--de regra regulamen
tar, regimental, dispondo sobre a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro llenevides) - A Presi
dência esclarece ao nobre Líder Marco Maciel que a urgência 
foi ~provada na presente sessão. 

O SR. MARCO MACIEL - E vai ser votada na sessão 
subseqüente? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Na terça· 
feira, urgência c. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão._ 

(Levanta-se a st;ssão às 18 horas e 58- m-inutos.) 

Ata da 933 Sessão, em 27 de maio de 1992 

28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 19 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos 
- Almir Gabriel - Amazonino Mendes - Antonio Mariz -
Aureo Mello - Beni Veras - carias De'carli - cartas Patro
cínio - César Dias- Chagas Rodrigues- Qd Sabóia de car
valho - Coutinho Jorge - ~ario Pereira - Dirceu carneiro 
- F.duardo Suplicy - Elcio Alvares - Enêas Faria - Esperi
dião Amin - Epitácio Cafeteira - Fernando Henrique cardo
se - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi AI
""' Filho - Gerson camata - Guilherme Palmeira - Henri
que Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Hyde
kel Freitas- Iram Saraiva - lrapuan Costa Júnior - Jarbas 
Passarinho- Joao Calmon- Joao França- João Rocha
Jonas Pinheiro - Josê F.duardo - Josê Fogaça - José Paulo 
Biso! -José Richa - Júlio campos - Júnia Marise - Jutahy 
Magalbaes- Lavoisier Maia - Levy Dias - I..ouremberg Nu-

nes Rocha - Lucl<lio Portella - Magno Bacelar - Mansueto 
de I.avor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas 
- Marluce Pinto - Maurfcio Corrêa - Mauro Benevides -
Meira Filho- Moisês Abrllo- Nabor Júnior- Nelson car
neiro - Nelson Wedekin - Néy Maranhão - Odacír Soares 
- Onofre Quinan - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi 
- Raimundo Lira - Ronaldo Aragl!o - Ronan Tito - Roy Ba-
celar - Teotonio Vilela Filho - Valmir campelo - Wilson 
Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presepça acusa o comparecimento de 74 Srs. Senadores. Ha
vendO número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência pede aos Srs. Senadores que se desloquem urgente-
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mente dos seus gabinetes para o plenário, a fim de que se 
processe a votação da matéria constãnte da Ordem do Dia. 

A Secretaria-Gerar da Mesa informa que se encontram 
presentes ~penas 38 S~s~ Senadores, e para qualquer delibe
ração, é irnpresciridivel o comparecimento, em plenário, de 
41 Srs. Senadores. -

É um apelo instante aos Srs. Sg:;nãdores, já que na tarde 
de hoje votamos importantes proposições, como a Lei de 
Imprensa, em atendimento a exigências da socie.d~d~-- brasi
leira. 

Esperamos que agora os Srs. Senadores venham imediata-
mente ao plenário. ____ _ 

A Mesa informa aos Srs. Senadores que esta votação 
deverá processar-se atra;:és do painel eletrdnico. 

Os Srs. Senadores devem tomar posição nas respectivas 
bancadas. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre orador. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE-Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer um 
apelo a V. Er, sempre tolerante, para que aguarde mais 
alguns minutos, a fim de que outros companheiros que se 
encontram nos seus gabinetes possam exercitar-o seu direito 
de voto. -

Como os g~uuie_leS são relatívamente -ciíst3.lltes do plená
rio, S. Ers já devem estar em deslocamentQ_ e, certamente, 
alcançaremos o quorum-necesSário para a VOta_ç~o_ da matéria_~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Líder 
Marco Maciel, o apelo de V. Ex~ está prontamente atendido. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Sr. Presidente, a sessão será 
secreta? 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Sena
dor Ronaldo Aragão, a sessão será secreta. A Presidência 
ainda não a transformou em secreta para sensibilizar os Srs. 
Senadores a se dirigirem até o plenário. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Agradecen
do as presenças de nobres Líderes da Câm?ra dos Deput~dos 
neste plenário, a Presidência encarece ao nObre Senadcirlium
berto Lucena que os encaminhe até ã porta, agradecendo-lhes 
a atenção com que cUmularam o Plenário do Senado. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
-1-

MENSAGEMN• 146, DE 1992 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DiscUsSão, em turno único, do-Pal-ecer dã COnlis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre 
a Mensagem n• 146, de 1992 (n• 26/92, na origem), 
de 15 de janeiro_do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Luiz Villarinho Pedroso, 
Ministro de Primeira C13SSe, da CaiTeiia de DiPIC)mata, 
para, cumulativamente, com o cargo de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita, exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Sultanato 
de Omã. 

-2-
MENSAGEM N• 172, DE 1992 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacionãl sobre 
a Mensagem n• 172, de f992 (n' 102/92, na origem), 
de 7 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Orlando Soares Carbon-ar, Mi_nis
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para, 
cumulativamente, com o cargo-de ElJlba_ixador doBra
sil junto a Repúblicaltaliana, exercer o cargo de Embai~ 
xador do Brasil junto à República da Albânia. 

-3-
MENSAGEM N• 186, DE 199:! 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em -tuino úniCo, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre 
a Mensagem n• 186, de 1992 (n' 134/92, na origem), 
de 4 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Luiz Fernando do Couto 
Naiareth, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer o .cargo de Embaixador do 
Brasil junto à R(;!pública da Indonésia. 

As matérias cÕnstantes da pauta "da presente sessão, nos 
termos do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em 
sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias 
a fim de que seja respeitado o dispositiVo regimen~a~ .. 

(A sessão transformas-s_e em secreta às I9h6min e volta 
a ser pública às 19hl0min.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência lembra aos Senadores que o COngre~so nacion.al está 
convocado para urna sessão a ser realizada agora no plenário 
da Câmara dos Deputados, quando será lido o requerimento 
que solicita a criação de uma Comissão Parlamentar de Inqué-
rito. -

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavr_a a V. Ex~ 

O SR. MARCO MACIEL(PFL- PL. Pela ordem.)
Sr. Presidente, não há matéria ainda dependendo de votação? 

O SR_ PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência pede ao nobre Líder Marco Maciel que venha até 
a mesa. (Pausa.) 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência pede o comparecimento dos Srs. Senadores ao plenário 
da Câmara dos Deputados, para realização de sessão do_ Con
gresso Nacional. 

A Presidência solicita o comparecimento_ do Senador Júlio __ 
Campos à mesa. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência agradece o comparecimento dos Srs. Senadore_s. 

Não há mais oradores inscritos. - -
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Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 19, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará
grafo único, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n~ 19, de 1992 (n"' 2.154/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõ'e sobre a concessão 
de medidas cautelares contra atos do Poder Público, e dá 
outras providêncías, tendo . · · 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Mau
ríco Corrêa, favorável ao Projeto e às Emendas n~ 2 e 3; 
nos termos de substitutivo que oferece; e contrário à Emenda 
D91. 

-2-
REQUERIMENTO N' 264, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 -264, de 
1992, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos terniOs do 
art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do 
Dia do Projeto. de . .L<:Ldo Senado n' 121, de 1991, de sua 
autoria, que "determina a contagem como teinpo de serviço 
no exterior, para todos os fins, os períodos em que o diplomata 
cônjuge de serviço no exterior, para todos os fins, para acom
panhar cônjuge no exterior, nos termos da Lei n" 5.8$7, de 
31 de maiô de 1973". 

-3-
REQUERI.MENTO N' 267, DE 1992 

Votação de turno único, do Regimentq n' 201, de 1992, 
do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos do art. 
172, incisó I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem 
do Dia do Projeto de Lei do Senado n" 95, de 1991, de sua 
autoria, que dispõe sobre a divulgação dos principais deVe
dores junto à Secretaria da Receita Federa1, ao Ministério 
tlo Trabalho e da Previdência Social e Caixa Económica Fede
rai e dá outras providências. - . 

-4-
REQUERIMENTO N' 268, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento nP 268, de 
1992, do Senador _Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos 
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senador n' 132, de 1991, 
de sua autoria, que dispõe sobre o depoiment6 de auf0í1dade 
ou cidadão perante as CotriisSões da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal e do COngresso Nacional. 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Ni1, DE 

1992 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n?_l, de 1992, de autoria do Senador EpitáchY 
Cafeteira, que acrescenta alínea c ao inciso UI, do art. 150, 
da Constituição Federal. (1~ sessão da discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19horas e 5 minutos) 

Maio de 1992 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 28 4061 

delegação de competência que lhe foi outorgada pelo ato da 
Comissão Diretora n"' 2, de 1973, çle açq_rdo com _o disposto 
no art. 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• 007.027192-3, Resolve.nomear CAETANO VEN
DIMIA Til NETTO para exercer_ O cargo, em .comissão, de 
Secretário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, com lotação e· exercfcio n·o Gabinete do 
Senador Odacir Soares. 

Senado Federal, 28 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

N• 219, DE 1992 

O Presidente do Senado federal, no Uso de suas atribui
ções regimentais e regUlamentares e de conformidade com · 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 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' 006.882/92-7, Resolve nomear NAF!CE BACRY 
VALOZ, para exercer o cargo, enr comissão~ de Assessor_ 
Técnico, Código AS-3, do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral, com lotação e exercício no Gabinete do Sen_~dor Amazo
nino Mendes. 

Senado Federal, 28 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

02,000 - SENADO FEDERA~ 
02 101 - SENADO FEDERAL - SECRETARIA . ~ 

~lO 1:1': I:I':TAllllliENTO DA DESPESA - CIINCELIIM:NTO 

E·s P E c l F 1 c A ç n o 

ATO DO PRESIDENTE N• 220, DE 1992 

Altera os Quadros de Detalhamentos das Despesas 
fixadas nos OrÇameritos do Senado Federal e Prodasen, 
para o exercício de 1992. 

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', daLei n• 8.211, de 22 de julho 
de 1991, Resolve: 

Art. 1 \' Ficam aprbvad6 os ouaãrós ae De't3nlãinen,tc>S 
das Despesas fixadas nos Orçamentos das Unidades a seguir 
relacionadas, que com este baixa: · · 

02.101-Senado Federal 
02.103 - Centro de Informática e Processamento de Da

dos do Senado Federal. 

Art. 2~> Estã ato entra em vigor n"a data de s~a publica
ção, retroagindo os efeitos a esta data. 

Art. 3~' Revogam-se as dispOsições em contráriO .. -.... · 1 

Senado Federal, 28 de màio de 1992. -'Senador Mauro 
Benevides, Presidente. · 

Em Cr$ 1.00l . .. 
= oc TOO/\S ns rool$ É'. 1)lANSFEilEM:IAS .- nsou. 

- _!:_ __· ·- ... ·_ .!._, -. • '-' '. . ... ' .. . -

NATUREZA fONTE DETALHADO T o r A L 

01.001.0001.2021 - Adm!nlsiração c Coordcnaçlio dos SeTVlços 

Legislativos 

-
01.001.0001.2021/0002 - funcionamento do Senado federal 

-. 
' c, ' 

c 
. 

- . .. 

REClllSOS ·oo f'ESSOJ\L E TO 1' A L 
TESlXJ10 m:. SOCIAIS 

200.000 200.000 200.000 
.. .. - ' 

' ' .• 

E S P E C l F 1 C A Ç A O 

01.001.0001.2021 - Admin!straçfto e Coordenação dos Serviços 

Legislativos 

01.001.0001.2021/0002 - funrinrlamento do Senado redcral 

llt~ 'Pb"S!;o7\Lt T O T A L n:SÕ:Im- - I ft-C. SOCIAIS 

2oo.ooo 1 200.000 200.00U 

J.1;90.11 100 200.000 200.000 

-· ... 

~· 

Em Cr$ 1.000,09:. 

NATUREZA FONTE DErALtlADO T O r A l. 

3.1.90.14 100 200.!l00 200.,000 
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1\NEX(I II 

02.000 - SENnDO FEOEHnL 
02.103 - CENffiO OE IrRilMATICA E 1'110CESSA>,-_NTQ OE OI\OOS 00 SI:NJ1/Xl H'UUO\L Eln Ct$ 1.000, 

~ -- --· 
QJAOO.O OC OCTALIW'ENTO DA OCSPf:.SI\- CNU\ .. 1\M:NT~- tÍEcw.sos OE TODAS 1\S FOOIES E TRANSfm:>i:Iiis ~ riSi:il!: 

-c "' E s p E C I F I c n ç A o NATUREZA fONTE DETALHADO T o T A L 

' - "" '' --~ 
O 1. 007 ._OQ24. 2026 - Admln1straç11o e Coordenaçilo do !i Serviços 

de Informfltlc>1 

01.007.0024.2026/0001 - Manutenç;11o do Ccnlro Jc Infor~t6.tica. u Prot\_CS!;..:!_ 

GOO.J m<mlo du D•ldos __ do Senado federal 3.4.90.39 100 600.001) 

~éll1!ms oo r o r 11-í:'"" 
. 

Wii'l\Sll'~- -

TESQUlO C(l(lJ1ENTES ,---
600.000 600.000 600.000 

----~.' •-· 

roi cr$ 1 000 00 . 
- .. 

-Rrtulsos DE TOOIIS 1\S FOOTES É ~1\S - FISCAÍ. . QUAOOO OE 1),''/l\LHI\/OITO DA DESI"'CSA - SU'lEIDITAÇAO 
. ' 

.. .. 
'•o' 

E s p E c I F I c J\ ç n o NATUREZA_ FONTE DETALIIP.D0 T o T A L 

--- '' --- - - -
01.007.0024.202~ - 1\r.lminlstraç~o e C_oordcnação dos,Scrviços 

L!:gislativo:-o 

01.007.0024.7026/0001 - t-1unutm'l<.;t~o do Centro de lnfotm:itJCa c PtoccssE_ 

mt1nto 1J.! Ontlu:; do Zcn<.:~úo í"ctlcr~l 

·-----

Ennsos "' Jjj''"'";j's·"j·-· _r_o_r-:-, -] TESOIJHO Cl.W!Cl!It:$ " . ----- ·----·-- ., _________ _ 
GOO.OOO _ 600.000 6UO.OUIJ 
--· . ._. .. -.--- --···----· . -- ··-

ATO DO PRESIDENTE N• 221, DE 1992 

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa Fixa
da no Orçamento do Senado Federal, para o exercício 
de 1992. 

O Presidente d.o Senado Federal~ no uso das atribuições 
que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vistã o 
disposto no artigo 49, § 3•, da Lei n• 8.211 de 22 de julho 
de 1991 __ _ . ' 

3.4.90.37 100 600.000, 600.000 

Resolve: 
Ar!. 1• Fica aprovado o Quadro de Detalbamento da 

Despesa Fixada no Orçamento da Unidade 02.101-Senado 
Federal, que com este baixa. 

Art. 29 Este Ato emra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo os _efeitos a esta data. _ _ 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário: 
Senado Federal, 28 de maio de 1992. -Senador Mauro 

BeneVides, Presidente. -
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ANEXU l 

02.000 - SENADO FEDERAL 
02.1D1 --SENADO FEDERAL - SECROMHA 

--RtcrnsriS- oE rõoAs AS FrnTES 'E ~IAS_·.:.· tist:AL :-
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(') ATO DO PRESIDENTE 
N•S4 DE 1990 

--- ··--
TO T 11 L 

140.000 

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 d_e 1973, e tendo 
em vista o que wnsta do Processo 002.904/90-0. 

Resolve aposentar, por invalidez, Oniida Rodrigues de 
Mello Souza. Analista Legislativo, Classe "Especial'', Padrão 
III, do Quadro Permanente do Senado Federal

1 
nos te~mos 

do art. 40, inciso I, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, combinado com os arts. 515, inciso III, 516, inciso 
III, 517, inciso IV, 456 e 488, § 4•, do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, bem como o art. 11 ,da Resolução 
n-?87, de 1989, e art. 1" da Lei n9 1.050, de 1950, com proventos 
integrais, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 25 de abril de 1990.- Nelson Carneiro, 
Presidente. 

(*) RepubUcado por haver saído com incorreçâo no DCN, (Seçâo II), de 7·5·112 

~ 

(') ATO DO PRESIDENTE N• 156, DE 1992 

.o Pr~sidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regxmental e regulamentar, conformidade com a delega
ção de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comis
são Diretora, n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o q~e co~sta do Pr~cesso ~9 003.880/92-3, resolve aposentar, 
por mva!xdez, o servidor Divino José Oe Souza, Técníco Legis
lativo, Area de Artesanato, Qasse "Especial", Padrão III, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do 
art. 40, _inciso I, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso I, § !9, e 
67 da Lei n' 8.112, de 1990. bem assim como o art. 11 da 
Resolução SF n9 87, de 1989, com proventos integrais, obser
vado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 5 de maio de 1992. - Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 158, DE 1992 

O ~residente_ do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 

(•) R~publlcado por haver saldo com incoueção no DCN, (Seçã.o II), de 7·5·92 

("')Republicado por haver safdo com incorreçáo no DCN, (Seção II), de 1·5·92 
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(•) ATO DO PRESIDENTE N•159, DE 1992 d,elegaç~o _?e_ c?:mpetê~ci~ que lhe foi outorgada pelo Ato 
<la Comt$SaO Dtretora, n• 2, de 4 de abril de 1973 e tendo 
em:vista o que consta do Processo 0 9 003_._8_82l9Z..6, resolve .o Pre.sidente do Senado Federal, no uso da sua compe-
ap~s~ntar, P?r i~valid .. ez, o servidor José Rodtigues de Araújo, têncm regunental e regulamentar, de conformidade com a 
~éçmco Legtslativo, Area de Assistência de Plenários e Porta· delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
na,- Classe "Especial", Padrão II, do QuadrO de Pessoal do da Comissão Diretora, n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
Senado Federal, nos termos do art. 40 inciso 1 da Consti- em vista o que consta do Processo n~' 003.881192-0, resolve 
tuição da República Federativa do Br~sil, combinado com aposentar, por invalidez, o servidor José Alves. dos Santos 
os artigos 193, 186, inciso I, § 19, e 67 da Lei n9 8.112, de Técnico Legislativo, Área de Artesanato, Classe "ESpeciát"' · 
1990, bem assim como o art. 11 da Resolução SF no:> 87, de Padrão II, do Quadro de Pessoal QQ Senado Federal, no~ 
19$, com as vantagens da Resolução SF 0 9 21 de 1980 com - -_termos do art. 40, inciso I, da Constituição 4~ ;Repúblicá. 
prQventos integrais, observado 0 disposto no 'art. 37 inciso Federativa do Brasil, combinado _com o art. 186, inciso I, 
XI, da Constituicão Federal. ' § 1', e 67 da Lei n• 8.112, de 1990, bem assim como o art. 

11 da Resolução SF n• 87, de 1989, com proventos integrais; 
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Çqnstituição 
Federal. -

Senado Federal, 5 de maio de 1992. - Senador Mauro 
Benevides, Presidente. _ 

I '.: ~-. ~ - .,_ • • ' ' - -

Senado Federal, 5 de maio de 1992. - Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

(•) Republicado por ha~er safdo com incorreção no o"CN, -(Seçáo TI), de 7-5-92 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o COngresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da COnstituição, 

e eu, Mauro -Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 28, DE 1992 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polónia, em 29 de julho 
de 1991. 

O Congresso Nacional decreta: · 
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural celebrado entre o Governo 

,'da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polónia, em 29 de julho de 1991. 
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atas que possam 

resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaísquer ajustes coinplementares 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. 
Senado Federal, 28 de maio de 1992. --Senador Manro Benevides, Presidente. 

ACÓRDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FE
DERA TIV A DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPÚBLICADA POLÓNIA SÓBRE 
COOPERAÇÃO CULTURAL . 

O Governo da República Federativa do Brasil 
O Governo da República da Polónia 
(doravante denominados '"Partes"), 

Desejosos de desenvolver e fortalecer as relações de ami
zade entre ambos os países, baseadas nos princfpios do respei
to mútuo, da igualdade soberana e da não-interferência nos 
assuntos internos da outra Parte; 

Guiados pela aspiração de faciltiar e de desenvolver a 
coop-eração nos donúrios da cultura, educação e esportes; 

Cientes das vantagens recíprocas oriundas dessa coope-
ração; _ 

ConvencidOs de (jue a co()peração·no domínío da cultura, 
educação e esportes contribuirá para o melhor conhecimento -
e entendimento entre as duas nações; 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

O presente Acordo rege as iniciativas e atividades de 
caráter cultural, educativo e esportivo levadas a efeito pelo 
Governo e pelas instituições governamentais e não-governa
mentais de uma das Parte_s no território da outra Parte, obser
vadas as respectivas legislaçõe~ e n_o~as Vi~é_nt~S. 

ARTIGO II 
1. As Partes desenvoJverão a cooper3ção nos campos 

da cultura e das artes, a sab_er: literatura·, música, teatro, 
cinematografia, belas artes, museologia e ptéservação do Pa
trimónio, arquitetura, publicações, biblioteconomia e arqui-
vologia. · · · 

2. Esta cooperaçãO será im:plemen~ada _mediante apoio 
e incentivo ã: - ' 1 ' • -,-,- • • 

8) cooperaçãO -eiitre as instituiçõeS e Otgan~~Çõá-cU! tU- ' 
rais e contatos entre artistas e personalidades da éultura; _ · 

b) visitas de escritores, coiripoSitOres; ãrtistàs~ cineastas 
e outras pessoas engajadas em atiVidades cultu,r:,Iis e criatiV!!~' ' 
com a finalidade de_ troca de idéias e experiências; 
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c) visitas e apresentações de grupos teatrais, musicais, 
conjuntos de dança e outros conjuntos artísticos, assim como 
solistas, maestros e diretores de cena; 

d) organização de exposições de arte, ou referentes à 
cultura e à herança histórica do outro País; 

e) tradução e publicação de obras de literatura, inclusive 
literatura infantil e juvenil; 

t) visitas, com a finalidade de troca de infox:mações, de 
pesquisa e de coleta de dados na área da preservação e revalo
rização dos objetos artísticos e históricos, assim como da pre
servação dos lugares e objetos históricos; 

g) inclusão das obras musicais e teatrais dos autores da 
outra Parte nos repertórios dos artistas e conjuntOs musicais 
e teatrais; 

h) desenvolvimento da cooperação na área do cinema, 
inclusive com contatos entre cineastas; do intercâmbio de fil
mes de curta e longa-metragem e desenhos animados; de cc
produções cinematográficas e de participação em festivais; 

i) organização de manifestações culturais e artísticas por 
ocasião dos aniversários culturais e outros ·acontecim.entqs ~~g-: __ 
nificativoS, e 

j) intercâmbio de livros, publicações, artigos e informa
ções entre os museus, casas editoriais, bibliotecas, sociedades 
e outras institui~óes culturais. 

ARTIGO III 

As partes promoverão tamoém o üesenvolvimento da 
cooperação no âmbito das ciências humanas, ensino superior 
e educação, meios de comunicação de massa, esporte e inter
câmbios juvenis; mediante: 

a) promoção do apoio aos cantatas e ao intercâmbio en
tre as instituições de pesquisa, escolas superiores e centros 
de educação, incluindo o intercâmbio de estudantes e de mis-
sões educacionais; · 

b) apoio a visitaS- de professores universitáriOs, instru
tores e especialistas em geral, para proferir aulas, para realiza
ção de conferência e trabalhos de pesquisa e participação 
em congressos e seminários, assiri:i Como para realizar trocas 
de experiências; - -

c) criação e desenvolvimento de cursos de língua, litera
tura e cultura polonesa em Universidades da República Fede
rativa do Brasil e cursos de língua portuguesa, literatura e 
cultura brasileira nas Universidades da República da Polónia; 

Tiragem 1.200 exemplares 

d) pemluta· de informações e documentação referentes 
à história, economia e cultura, bem _como de outros materiais 
fléce'ssáriOs para a elaboração de manuais e outras publicações, 
referentes à outra Parte; 

_ e)_ apoio à cooperação entre os meios de comunicação 
de massa, como rádio, televisão, órgãos de imprensa, redações 
e associações de jornalistas de ambos os países, além de apoio 
ao intercâmbio de programas de rádio e televisão, principal
mente programas culturais e educativos; 

t) incentivo à cooperação as organizações desportivas, 
à participação 'nas competições e ao irttetcãmbio de treina
dotes, técnicos, esportistas e árbitros; 

g)- apoiO -ãO iritêrcâmbio entre jovens e à cooperação en
tre as organizações juveniS -de ambos os países. 

ARTIGO IV 

N '! II!Çdida de suas disponibilidades, as Partes concede
rão, com base no princípio da reciprocidade, vagas em cursos 
de graduação e vagas e bolsas de estudo em cursos de pós-gra
duação de suas instituições de ensino superior. 

ARTIGO V 

As Partes promoverão ampla participação das instituiç-õeS 
governamentais e não-governamentais aoS programas e ativi
dades compreendidos neste Acordo, procurando ao mesmo 
tempo estabelecer contatos entre indivíduos. e organizações 
~ovemamentais e não-governamentais. 

ARTIGO VI 

As Partes facilitarão a participação dos representantes 
da outra Parte em congressos, festivais-, concursOS, conferên
cias, simpósiOS e- encontros ói"g3nizã:dós- em seu território, 
ao abrigo do presente Acordo. 

ARTIGO VII 

Cada uma das Partes facilitará aos cidadãos da outra 
Parte o acesso a biblioteca, arquivos, coleções de museus, 
laboratórios e outras instituições culturais. 

ARTIGO VIII 

1. Para a execução do presente Acordo as Partes acorda
rão,._ por via diplomática, os programas periódicos intergover
namentais de cooperação e intercâmbio. Estes programas defi
nirão, entre outras, as formas de cooperação, as disposições 
financeiras e outras ligadas à sua execução. 
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2. As Partes procurarão levar em conta, na organizaçãc 
dos programas de cooperação e intercâmbio, a necessidade 
de facilitar a admissão e saída de material artístico, obra~ 
de arte, material didático e equipamento cultural e educativo. 

ARTIGO IX. 
As Partes manifestam sua intenç.ão de proceder à assina

tura de Acordo específico sobre o reconhecimento recíproco 
de diplomas, títulos e graus concedidos pelas institUições de 
ensino superior de ambos os países. 

ARTIGO X 
As Partes eStimularão a coop-eraçao-no âmbito das con

venções.intetnacionais em vigor-para- ambas as Partes, bem 
como das organizações internaclonais das quais sejam mem
bros, no que respeita aos domínios abrangidos pelo presente 
Acordo. 

ARTIGO XI 
1. A Parte bi"asileira designará O Ministério das Relações 

Exteriores como coordenador de sua partiCipaÇão na execução 
ào presente Acordo, e a Parte polonesa designará, para o 
mesmo ftm, o Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

2. Todas as questões relativas à execução dos programas 
intergovemamentais de cooperação e intercâmbio aprovados, 
e outros projetes no domínio da cultura, ensino superior, 
educação, meios de comunicação de massa, esporte e inter
câmbio juvenil entre as Partes, serão tratadas com os órgãos 
coordenadores, por intermédio das respectivas Miss_ões Diplo
máticas. 

3. As Pártes comprórileter-se-ão a submeter à sistemática 
do presente Acordo todas as atividades enunciadas nOs Artigo:s 
acima, quando realizadas no territóriO da outra. 

ARTIGO XII 
O Acordo Cultural entre o Brasil e a -PolÓnia <lssínado 

em Brasüia aos 19 de outubro de 1961 fica reVogado a--partir 
da data de entrada em vigor do presente Acordo. 

ARTIGO XIII 
As Partes poderão celebrar, por via diplomática, Acordos 

Adicionais ao presente Acordo, que visem à cooperação no 
domínio dos meios de comunicação e à criação de programas 
de trabalho entre Universidades e instituições de ensino supe
rior, culturais e desportivas, de ambos os países, que desejem 
cooperar nos campos da cultura, educação e esportes, em 
conformidade com os princípios e dispositivos deste Acordo. 

ARTIGO XIV 
Qualquer modifiCação-nos-díspositivos do presente Acor

do deverá ser proposta por troca de notas, e entrará em vigor 
depois de aprovada por ambas as Partes. 

ARTIGO XV 
1. O presente Acordo estará sujeito à aprovação confor

me a legislação de cada Parte. Cada Parte notificará a outra 
sobre o cumprimento das respectivas formalidades legais inter
nas para a vigência do Acordo, o qual entrará em vigor 3( 
dias após a data da segunda notificação. 

2. O Acordo terá validade de cinco anos;- ·à. pôs os quaü 
será automaticamente renovado pur iguais perfodos. Contudo 
qualquer das Partes poderá, a qualquer tempo, notificar ~ 
outra, por via diplomática e cóin uma antecedência de seii 
meses, de sua intenção de c;lenunciá-lo. 

3. O término do presente Acordo não aferará as ativida
des e programas em execução, a meilos que as Partes dispo
nham de outro modo. 

Feito em Brasília, aos dias do mâs de julho de 1991, 
em dois exemplares originais, nas língUas portuguesa -e polo
nesa, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil 

Pelo Governo da República da Polónia 

Faço sabe~ que o C~mgresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso- I, da Constituição, 
e eu, Mauro BeneVIdes, Pres1dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 29, DE 1992 

Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Convênio de Assistência Recíproca para 
a Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas que produzem Dependência, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, em La Paz, em 
2 de agosto de 1988. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' É aprovado o texto do Protocolo Adicional ao Convênio de Assi.stência Recíproca para 

a Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas que produzem Dependência, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, em La Paz, em 2 de agosto_ de 
1988. 

Art. 2•. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de maio de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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PROTOCOLO ADICIONAL AO CONV~NIO DE ASSIS
T~NCIA RECÍPROCA 

PARA A REPRESSÃO DO TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS QUE PRODUZEM DEPEND~NCIA FIRMA

DO ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBLICAFEDERA.TlVA DO 

BRASIL EO 

GOVERNO DA REPÚBL1CA DA BOLíVIA 
O GoveritO--da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Bolívia 
(doravante denominados "Partes Contratantes"). 

Coincidentes em desenvolver a cooperação recíproca para 
a prevenção do uso indevido e repressão do tráfico ilícito 
de entorpecentes e substância psiCotrópicas, mediante a har

. monização de políticas e a execução de programas concretos; 
Conscientes de que tais atividades constituem um proble

ma que afeta suas respectivas populações e repercute negativa
mente em ambos os países, e 

Considerando a necessidade de ratificar ás conclusões 
e recomendações da Declaração Política e do Plano Amplo 
e Multidisciplinar de Atividades Futuras aprovadas na Confe
rência Internacional sobre o Uso Indevido e Tráfico llícito 
de Drogas, realizada em Viena, Áustria, de 16 a 27 de junho 
de 1987, assim como o_ Progfama lnteramericano de Ação 
do Rio de Janeiro, aprovado na Conferência Especializada 
Interamericana sobre o Tráfico de Drogas, efetuada no Rio 
de Janeiro em 1986, e as recomendações do Acordo Sul-Ame
ricano de Entorpecentes e Psicotrópicos (ASEP). 

Concordam que sejam consideradas cOmo_-partes inte
grantes do Convênio de Assistência Recíproca· para a Repres
são do TráfiCo ilícito de Drogas que Produzem Dependência, 
firmado em 17 de agosto de 1977, os seguintes artigos deste 
Protocolo Adicional: 

ARTIGO! 

1. As Partes Contratantes realizarão programas coorde
nados para a redução, substituição e/ou erradicação de cultivos 
dos quais se possam extrair substâncias psicotrópicas e entor
pecentes, a prevenção do uso indevido e repressão do tráfico 
ilícito de drogas, assim -cOmo a· reabilitação do farmacode
pendente e sua reintegração social. 

2. As políticas e programas mencionados levarão em 
consideração as legislações vigentes em cada uma das Partes 
Contratantes. 

ARTIGO II 

_ Para_os_efeiJo~ do presente Protocolo, entendem-se por 
serviços competentes os Organismos oficiais encarregados, no 
território de cada uma das Partes Contratantes, dos programas 
mencionados no Artigo I do presente Protocolo, a saber: 

a) redução, substituição e/ou erradicação de cultivos dos 
quais se possam extrair substâncias psicotrópicas e entOrpe
centes; 

b) prevenção do uso indevido, reabilitação do famacode
pendente e sua reintegração social; 
' c) repressão da elaboração e do tráfico ilícito de entorpe-
Centes e substâncias psicotrópicas; 
' d) controle de percursores imediatos e substâncias quími
l:as essenciais que podem ser utilizadas na elaboração de entor
pecentes e substâncias psicotrópicas. 

ARTIGO III 

Para o êxito do que se propõe, as autoridades designadas, 
sujeitas ao disposto em suas respectivas legislações com obser
vância dos direitos inerentes à soberania nacional de cada 
país. 

a) desenvolverão politicas e estratégias coordenadas para 
os programas mencionados no Artigo II, levando em conta 
as recomendações da Conferência Intema_cional sobre o Uso_ 
Indevido e Tráfico Ilícito de Drogas, realizada em Viena, 
em junho de 1987; 

b) prestar-se-ão colaboração técnico-científica para de
tectar, controlar, substituir e/ou erradicar cultivos dos quais 
se possam extrair substâncias consideradas _entorpecentes e 
psicotrópicas; 

c) prestar-se:...ão cooperação técnica rilútua -em- ações de 
desenvolvimento rural que permitam a incorporação produ
tiva da população que poderia dedícar-se ao cultivo de plantas 
usadas na elaboração de entorpecentes e psicotrópicos. Esta 
cooperação estará dirigida ao intercâmbio de tecnologias em
pregadas no desenvolvimento de alternativas produtivas; 

d) intercambiarão informaçõe-s Sobre produtores, proces
S<t_dores, comercializadc_)[es q_e precursores imediatos e subs
tânciantuímicas essenciais, sobre pessoas envolvidas no tráfico 
de drogas, assim como sobre experiências obtidas em suas 
respectivas legislações e programas de prevenção em matéria 
de entorpecentes e substâncias psiCOtrópicas; -~----

e) prestar-se-ão cooperação para a realização de opera
çõeS coordenadas em zonas de fronteiras, em casos relacio
nados com a produção, processamento, posse e tráfico ilícito 
de entorpecentes e substâncias psicOtrópicas; 

f) promoverão ações de investigação e-assistência judicial 
recíproca sobre lavagem de dinheiro e bens provenientes do 
tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, 
buscando compartir os recursos confiscados de acordo com 
as normas que se estabeleçam; . 

g) adotarão medidas administrativas contra a facilitação, 
organização e financiamento de atividades relacionadas com 
o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. 
Igualmentt;!, realizarão uma fi~calização rigorosa e um controle 
estrito sobre a produção, importação, exportação, posse, dis
tribuição e venda de matérias-primas, incluídos os precursores 
e as substâncias químicas essenciais, utilizadas na fabricação 
e transformação de tais produtos, levando em conta as quanti
dades necessárias para satisfazer o consumo interno para fins 
médicos, científicos, industriais e comerciais; - -- --- -

h) apreenderão e confiscarão. em conformidade com suas 
respectivas legislações nacionais, os veíCulos de transporte 
aéreo, terrestre ou fluvial empregados no tráfico, distribuição, 
armazenamento ou transporte ilícitos de entorpecentes e de 
substâncias psicotrópicas, incluídos os precursores imediatos 
e substâncias químicas essencias utilizadas na fabricação e 
transformação desses produtos; 

i) programação a capacitação de pessoal técnico para as 
diferentes áreas mencionadas no Artigo II do presente Proto
colo, incluindo o intercâmbio de técnicos de ambos os países. 

ARTIGO IV 

1. Com vistas à consecução dos objetivos -ContidOs- no 
·presente Protocolo, as Partes Contratantes decidem encar
regar" a SUbcomissão de Cooperação no Combate ao Tráfico 
Ilícito de Drogas, da Comissão Mista Permanente de Cq_Qx:<Je-_ 
nação, das seguintes atribuições: 
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a) Recomendar aos respectivos GoVemo·s á~S ações perti
nentes, as quais se desenvolverão por meio de uma estrita 
cooperação entre os serviços competentes de cada Parte Con
tratante. 

b) Avaliar o cumprimento de tais ações eelaborar planos 
para a prevenção. ·substituição e/ou erradicação de cultivos 
dos quais se pOssam f?Xtrair entorpecentes ou substâncias psico
trópicas. assim como para a- repressão coOrdenada de seu 
tráfico ilícito. 

c) Formular às Partes Contratantes recomendações que 
considerem pertinentes para a melhor execução do presente 
Protocolo. 

2. A Subc-onliSSão Mista será COO!denada pelos Minis
térios das Relaç6es Exteriores das Partes CQntratantes e se 
reunirá alternadamente no Brasil e na Bolívia pelo menos 
uma vez ao ano, podendo ser convocadas reuniões· extraor-
dinárias por via diplomática. - __ _ 

3. A Subcomissão Mista poderá designai grupos de tra
balho para· o desenvolvimento das açóes específicas contem
pladas no presente Protocolo e para analisar e estudar temas 
específicos. Os grupos de trabalho poderão formular recomen
dações ou propor medidas que julguem necessárias e subme
tê-las à consideração da Subcomissão Mista. 

4. O reSultado dos ti-abalhos da Subcomissão Mista será 
apresentado às Partes Contratantes, por intermédio de seus 
respectivos Ministérios das Relações Exteriores. 

ARTIGO V 
O piesente Protocolo Adicional entrará-em vigor provisó-_ 

riamente ·a partir da sua assinatura, e em vigência permanente 
na data em que ambos os Governos se comunicarem, por 
troca de Notas diplomáticas, do cumprimento dos requisitos 
internos necessários à aprovação do presente Protocolo. 

ARTIGO VI 
Cada uma das Partes Contr~tantes poderá denunciar o 

presente Protocolo a qualquer momento. mediante notificação 
à outra, por via diplomática. A denúncia produzirá efeito 

. noventa dias após o recebimento da respectiva notificação. 
Feito em La Paz, aos 2 dias do mês de agosto de 1988, 

em dois originais nos idiomas português e espanhol, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos. 
Pelo Governo da República Federativa do Br:lsil, Roberto 
de Abreu Sodré. 
Pelo Governo da República da Bolívia; Guillermo Bedregal 
Gutierrez. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 94• SESSÃO, EM 28 DE MAIO DE 1992 

1.1 -ABERTURA · 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Ofícios do Sr. 1' Secretário da Càmara dos 

Deputados 

N9 128/92, comunicando a rejeiçãõ do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Cãmara n' 94191 (n' 1.446/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enriquecimentos ilícitos 
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetes: 

-Projeto de Lei da Câmara n' -51/92 (n' 2.473/91, 
na Casa de origem), que reajusta pensão especial concedida 
pela Lei n' 7.656, de 24 de fevereiro de 1988, a Dona 
Maria Carolina Vasconcelos Freire. -

-Projeto de Decreto Legislativo n' 51192 (n' 91/91, 
na Câmara dos Deputados);que apíoVà" ó à to que -rerf6Va 
a permissão outorgada à RBC- Rede Bahiana de Comuni
cação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqUência modulada na cidade de Feira de Santana, 
Estado da Bahia. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 58/92 (ri; Zs/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Básico de Cooperação Científica, TéCnica e TecnÓiógica·, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o_ Governo da República dó Chile, em Brasília, 
em 26 de JUlho de 1990. . 

1.2.2- Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n9 73/92, de autoria da 

Senadora Marluce Pinto, que altera a Lei n" 8.270, de 
17 de dezembro de 1991 e dá outras providências. 

1.2.3 - Requerimento-s 
- N' 329/92, de autoria do Senador Magno Bacelar, 

Solicitando ao Ministro dos Transportes e Comunicações, 
junto à Empresa de Correios e Telégrafos- ECT, inforina
ções- que menciona. 

- N~> 330/92, de autoria do Senador José Eduardo, 
solicitando licença, para ausentar-se dos trabalhos da Casa, 
na próxima sexta-feira, dia 29 do corrente. Aprovado. 

·· 1.2.4 - Comuoic3ções da Presidência 
-Recebimento, da Senhora Violeta Banias de Cha

morro, Presidente da República da Nicarágua, ofício no 
qual Sua Excelência agradece a acolhida recebida pelo Con
gresso Nà.Ciorial, quando de sua visitã ao Brasil. 

-Prazo para a tramitação e apresentação de emendas 
ao Projeto de Decreto Legisla~ivo n9 58, ~e 1992, lido 
anteriormente. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 
SENADOR ÁUREO MELLO - Homenagem ao 

Presidente Fernando Collor neste momento de crise. _ 
SENADOR V ALMIR CAMPELO ,.-intenção de 

esvaziamento e boicote à Conferência Eco-92 por parte 
do Primeiro Mundo. 
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SENADOR EDUARDO SUJ;'UCY - Ac;ordo de 
reescalonamento da dívida polonesa junto ao_ Clube de 
Paris. Diferença no tratamento dado ao Brasil e à Polónia 
por aquela entidade. Apelo para um tratamek)tO isonômico 
a todos os devedores do' Terceiro Mundo. 

SENADOR MÁRIO COVAS- Falsidade de artigo 
da revista Veja incluindo S. Ex~ 'como integrante da "máfia 
dos portos" e "máfia da estiva", e de citações levianas 
ao seu comportamento político. - -

1.2.6- Comuniç_ação da Pre_sidência 

-Convocação de sessão de_ extraordinária a_realizar~ 
se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.2.7- Discursos do Expediente (continuação) 

SENADOR MÁRIO COVAS- Conclusão do dis 
curso de S. Ex• iniciado na presente sessão.- - ---

1.2.8- Requerimentos 

- N~' 331/92, do Sr. Mauro Benevides, solicitando dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para 
o Parecer n9 149/92, oferecido pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n9 203/92, 
pela qual o Presidente da República submete à a~_>rovação 
do Senado Federal, o nome do Sr. Leunaldo Silva, para 
compor o Tribunal Superior do Trabalho no cargo de Minis
tro Classista Temporárío. Aprovado. 

- N" 332/92, do Sr. Mauro Benevides, solicitando dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para 
o Parecer n' 150/92, oferecido pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n9 204192: 
pela qual o Presidente da república submete-se à aprovação 
do Senado Federal, o nome do Sr. Miguel Abrão Neto, 
para ser reconduzido ao cargo de Suplente de Ministro 
Classista Temporário, representante dos trabalhadores 
junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Aprovado-

- N9 333/92, do Sr. Mauro Benevides, solicitando dis
pensa de interstício e prévia di'3tribuição de avulsos para 
o Parecer n" 151/92. oferecido pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, so_bre_a Mensagem n9 205/92, 
pela qual o Presidente da República submete à aprovação 
do Senado Federal, o nome do Sr. Walter Vettore, para 
compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de 
Suplente de Ministro Classista Temporário, representante 
dos trabalhadores. Aprovado. 

- N" 334/92, do Sr. Mauro Benevides, solicitando_ dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para 
o Parecer n9 152/92, oferecido pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n9 206/92, 
pela qual o Presidente da República submete à aprovação 
do Senado Federal o nome do Sr. Antônio Maria T'bauma
turgo Cortizo, para compor o Tribunal Superior do Traba
lho no cargo de Ministro _Classista Temporário, represen
tante dos trabalhadores. Aprovado. 

- N' 335/92, do Sr. Francisco Rollemberg, solicitanâo. 
a retirada de tramitação do ProjetO de Lei do Senado n9 
369/91. 

- N' 336/92, .do Sr. Marco Maciel, solicitando que 
seja apreciada pela ComisSão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional a Mensagem n' 178/92, do Senhor Presi
dente da República, submetendo ao Senado Federal os 

Cinco Acordos Multilaterais (Afreed Minutes) de reescalo
namento da dívida polonesa, assinados no âmbito de Clube 
de Paris. 

1.2.9- Leitura de Projetos 
-Projeto de Lei do Senado n' 7 4/92, de autoria do 

Se"riador Nelson Cai'ileiro, que declara de utilidade pública 
a Fundação Pró-Instituto de Hematologia do Rio de Ja
neiro. 

-Projeto de Lei do Senado n~ _75/92, de autoria do 
Senador Onofre Quinan, que proíbe a exportação de ma
deira bruta e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 76/92, de autoria do 
Senador José Eduardo, que dispõe sobre a proteção de 
topografias de circuitos integrados. 

1.2-10-'- Requerimentos 
- N9 337/92, do Sr. J utahy Magalhães, solicitandp do 

!vfinistério da Saúde, esclarecimentos que menciona. 
- N" 338/92, do Sr. Márcio Lacerda, solicitando do 

Ministério da Aeronáutica, informações que menciona. 

L3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 19/92 (n' 2.154/91, na 

origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atas 
do Poder Público, e dá outras providências. Votação adiada 
por falta de quorum-

Requerimento o~> 264/92, do Senador Marco Maciel, 
solicitando, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado n9 121/91, que deteymina a contagem como 
tempo de serviço no exterior, para todos os fins, os períodos 
em que o diplomata cônjuge de serviço no exterior, para 
todos os fins, para acompanhar cônjúge no exterior, nos 
termos da Lei n' 5.887, de 31 de maio de 1973_ Votação 
adiada por falta de quorum. 

Requerimento n' 267/92, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado n' 95/91, que dispõe sobre a divulgação 
dos principais devedores junto à Secretaria da Receita Fe
deral, ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social 
e Caixa Económica Federal e dá outras providê_ncias. Vota
ção adiada por falta de quorum. 

Requerimento n' 268/92, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Proejto de 
Lei do Senado o~' 132/91, que dispõe sobre o depoimento 
de autoridade ou cidadão perante as Comissões da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacio
nal. Votação ádiada por falta de quorum. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 1/92, que acres
centa alínea c ao inciso ID, do art. 150 da Constituição 
FederaL Em fase de discussão (1' sessão). 

1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do. Dia 
- Requerimento n"' 336/92, lidO _no _Expediente da 

presente sessão. Votação adiada por falta de quorum. 

1-3-2 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR FRANCISCO~ROX:LEN!BE1W- O 
instituto das Comissões Parlamentares de Inquérito como 
prerrogativa constitucional. 

SENADOR MÁRCIO LACERDA- Defesa da im
plantação de polid~to ligando Cuiabá a Goiânia, objeti
vando evitar o colapso do Centro-Oeste. 
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SENADOR NELSON CARNÉIRO-Protesto do 
Sr. Jorge Luis Jones Cruz contra a diminuição 'das viagens 
de trem entre Barra Mansa-RJ e Lavras-MG. 

SENADOR BENI VERAS- Reflexões sobre expo
sição do ex-Ministro Reis VelloSo: na Comissão :Mista do 
Congresso Nacional que estuda o Desequilíbrio Econômico 
Interregional Brasileiro. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Letargia do 
Congresso Nacional, na medida em que não encontra alter
nativa para a crise brasileira. 

1.3.3 - Comunicação da Presidência 
-Término_ do prazo para apresentação de_E~endas 

aos Projetas de Lerao Senado n•' 243, 272 e 273!91. 

1.4-ENCERRAMENTO 
2- ATA DA 95• SESSÃO, EM 28 DE MAIO DE 1992 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Requerimento 

- N9 340/92, de urgência para o OfíciO as·~- n~ 6192 
(Of. Presi n• 608/92, na origem), submetendo ao Senado 
Federal pedido do Governo do Estado do Mato Grasse 
para elevação temporária do limite de endividamento, des
tinado à emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do do Mato Grosso -LFI"EMT, para·giró de 237.748.834 
LFTEMT, vencíveis em 19-6-92.- --

2.3- ORDEM DO DIA 

Parecer n" 149/92, da Comi$são de ConsüttiiçãÕ, Jus
tiça e Cidadania, sobre a Mensagem n~" 203/92 (n" 167/92, 
na origem), de 18 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Sr. Leonaldo Silva para compor 
o Tribunal Superior do Trabalho no cargo de Ministro 
Classista Temporáiio, repreSentante dos -trabalhadores no 
triénio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do té~ino 
da investidura de Hélio de Souza Regato de Andrade. 
Apreciação sobrestada. 

Parecer n~' 150/92, da Comissão de Constituição, Jus
. tiça e _Cidadania, sobre a Mensagem n• 204192 (n' 168!92, 
na onge~). de 18 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senad_o o nome do Sr. Migilet--Abrão -Neto~--pa:r:!csef 
reconduzido ao cargo de Suplente de Mjnistro __ Classista 
Temporário, representante dos trabalhadores_junto ao Tri
bunal Superior do Trabalho, no triênio de 1992 a 1995, 
na vaga decorrente do término de sua investidura. Apre
ciação sobrestada. 

Parecer n"' 151/92, da Comissão de Constituição, Jus-~ 
tiça e Cidadania, sobre a Mensagem n• 205!92 (n' 169/92, 
na origem), de 18 de maio do corrent~ C~:O.O, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Sr. Walter Vettore para cõmp<:>r 
o Tribunal Superior· do Trabalho_ no cC~::rgo de Suplente 
de Ministro Classista Temporário, representante dos traba-

lhadores' no triénio de i992 a l-995' na vaga decorrente 
do término da irivestidura de Gercino Evaristo. Apreciação 
sobrestada. 

Parecer n~' 152/92, da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre a Mensagem n• 206/92 (n' 170/92, 
na origem), de 18 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Sr. António Maria Thaumaturgo 
Cortizo, para compor o Tribuilal -Superior do Trabalho 
no cargo de Ministro ClassiSta Temporário, representante 
dos trabalhadores, no triénio de 1992 a 1995, na vaga decor
rente do término da investidura de Norberto Silveira de 
Souza. Apreciação sob restada. 

2.3.1 - Matéi-ia apreCiada aPóS a O~de~ do Dia 

--: Ofício n"' 6/92, em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n9 340/92, lido no Expediente da presente 
sessão. Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução 
n" 22/92, após parecer de Plenário. À Comissão Diretora 
para redação final. 

- Red!'ção final do Projeto de Resolução n• 22/92. 
Aprovada. A promulgação. 

_ 2_.3.2 - Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 18 horas e 55 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. · 

2.4 -ENCERRAMENTO 
3- ATA DA 96' SESSÃO, EM 28 DE MAIO DE !992 

3.1-ABERTURA 
3.2- ORDEM DO DIA 

Mensagem n• 203!92 (n' 167/92, na origem), de 18 
de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado o nome 
do Senhor Leonaldo Silva para compor o Tribunal Superior 
do Trabalho no cargo de Ministro OaSsista Temporário, 
representante dos trabalhadores, no triénío- de 1992 a 1995, 
na vaga decorrente do término da investidura de Hélio 
de Souza Regato de Andrade. Discussão encerrada, ficando 
a votação adiada por falta de quorum. 

Mensagem n• 204/92 (n' 168/92, na origem), de 18 
de maio do corente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da Repúblcia submete à deliberação do Senado o nome · 
do Senhor Miguel Abrão Neto, para ser reconduzido ao 
cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, repre
sentante dos trabalhadores junto ao Tribunal Superior do 
Trabalho, no triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente 
do término de sua investidura. Discussão encerrada. fican
do a votação adiada por falta de quorum. 

Mensagem n• 205/92 (n' 169/92, na origem), de 18 
de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado o nome 
:lo Senhor WalterVettore para compor o Tribunal Superior 

-do Trabalho no cargo de Suplente de_ Ministro Classista 
Teinporário, representante dos trabalhadores, no triénio 
de 1992 a 1995, na Vaga decorrente do término da investi
dura de Gercino Evaristo. Discussão encerrada, ficando · 
a votação adiada por falta de quorum. . 

Mensagem n• 206/92 (n' 170/92, na origem), de 18 
de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
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da República sub~ete à déliberàção do_ Senado o nome 
do Senhor António Maria Thaumaturgo Cortizo, para com
por o Tribunal Superior do Trabalho no cargo de Ministro 
Classista Temporário, representante dos trabalhadores, no 
triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término 
da investidura de Norberto Silveira de Souza. Discussão 
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

3.2.1 - Matéria Apreciada após a Ordem do Dia 

-Requerimento n9 336/92, lido em sessão anterior. 
Votação adiada pot faltã de quorum: -

13- ENCERRAMENTO 
4- MESA DIRETORA 

S- LÍDERES E VICE-LÍDERES PARTIDÁRIOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 

Ata da 94a Sessão, em 28 de mato de 1992 
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs_ Mauro Benevídes, Rachid Sadanha Derzi, 
Epitácio Cafeteira, Magno Bacelar e Valmir Campelo 

ÀS 14 HORAS B 3(} MINUrOS, ACHAM-SE PRB
SBNTRS OS SRS_ SENADORES: 

Alexandre Costa - Almir Gabriel - Aluizio Bezerra -
Beni Veras- carlos Patrocfnio -Chagas Rodrigues- Couti
nho Jorge - Dario Pereira - Dirceu carneiro - Elcio Álva
res - F.néas Faria - Esperidiâo Amin - Epitácio Cafeteira -
Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Ca
mata - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Irapuao 
Costa J(Jnior- Jarbas Passarinho -Joao ca1mon- João Fran
ça- Jol!o Rocha- Jona• Pinheiro- Josaphat Marinho- Jo
st Eduardo- José Fogaça- José Richa- J(Jlio campos- JCJ
nia Marise - J utahy Magalhâes - Lavoisier Maia - Levy 
Dias - Louremberg Nunes Rocha - Magno Bacelar - Mao
sueto de Lavor - Marco Maciel - Mário Covas - Maurício 
Corrta - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrâo -
Nelson Wedekin - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro 
Simon - Raimundo lira - Ronaldo Araglio - Ruy Bacelar -
Valmir Campelo_ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. Ha
vendo número iegiiD.ental, declaro aberto a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inídainós nossos trabalhos. 
O Sr. l!> Se.cretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N9128/92; de 27 do corrente, comunicando a rejeição 
do Su]?stitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 

n• 94, de 1991 (n• 1.446/91, na Casa de origem), de inicia
tiva· do Presidente da República, que dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enri
quecimento ilícito rio exercício de mandato, cargo, em~ 
prego ou função na administração pública direta, iitdiretã 
ou fundacional e dá o~tras providências, aprovando, com 
destaques, os dispositivoS qUe menciolia. -- -

(Projeto enviado à sanção em 14 de maio de 1992.) 

OFÍCIO 

DO SR- PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÁMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetos de lei: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 51, DE 1992 
(N• 2-473/91, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presideilte da República) 

Reajusta pensão especial concedida pela Lei n9 

7 .656, de 24 de fevereiro de 1988, a Dona Maria Carolina 
Vascmicelos Freire. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O valor da pensão especial concedida pela Lei 

n• 7.656, de 24 de fevereiro de 1988, a Dona Maria Carolina 
Vasconcelos Freire, viúva do Ministro Marcos de Barros Frei
re, falecido em conseqüência de acidente no d~sempenho de 
suas funções, fica elevado para Cr$3.066.000,00 (três milhões 
e sessenta-e seis mil cruzeiros) a partir de maio de 1992. -

Parágrafo UnicO". A revisão do valor da pensão de que 
trata este artigo far-se-á na mesma data e nos mesmos percen
tuais em que for alterada a remuneração dos servidores público 
civis e militares da União. 

Art. 29 Fica vedada aCumulação deste benefício cOm 
quaisquer outros- recebidos dos cofres públicos, resguardado 
o direito de opção. 
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Art. 39 Esta lei entra em, vigor na data de sua publi ~ 
cação. 

Art. A9 _ Revogam-se -as disposições em contrário. 

MENSAGEM Ne 776, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1991 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congress-o N acio-

nal: -

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do .Senhor Minis
tro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que "fl.eajusta 
pensão especial concedida pela Lei n~ 7 .656, de 24 de feve;reiro 
f)e 1988, a Dona Maria Carolina Vasconcelos Freiren. 

Brasília, 19 de dezembro de 1991. - Fernando Collor 
de MeUo 

EXPOSIÇÃO-DE MO'fl.VOS Ni 00606, DE 4 DENOVEM
BRO -DE 1991, DO SENHOR MINISTRO DE EsTADO 
DA JUSTIÇA - ---

Excelentíssimo Senhor_Presidente da RepúbÜca, 
Tenho a honra de submeter a elevada apreciação de Vossa 

Excelência o anexo projet6 de lei, que objetiva alterar a Lei 
n~ 7.656, de 24 de fevereiro de 1988, nO que se úfere à pensão 
especial concedida a Dona Maria Carolin-a Vasconcelos Freire, 
viúva do Ministro Marcos de_ Barros Freire, falecido em conse
qUência de acidente no desempenho de suas funçQes. 

2. A alteração em questão busca a atualização da refe
rida pensão espeCial no valor de 20 (vinte) salários de referên
cia, visto que o valor inicial -corresp00.d-i3., __ quando de ,sua 
concessão, a Cr$308A22,4_Ç (tre_zentos e oito miJ, quatrocentos 
e vinte e dois cruzeirOS e quarenta centavoS). isto é~ 2/3 (dois 
terços) do valor de 20 (vinte) salários mínimos. 

3. Cóm ·base nO- que dispõem ã parte _final do art. 79, 
IV, da Constituição Federal, bem como o ãtt. 39 da Lei n9 
7. 789, de 3 de j olho de 1989, que vedam a vinculação do 
salário minimo para qualquer fim, julgo_ oportuno propor novo 
valor para a pensão, no monierito de Cr$ 560.000,00 (qui
nhentos e sessenta mil cruzeiros) que, guardada a proporção 
da concessão inicial, equivale a 2/3 (dois terços) do __ monta.n.te 
de vinte salários mínimos hoje vigentes. 

4. Na fixação do quantum estabelecido no parágrafo 
anterior foram considerados, sobretudo, os relevantes serviços 
prestados pelo eminente homem_ público à Nação brasileira, 
cujo serviço veio a ter sacrificada sua Vida, e a impossibilidade 
legal de acumular este benefício com quaisquer oufros recebi
dos dos cofres públicos, resguardado a direíto de opção. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos do mais profundo respeito. --Ministro da 
Justiça Jarbas Passarinho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 7.656, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1988 

Concede pensão especial a Dona Maria Carolina 
Vasconcelos Freire: 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei: 
Art. 19 Fica concedido a Dona Maria Carolina Vascon

celos Freire, viúva do Ministro Marcos de Barros Freire, fale
cido em conseqüência de acidente no desempenho de suas 
funções, pensão especial no valor equivalente a __ 29 (vinte) 
vezes o salário mínimo -de referência. 

. Parágrafo único. A pensão de que trata este aftigo é 
vitalícia e reversível~ conforme o disposto na Lei n9 3.373,_ 
de 12 de março de 1958. - _ .• 

Art. _29 Fica vedada a acumulação deste benefíciocom 
quaisquer outros recebidos dos cofres públicos, resguardado 
o_ direito de opção. 

art. 39 A despesa decorrente desta lei correrá à conta 
de Encargos Previdênciários da União - Re_cursos sob a Su
pervisão do Ministério da Fazenda. 

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

Art. 5<? Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 24 de fevereiro de 1988; 1679 da Independência 

e 100• da República. -JOSÉ SAR.NEY - Mallson Ferreira 
da Nóbrega. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 57, DE 1992 
(N' 91/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a . permissão outorgada 
-à RBC - Rede Bahiana de Comunicação Ltda., para 
jexplorar serviço de radiod~fusão sonora em freqüência 
mOdulada na cidade de Feira de Santana, Estado da 
Bahia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica 3provada o ato a que se refere a Portaria 

n' 159, de 15 de setembro de 1989, que renova por 10 (dez) 
anos a permissão outorgada à RBC- Rede Bahiana de Comu
nicação L~da., para explorar serviço de radiodifusão ::.onora 

_em _fre_qüência modulada na cidade de Feira de Santana, Esta
. do da Bahia. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor ha data 
de sua publicação. 

Mensagem n' 683, de 1989 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio
naL 

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com 
§ 19 do artigo 223,- da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria n9 159, de 
15 de setembro de 1989, publicada no Diário Oficial da União
do dia 17 de outubro de 1989, que "Renova por 10 (dez) 
anos, a partir de 26 de agosto de 1987, a permissão outorgada 
à RBC - Rede Hahiana de Comunicação Ltda., através da 
Portaria n~ 841, de 22 de agosto de 1977, para eXplorar, na 
cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada". 

J~rasília, 24 de o_utubro de 1989. -José Sarney. 

E M n' 165189-GM 
17 de outubro de 1989 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

VOsSa EXCelência o processei de renovação de outorga reque
rida p~l~ RJ!C :::--Rede Bahiana de Comunicação Ltda., exe
cutante do serviço de radiodifusão sonora em freq üência mo
dulada, na cidade de Feira de S~ntana, Estado da Bahia. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério manifesta
ram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído e 
obedecido_s os requisitos legais e técnicos atinentes ao procedí
mento renovatório, o que me levou a deferir o requerido. 
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3. A este propósito, esclareço que, em- virtude do dis
posto no art. 223, parágrafo terceiro, da Constiti.liÇâo, o o ato 
renovatório somente vírá a produzir- seus- efeitos legais após 
deliberação do Congresso, a quem encáreço Vossa Excelência 
se digne de encaminhar a anexa portaria. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do m3is pro
fundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães. 

PORTARIA N' IS9, DE IS DE SETEMBRO DE 1989 

O Ministro de Estado das ComuniCações, usando das 
atribuições que lhe confere o artigo 1", do Decreto no;. 70.568, 
de 18 de maio de 1972, e nos termos do artigo 6", item II, 
do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo 
em vista o que consta do Processo MC n' 29107 .OOOS46/87, 
resolve: 

I - Renovar. de acordo com o artigo 33, § 3,, da Lei 
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir 
de 26 de agosto de 1987, a permissão outorgada à RBC -
Rede Bahiana de Comunicação Ltda., atravé_~da )Jortaria
n9 841, de 22 de agosto de 1977, para explorar, na cidade 
de Feira de Santana, Estado da Bahia, serViço de radiodifusão 
sonora em freqüência niodulada. 

II- A execução do serviço de radiodifusão, cyj~ O__!.ltorga 
é renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo CódigO Hfã!iileiro 
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

III-A permissão ora renovada somente produzirá efei
tos legais após-deliberação do CongressO Nacional, na forma 
do§ 3•, do artigo 223, da Constituição, 

IV- Es1a Portaria entra em vigor- tiã data de_ -~~a_ p~~li
cação. 

Antônio Carlos Ma'gaihã~s 
MC-DENTEL 
Diretoria Regional do Dentei em Salvador 
Seção de· Radiodifusão 
Processo n' 29107.000.546187 
Assunto: Pedido de renovação de outorga de radi~difusã.o 
emFM 

PARECER SDR4J N' 90/88 

A RBC- Red~! Bahiana de Comunicação Ltd_a., execu
tante do serviço de radiodifusão sonora em fr~qüência modu
lada, na cidade de Feira de Santana, Estado Qa Bahia, reque
reu tempestivamente a renovação_da outorga que lhe fo.i defe
rida. 

A requerente tem seus quadros societário e diretivo apro
vados respectivamente, pela Portaria n9 392/87 e pela EM 
n' 51183-GM. 

Calistas 

Modesto Cerqueira 
Modezil Ferreira de Cerqueira 
Florisberto Ferreira 

eouiii 
1o.ooo:6oo 
9.960.000 

·-vâ'!ôr cZ$ .. 
10.000.000,00 

9.960.000,00 

de Cerqueira 

TOTAL 

Dir. Presidente 
Di r. Superintendente 
Di r. Financeiro 

40.000 40,000,00 

20..000.000 20.000.000,00 

Modesto Cerqueira 
Modezil Ferreira de Cerqueira 
Florisbert~ Ferreira de Cerqueira 

Cumpre ressaltar que a postulante, durante o último pe
ríodo de vigência de sua outorsz.a não sofreu qualquer pena 

ou advertência conforme se_ verifica na Informação SFIS n9 
003/88; !is. 46. . 

À vista do exposto; opihamos pelo encaminh3l11eiit~ des
tes autos à [?i visão 'de RàdiOdifusão, para prosseguimento. 

Salvador, 22 de agostO de 1988. - Antônio Cavalcanti 
da Rocha Reis, Chefe da Seção de RadiodifuSão. 

De acordo. 
Ao Sr. DiretOr. da Divisão de RadiodifusaotOentel. 
Salvador, 23 de agosto de 1988.- Luiz Moreira 

da Silva, Diretór :Region(!.l·do Di:mtel em Salvador 

(À Comissão d_e Educação.) 

PROJETO DE DECRETO. LEGISLATIVO N• 58, DJ::l992 
(N• 28/91, na Câmara dos Deputados) · 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação 
-Cientffica_, Técnica e Teçnológica, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Chile, em Brasflia, 26 de julho de 1990. 

O Congresso Nacional decreta: __ _ _ _ 
Ãit. 19 Fica a(>Tdvàdo o texto- do Acordo Básico de 

Cooperação Cii:mtífica, Téthica e Tecnológica, celebrado, en
tre o Governo da Repúblicã Federativa do Brasil e o Governo 
da República do C.hile, em Brasilia, 26 de julho de 1990. 

___ Parágrafo único. Ficam sujeitos à. aprovação do Con
gr6s_s~ ~acional q1J~isquer ato_s que_ P()sSa_l!l resultar ~m-revisão 
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustés comple
m:entares·que, nos termo·s do art. 49,.-indso I da ConstituiÇão 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patríniôriio nacioilal. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sUa publicação. 

MENSAGEM N' 62, DE 1991 

Excelentíssimos Senhores membros do Corigresso Nacio
nal: 

·Em conformidade com o disposto no Artigo 49. inciso 
I, da ConstitUição Federal, tenho a honra de subm_eter à eleva
da cosideração de Vossas Excelências, ·acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministr_o de Estado das Relações 
Exteriores, o texto do Acordo Básico_de Cooperação Cientí
fica, Técnica--e Tecnológica celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Chile, 26 de julho de 1990. 

O referido Acordo se constituíra em -importante instru
mento para a dinamização das relações brasileiro-chilenas, 
ao alargar significativamente o escOpo da cooperação cientí-
fica, técnica e tecnoló_gi~ entre os ~~is países. -

Brasilia, IS de fevereiro de 1991. - F. CoUor 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DERGC/DAM. I/DAI/032/E
TEC L 00 ED3, DE 30 DE JANEIRO DE 1991, DO 
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELA
ÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor Doutor Fernando Collor, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de referir-me ao Acordo Básico de Coope

ração Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a República do Chile, firma
do em Brasília, no dia 26 de julho de 1990 .. 
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2. O referido ato su_bstitui o Acordo Básiçq _p~ _Çoope~ 
ração Técnica e Científica~ de 19 de julho de 1974, ampliando 
o seu alcance, _e_ estabelece nova mold4ra para a cooperação 
científica, técnica e· teCnológi.cà. :e:n:t~e ·os doi,s países, a qual 
poderá assumir as seguintes .f~>rn,Ias: , , _ 

"a)' ieàfiza·ç_ã9 cOnjunta ou coordenada de. programas de 
pesquisa e/ou desenvolvimento; 

b) elaboração de programas de estágio para treinamento 
profissional; '_1

• 

c) Ciiação e opiráçã_o de instituiçõeS de pesquisa, labora-
tórios ou centros de aperfeiçoamento; ' · 

d) organização de semjnários e cOnferências; 
e) prestação de serviços de consultaria; 
O intercâmbio de informações científíciS e_-tecnofógicas; 
g)- desenvolvünento de atividades conjuntas de coope-

ração, coordenadas· pelas Partes_ COntratantes em terceiros -
países~ .. 

3.- No que tange à eXecução das diversas formas de coo
peração científica, técnica e tecnológica o n-ovo Acordo Qua-
dro poderá contemplar: · 

a) envio de técnicos; 
b) concessão de bolsas de estudo; 
c) ~enyio de equipamentos ii:Idis~ensáveis a re31izaçaó de 

projetas C-$j)ecíficós.. · _ .. _-__ · ___ :__. ' _"_. . . . _ · 
A assinatura: do novo Acordo alarga o escopo da coope

ração" ciefttífica', têcriiéa e· te-cnológica com a República do 
Chile, cujo Aftigo VI ~óntempla 17 áreas passíveis de coope
ração ci~ritífíc;a, técJJipa e tecnológica. Pondero a Voss~ E_xçe
Iência que a assinãtir.ra· _do noVO ·Acordo adv~i9 do r~onhe
cimento mútuo da impOrtância de conferir~se um mecanismo 
mais ágil à ·cooperaçãO bilat~ral nesse. campo, o que poderá 
ser alcan·çado pela criação do Grupo de Trabalho pi-ev-isto. 
no Artigo YII,_íptegrad.o. pelos representantes dos respectivos 
Ministérios de Relações Exterioies _:_aos citiais íncuiob~ feali- -
zar a coordenação do referido Grupo -, por outras autOri
dades nacionais cornpeteitteS, ófg"alüsmos técnicos nacionais, 
universidades e representantes do setor privado. Cabe ressal
tar, por fim, que serão elaborados, no âmbito desse Grupo 
de Trabalho, os Programas_ Tricnais, _de que se faz. m~nção 
no Artigo II, para especificai' objetivos, met~s,_recursos, cro
nogramas_de trabalho, assim como as á_reas onde s_erão execu
tados os projetas. 

5.. Em _vista do que precede, permito-me encarecer a 
Vossa Excelência a conveniênci~ de o Governo brasileito ra.ti- _ 
ficar o instrumento~ pata o que será necessária a prévia autori
zação do Congresso Nacional, na forma do artigo 49, inçiso 
I, da Constituição Federal. 

6~ . Nessas condiçõ_es, tenho a honra de_.submeter projeto 
de Mensagem ao Congress.o.Nacional para Vossa Excelência, 
se assim houver por bem, tmcaminhar o texto do aneXo acordo 
ao Poder Legislativo: 

Aproveito a opo-rtu_nic_lade para renovar a Vossa Exce
lência, SerihOr -Presidente, a garantia do meu maiS profundo 
respeito. -

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA; 
· TÉCNICA E .. . - -- -

TECNOLÓGICA ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLI
CA 

FEDERATIVA DO BRASIL E' O GOVERNO DA REPÜ
BLICA DO CHILE 

o Go-verno da Repúbfíca Federativa dO B-iiSil 
O Governo da República do Chile 

(doravante denominados "Partes Contratantes"), 
Considerando que as novas· condições de_democracía, 

que imperam na região,,criaram maiores oportunidades para 
fo_rtalec_e~ a cooperaç_ão_ entre ambos os países em todos os_ 
planos; . .;. ,, . 

Con$cientes de seu inteiesse c~:m~.qrtJ. ,em promover e fo
mentar o progresso científico, técnico e tecnológico e das 
vantagens recíprocas que resultari~m de uma cooperação cien
tífica, técnica e tecnológica em áreas de iD.teresse mútuo; 

Tendo presente os esforços da integração económica, so
cial e cultural entre os_ dois países; 

. · Convencidos da importânda de estabelecer mecanisin-os · 
que contribuem ao desenvolvimento deste processo a nível 
regional e Çla necessidade de executar programas espedficos _--
de c~operação científica, técnica e tecnológica que tenham 
efetiVã incidência no desenvolvimento económico e sbcial dos 
respectivos países. e 

Considerando a necessidade de ampliar os alcances do 
Acordo Básico de_ Cooperação Técnica e Científica, de 19 
de julho de 1974, para adequá-lo às novas realidades; 

ACótâam o seguinte: 

ARTIGO I 

~- .AS Partes_-Contratantes se _cçnp.p_rometem a elaborar 
e executar, de comu-!11 acordo, programas e projetos de coope-
ração científica, técpica -~ tecnológica. _ 

2. Estes programas e projetas considenl!-ão a partici
pação, sua execução, de órgãos e instituições çlos setores -públi
cos ~·privados de ~~~os os países e, quando necessário, de 
uníversidade, instituições de pesquisa e organizações não-go
vemainentais. Deverão, particularmente, considerar a impor
tânCia da execução dos projetes nacionais de desenvolvimento 
e de projetes de desenvolvimento r~gional integrado. 

ARIGO II 

1. Para o cumprimento dos fins do_ presente Acordo, 
as Partes Contratantes elaborarão, conjuntamente, programas 
trienais em consorlânciã com as priorida"des de ambos os países 
no ãmbito de seus respectivos planos e estratégias de desenvol-
vimento económico e social. ; 

2:. O programa de_verá especificar objetivos, metas, re
cursos, cronogramas _de trabalho~ assim como _as áreas onde 
serão executados os projetas. 

·3. O programa será avaliado periodicamente, mediante 
solicitação das entidades coordenadoras mencionadas no Arti
go VII. 

ARTIGO III 

Na execução do programa _ince!)._~ivar-se-á~ quando neces
sário, a participação de_ organismos multilateyais e regionais. 
assim como de instituiÇ6es de terceiros países. -

. :ARTIGOIV 

Para os fins do presente Acordo, a cooperação científica, 
técnica e tecnológiq.; entre os dois países poderá assumir 
as seguintes fOrmas~ 

a) realização conjunta ou coordenada de programas de 
pesquisa e/ou desenvolvimento; 

-_b) elaboração de programas de estágio para treinamento 
profissional;. 

c) criação e operaÇão de instituições de pesquisa, labora
tórios ou centros de aperfeiçoamento; 

d) organização de seminários e conferêncía5; 
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e) prestação de serviços de consultaria; 
9. intercámbi.o de informações científicas e- teCfiológicis·;· 
g) desenvolvimento de atividades conjuntas de coope-

ração, coordenadas pelas Partes Contratantes em teice1Z:oS 
paíSes, e 

h) qualquer outra modalidade convencionada pelas Par-
tes Contratantes. - - _ · · _. _ _ - _ · 

ARTIGO V 

Na execução das diversas formas de cooperação científiCa 
técnica e tecnológica poder-se-á contemplar: ' 

a) envio de técnicos; · 
· b) concessão de bolsas de estudo; 
c) envio de equipamentos indispensáveis à realização de 

projetas específicos; e - · 
d) qualquer outro meio convencionado pelas Partes Con

tratantes. 

ARTIGO VI 

Sem prejuízo da possibilidade de estender a cooperação 
a todas as áreas que as Partes Contratantes eStim-em conve
nie;ntes, assinalou-se como áreas de especial interesse_ mútuo 
as seguinte~: . _ ___ . . 

-Biotecnologia; 
-Desenvolvimento Agroindustrial; 
--Eletrônica; 
-Energia; 
-Espaço. 

ARTIGO VIII 

As ~artes_ Contratantes poderão, sempre que j~lgarem 
neces_sáno e ~nv~niente, ~olicitar a participação de organis
mos mternactonats para viabilizar os programas e projetes_ 
re3.lizados no quadro do presente Acordo. 

ARTIGO IX 

Aplicar-se-ão aos funcionários e peritos de_cada uma das 
Pan:es Contrata"ntes, designados para trabalhar no território 
da outra, as normas vigentes no pafs sobre os privilégios e 
isenções dos funcionários e peritos das Nações Unidas. 

ARTIGO X 

Aplicar-se-ão aos equipamentos e materiais eventualmen
te fornecidos, a qualquer título, por um Governo a outro, 
no quadro de projetas de cooperação-- científiCa, técnica e 
tecnológica, as nonrias que regem a entrada no país de equipa
mentos e materiais fornecidos pelas Nações-Unidas a projetas 
e programas de cooperação científica, técnica e- tecnológica. 

ARTIGO XI 

1. O presente Acordo terá validade de nove anos, pror
rogáveis automaticamente por iguais petfodos, salvo Se uma 
das Partes Contratantes comunicar à outra, com antecedência 
mínima de seis iileSes,-sua decisão em contrário. 

2. Cada uma das Partes Contrata_ntes notificará a outra, 
por via diplomática, da conclusão das formalidades internas 
necessárias à enfrada em vigor do presente_ Acordo, o qual 
entrará em vigor a partir da data da última dessas notificações. 

3. Em caso de denúncia do Acordo, os programas e 
projetes em execução não serão afetados1 salvo quando as 
Partes Coutratantes convierem diversamente. 

-Fundição; 
- Indústria Florestal; 
-Informática; 

-Inovação tecnológica e produtiva; 
-Meio ambiente e recursos naturais renováveis; 
-Mineração; · 
-Pesca; 
- Previdência Social; . 
-Química; _ 
-Sanidade Animal e Vegetal; 
-Transporte e Comunicações, e· 
-Turismo. ·- 1 • ' • 

·ARTIGO XII 

1. Para- melhor execução do presente Acordo e para 
contar com um mecanismo constante· de progr3.rnação e êxe_cu
ção, as Partes Contratantes decidem estabelecer um Grripo 
de Trabalho de cooperação ciertt{fica-, técnica· e teCnOlógica, 
coordenado pelos Ministérios das Relações ExterioreS dOS 
dois países. · - · ' - · · -

2~ Corresponderá a ·este Grupo de Trabalho: 
_ a) elaborar diagnósticos globais e setoriais representa-

tivos da cooperação técnica- de ambos os países; · 
b) propor o Plano Trienal ou mOdificações a este .. identi

ficando os projetas específicos a serem desenvolvido-s, bem 
como os re.cursos necessários à sua implementação, ·e 

c) supervisionar a execução dos projetes acordadOs, arbi
trando os meios para sua conclusão em prazos previstos. 

3. O Grupo de Trabalho será integrado por represen
tantes de ambos os Ministérios das Relações EXteriores, por 
outra~ autoridade~ nacionaiS -competentes, por meiÍlbros de 
orgamsmos técnicos nacionais e de universidades e por repre-
s~n~an~es do setor privado. -

ARTIGO XII 

Poderão ser celebrados Ajustes Complementares no âm
bito do presente Acordo, cuja entrada em vigor_da_r-se-á por 
troca de notas diplomáticas. 

ARTIGO TRANSITÓRIO 

·1. Com.'o firb. de garantir que a ratificaÇão deste Acordo 
não ÍJ?.terrompa nem 'postergue o andamento dos prójetos de 
cooperação, as Partes Cohtratarites acordam qtie, no período 
intermediário entre sua assiriãtUra-e ·a: fraca- dOs'inStrumentos 
de ratificação, a cooperação contin"tiará-sendo regida pelos 
termos do Acordo Básico de Coopera-ção Técnica e Científica, 
assinado em Santiago, em 19 de julho de 1974. 

2. As Partes Contratantes concordam assim em dar con
tinuidade a todos os projetes atualmente em curso e em consti
tuir imediatamente o Grupo de Trabalho mencionado no Arti
go VII, para implementar, com a possível brevidade, os termos 
do primeiro programa trienal. 

3. As Partes Contratantes acorda_m, aitt4a, que os Ajus
tes Complementares assinados no âmbito do Acordo Básico 
de Cooperação Técnica e Cientffica, de 19 de julho de 1974, 
reger-se-ão pelo presente Acordo a partir da sua entrada em 
vigor. 

Feito em Brasília, aos dias do mês de julho de 1990, 
em dois exemplares originais, noS idiomas· português e espã
nhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 
Pelo Governo da República Federativa do Brasil, -Francisco 
Rezek. 

Pelo Governo da República do Chile, Enrique SOva Cim
ma. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO' D'A REPÚBLICA FEDERAtiVA DO 

BRASIL 

···············--··«·····-·-··:rrT-üi:õ!v~·.<----·······--·------------· 

Da Oiianização dos Poderes 

CAPÍTULO! 
Do Poder Legislativo ----------------------------···s"EÇÃõ-ii ______________________________ _ 

Das Atribuições do Congresso Nacional 

······;:;;~·49~·-·ict~~~;~-;~é-~~-i~-;~~i~-~i-~~-ct~·c~~;;;~:;·N;: 
cional:._ 

I- resolver definitivamente Sobre· tratados, acordos ou 
atos internacionaiS ·que ã.ca"rtetém encargos ou compromissoS 
gravosos ao património nacional; -
•••••••••••••• ··~ ••••••• -.. ~~ • ..- •• ' .. ,-.' ·-· ........................ u ......... 4~"' ........... . 

........ (A·c;;,;i~;ã~-d~-R~i~~ó;~-E~~~;;~~~; ~D~J;;~~N~;i:t~~·i.) 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe-

diente lido vai à publicação. - ' · · 
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr.!'? Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 73, DE 1992 
"Altera a Lei n9 8.270, de 17 de dezembro de 1991 

e dá outras providências". 

O CongresSo NaciOnai decreta: __ c 

Art. 1• O art. 7•, da Lei n' 8.270, de 17 de ~dezembro 
de 1991 passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 

"Art. 79 . , , , ......... , .-..... .. ~ .. ~ .. çç·~~--.~ .. ç~-..,.,,.,.,-,-.-.--.-• .-.,-
§ 89 O pessoal remanescente das Tabelas Espe_

ciais dos extintos Territórios FederaiS do _Amapá ·e de _ 
Roraima serão enquadrados na forma estabelecida pelo 
Decreto-Lei n' 2.280, de 16 de dezembro de 1985. 

§ 9• O Ministério do Trabalho e da Adminis
tração Federal baixará~ no prazo de 45 dias, as normas 
complementares para a execução desta lei." 

Art. 29 Esta lei entra em vigOr na· data de sua publica
ção, retroagindo seus efeitoS __ à data do Decreto-Lei n"' 2 . .280, 
de 16 de dezembro de 1985. ~- ____ ----c---:c~c----

Art. 3"' Revogam-se as dispoSições em Contrário~ 

Justificação 

O presente projeto de lei tem por objetivo corrigir as 
distorções existentes "entre os Servídores públicos federais dos 
extintos Territórios Federais do Amapá e Roraiina, transfor
mados em Estado pelo art. 14 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias da Constituição da República Federa
tiva do Brasil. Tais servidores estão à margem do Plano de 
Classificação de Cargos e salários instituído pela Lei n9 6.550, 
de 5 de julho de 1978. 

Não há, presentemente, nenhuma justificativa plausível 
para que haja servidores remanescentes em Tabelas Especiais 
e isto pelo próprio fato de que a Lei n' 8.270, de 17 de dezem
bro de 1991, dá, no art. 7" e respectivos parágrafos, a possibi
lidade do servidor redistribuído ser devidamente enquadrado 
no novo órgão onde passou a ter lotação, o que se constitui, 
hoje, numa afronta ao próprio princfpio da igualdade preco
nizado pelo art. 5" da Constituição Federal, pois enquanto 

o servidor redistribuído goza do privilégio do enquadramento, 
o mesmo I?ão ocorr~ som aquel~ abnegado -~fVidor que conti
nua prestàndo serviço aos novos Estados do Ainapá e de 
Roraima. . : 

1 
• - - • 

·. Vale, ainda, ctesta·car que o enquadramento dós Servi-: 
dores remanescentes.d~ Tabela~-.:E;sp~qiai~ do AI'lfapá e de 
Roraima não trará qualquer acréscünO aos cofres públicos 
federais e isto pela simples razão de que já -são -servidores 
públicos federais, inclusive todos pertencentes ao Regime Jurí
dico Único da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
fáce ao preconizado pelo art. 243. 

A proposta para que se aplique_ aos servidores a regra 
estabelecida pelo Decreto-Lei n' 2.280, de 16 de dezembro 

--de 1985, deve-se ao_fato_de que foi este diploma legal o último 
editado sobre enquadramento dos servidores pertencentes à_ 
Tabela Especial de. Empregos, sendo que hoje, em face da 
Lei n<;i 8.112/90, trata-se de cargos, fato que se amolda ainda 
àqueles servidores pertericentes a Tabela Especial. 

-A não inclusão dos servidores remanescentes, embora 
servidores públicos federais, no Plano de Classificação de Car
gOs (Lei n9 6.550/78.) acarreta o sério prejufzo, inclusive contrá..: 
rio ao próprio princípio isonômico previsto-pela Magna Càttà; 
de não serem beneficiários de crescimento na ca-rteira,. oU 
seja, não são passfveis de progressões función.ais. · 

Estas as considerações que tinha de fazer e, com Certeza, 
terem o privilégio de contar com a aquiescência de Vossas 
Excelências, nobres pares, para resgatar-esta dívida, até de 
cunho social, que a União tem para com os servidores rema
nescentes das Tabelas Especiais dos Extintos Territórios Fede-
rais do Amapá e Roraima. . 

~ c Sala das Sessões, 28 de maio de 1992. -Senadora Mar-
luce Pintó. · -- · · · 

LEGISLAÇÃO CiTADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL 

••:•::•••••••••••••••••••••••••••••••••"•••••••••-••••-••u 

c TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 
Dos Direitos: e Deveres Individuais e Coletivos . ''' . 

Art. 59 Todos são iguais perante ,a lei, sein distinção 
de qualquer natureza. garantindo-se aos brasileiros e aos es
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à seguran_çÇt e à propriedade, 
nos termos seguintes: 

I -homens e mulheres são iguais em direitos e obriga-
ções, nos termos desta Constituição; _ 

II -ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei; 

III- ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante; 

IV- é livre a manifestação do pensamento, sendo veda
do _o_ anonimato; 

V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou 
à imagem; 

VI- é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garan
tida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias; 
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VII- é assegurada, nos termos da lei, a prestaÇão de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de inter
nação coletiva; 

VIII -ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou_de convicção filosófica ou políticit, salvo 
se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

IX- é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científiCa e de comunicação, independente de censura ou li
cença; 

X -são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenízação 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violaçãO;-

XI- a casa é asilo inviolável do indivíduo, ningué_m nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador. salvo em 
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar so_con_o, 
ou, durante o dia, por determinação judicial; 

XII -é inviolável o sigilo da correspondência e das co
municações telegráficas, de dados e das comunicaçõ_e_s teJefô
nicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses 
e na forma que a lei_ estabelecer para fins de investigação
criminal ou instrução processual penal; 

XIII- é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, alendidas as qualificações_ profissionais qu·e--a 
lei estabelecer; 

XIV -é assegurado a todos o acess_o à informação_ e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 
profissional; '. 

XV- é livre a locomoção no tef:ritódo nacional em tem-_ 
po de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da_ lei, nele 
entrar, permanecer ou_ dele sair com seus bens; 

XVI- todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 
em locais abertos ao público, independentemente de autori
zação, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio 
aviso ã autoridade competente; 

XVII- é plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter para militar, 

XVIII- a criação de associações e, na foima da lei, 
a de. co_opcrativas independcm de autorização, sendo vedada 
a interferência estatal em seti funciOnã,mento; --

XIX- as associaçõ_es Só :Poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judi
cial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado, 

XX- ninguém poderá ser compelido a associar-se ou 
a permanecer assuciado; 

XXI- as entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitiriüdade para representar seus filiados 
judicial ou extrajudicial; 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 
XXIII- a propriedade atenderá a sua funç_ão socjal; 
XXIV- a lei estabelecerá o procedimento para desapro-

priação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 
social, mediante justa e prévia indenização 'em dinheiro, ressal
vados os casos previstos nesta Constituição; 

XXV- no caso de iminente perigo público; a· aUtOridade 
competente poderá usar de propriedade particular, assegurada 
ao proprietáriCtiildenização ulterior, se houver dano; 

XXVI- a pequena propriedade rural, assim definida em 
lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos deconentes_çie_sua ativi
dade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar 
o seu desenvolvimento; 

XXVII -aos a~t_Ores pertence o direito· exclusivo de utili
zação, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível 
aos herdeiros pelo tempo .qu~ .a lei fixar; 

XXVIII- são as~e_gurados~ nos termos da lei: 

a) a proteção às p~utidipáÇóêS individuais em obras cole
tivas e à reprodução da imagem e voz humanas. inclusive 
nas atividades desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveitamento ecoOôfuíCo 
das obras que criarem· oU de que participarem os criadores, 
aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e asso
ciativas; 

XXIX- a lei assegurará aos autores de inventos indus
triais J?rivilégio temporário para sua Utilização, bêm · COLlo 
proteçao às criações industriais, à propriedade das marcas, 
aos n_omes ?e empresas e a outros sign"ás distintiVos, tendo 
em vista o Interesse social e o desenvolvimento tecnOlógico 
e económico do País; · -

XXX- é garantido o direito de herança; 

XXXI- a sucessão de bens de E;:Str~ngeiros situados no 
País será regulada pela lei brasileira em benefícios do cônjuge 
ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorá
vel a lei pessoal do de cujos; 

XXXII- o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa 
do consumidor; 

XXXIII- todos têm direito a receber dos órgãos públi
cos infóniulções de seu intere-s-se -pafticulãr, áu dtidiiteresse 
coletivo ou gerai, que serão prestados no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da socie_dade e do Estado; 

' XXXIV- são a todos assegurados, independentemente 
-do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos poderes Públicos em defesa 
de direitos ou contra ilegalid~de ou aJ?us.o de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para 
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse 
pessoal; 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder J udi
ciário lesão ou ameaça a direitO; -- - -
· XXXVI- a lei não prejUdicará o diieiio adQuiddo, o 
ato jurídico perfeito e a coisa julgada; _ 

XXXVII- não haverá juízo ou tribunal de exceç"ão; 
XXXVIII- é reconhecida a instituição do júri, com a 

organização que lhe der a lei, assePurados: 
a) a plenitude de defesa; 
b) o sigilo das votações; 
c) a soberania dos veredictos; 
d) a competência para o julgamento dos ciiirieS-dolosos 

contra a vida; 
XXXIX- não há- Crime sem lei anterior que o defina, 

nem pena sem prévia corriínação legal; , 
XL- a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar 

o réu; 
- XLI -a lei punirá- qUalquer discrírriillação ateritatória 

dos direitos a liberdades fundamentais; 
XLII- a prática do racismo constitui Crime inãfiançável 

e imprescritível, sujeito à- pena de reclusão, nos termos da 
leí; 

XLIII -a lei considerará crimes inafiançáveis e insusce
tíveiS- de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afinS, ·o terrõrisffio e oS definidos 
como óimes_ hediondos, por eles respondendo os mandantes, 
os executore_s_e os que, podendo evitá-lo, se ori:::titireín; 
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XUV- constitui" Ctimé -mafiánÇáVCI e imprescritível a 
ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático; 

XL V- nenhuma pena paSsará da pessoa ·cto condenado, 
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do 
perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor 
do património transferido; 

XL VI- a lei regulará a in,d_ividualização da pena e adota
rá, entre outras, as- seguinte~· 

a) privação ou restrição da liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; 
d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de direitos; 
XL VII- não haverá penas: 

a) de morte, salvo e·m caso de ·guerra declarada,_nos ter 
mos do art. 84, XIX; 

b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimentos; 
e) cruéis~ 

. XL VIII...:__ a pena será cump:çida em estabelecnnentos dis
tintos, de_ acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo 
do apenado; 

XLIX- é assegl1rado aos presos o respeito à integridade 
física e moral; -

L- às presidiárias sei'ão asseguradas condições para que 
possam permanecer co-m-·seus filhOs- dllrailte o período de 
amamentação; -

LI - nenhum brasileiro será extraditado, sal v o o natura
lizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturali
zação, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilíCito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; 

LII- não será concedida extradição de estrangeiro por 
crime político ou de opiniao; 

Lili- ninguém será processado nem sentenciado senão 
pela autoridade competente; 

UV- ninguém será privado da liberdade ou de seus 
bens sem o devido processo legal; 

L V- aos litigantes, em processo judicial ou açlminis
trativo, e aos acusados em geral são assegurados o contra
ditório e ampla defesa, com os meios e recursos a elà,inerentes; 

LVI- são inadmissíveis, no processo, as prOvas obtidas 
por meios ilícitos; 

LVII- ninguém será considerado culpado até o trânsito 
em julgado ou sentença penal condenatória; 

LVIII- o civilmente identifkado não será submetido 
a identificação criiriirial, salvo nas hipóteses previstas em lei; 

UX- será admitida ação privada nos crimes de ação 
pública, se esta não for intentada no prazo legal; 

LX- a lei só poderá restringir a pUblicidade dos atas 
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social 
o exigirem; - _ 

LXI- ninguém será pi-eso senão em flagrante defito ou 
por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei; · 

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se 
encontre serão cumunicados imediatamente ao _juiz compe
tente e à família do preso ou à pessoa por ele incídada; 

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre 
os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegur_ada a assis

. téncia da familia e de advogados; 
LXIV- o preso tem direito à indentificação dos respon

sáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial; 
LXV- a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela 

autoridade judiciária; 
LXVI- ninguém será levado à prisão ou nela mantido, 

quando a lei admítir a liberdade provisória, com ou sem fiança; 
LXVII- não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 

responsável pelo inadimplernento voluntário e inescusável de 
obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 

LXVIII- conceder-se-á habeas-corpus sempre que al
guém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 
c·oação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder; 

LXIX- conceder-se-á mandado de segurança para pro-
teger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus 
ou h,abeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abu
so do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 
no exercício de atribuições do Poder Público; 

_LXX- o mandado de segurança coletivo pode ser impe
trado por: 

a) partido político com representação no Congresso Na
cional; 

b) organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 
um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou asso
ciados; 

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que 
a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício 
dos direitos e liberdades constitucionaiS e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

LXXII- conceder-se-á habeas-data: 
a) para assegurar o conhecimento de informações relati

vas à pessoa do impetrante, constantes de registras ou bancos 
de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 

b) para a retificação de dados, quando não se prefira 
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; ' 

LXXIII- qualquer cidadão é parte legítima para propor 
ação popular que vise anular ato lesivo ao património público 
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade admi
nistrativa, ao meio ambiente e ao património histórico e cultu~ 
ral, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 
judiciais e dos ónus da sucumbência; -

LXXIV- o Estado prestará assiStência jurídica integral 
e gratuita aos que comprovarem insuficiência "de recursos; 

'LXXV- o Estado indenizará o condenado por erro judi
ciário, assim como o que ficar preso~ além do tempo fiXado 
na sentença; 

LXXVI- são gratuitos para os reconhecidamente po-
bres na forma da lei: 

a) o registro civil de nascimento; 
b) a certidão de óbito; 
LXXVII - sãó gratuitas as ações de babeas-corpus e ha

beas-data, e, na forma da I_ei, os atos necessários ao exercício 
da ddadania. ---- -

§ 1 ~ As normas definidoras dos direitos e garantias fun
damentais têm aplicação imediata. 

§ 2~ Os direítos e garantias expressos nesta Constituição_ 
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 
por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte. 
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CAPÍTULO IV 
Dos Direitos Políticos 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrá
gio universal e pelo -voto direto e secreto, com valqr_ igu_a.l 
para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I -plebiscito; 
n - referendo; 
III -iniciativa popuiar. 
§ 1" O alistamento eleitoral e o voto são: 
I- obrigatórios para os maiores de deZoito anos; -
II- facultativos para: 
a) os analfabetos; 
b) os maiores de setenta anos; 
c) os maiores de dezesseis. e menores de dezoito anos. 

§ 2~" Não podem alistar-se como eleitores os_ estrangei
ros e, durante o período do serviço milítãr obrigatório, os 
conscritos. --- - -

§ 3" São condições de elegibilidade, na forma da lei: 
I- a nacionalidade brasileira; 
II -o pleno .exercício dos direitos políticos; 
III --o alistamento eleitoral; 
IV- o domicílio eleitoral na circuri.sàição; 
V -·a filiação partidária; 
VI -a idade mínima de: 
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente 

da República e Senador; 
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de 

Estado e do Distrito Federal; 
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado 

Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e jUiz de paz; 
· d) dezoito anos para Vereador. 

§ 4"' São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
§ 59 São inelegfveis para os mesmos cargoS, Do períodõ -

subseqúente, o Presidente da República~ os Governadores 
de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver 
sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito. 

§ 6'! Para concorre_rem _a_ outros cargos, o Presidente 
da República, os Governadores de Estado e do DisJd!o F~d_e
ral e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos 
até seis meses antes do pleito. 

§ 79 São inelegíveis, no terrítório de jurisdição do titu
lar, o cônjuge e os parentes consagüíneos ou afins, até O 
segundo grau ou por adoção do Presidente da República, 
de Governador de Estado· ou Território do Distrito Federa1, 
de Prefeito ou de quem os ·ia substituído dentro dos seis 
meses anteriores· ao-pleito, salvo se já titular de mandato 
eletivo e candidato à reeleição. 

§ 8'! O militar alistável é ele~ível. atendidas as seguintes 
condições: 

I - se contar menos de dez anos de s_e:rvjço, __ Q.everá 
afastar-se da atividade; 

II- se contar mais de dez anos de serviço, será agregado 
pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamen
te, no ato da diplomação, para a inatividade. 

§ 99 Lei cOmplementar estabelecerá outros casos de ine
legibilidade e os Prazos de sua cessação, a fim de proteger 
a normalidade e legifimídade das eleições contra a influência 
do poder económico ou o abuso do exercício de função, cargo 
ou emprego na administração direta ou indireta. 

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante -
, a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplo: 

Ill~_ç~o_, instruída a ação com provas de abuso do poder econó
mico, corrupção ou fraude. 

§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em 
segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, 
se temerária ou de manifesta má-fé. 

LEI N' 8.270, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991 

Dispõe sobre reajuste da remuneração dos servidores 
públicos, corrige e reestrutura tabelas de vencimentos 
e dá outras providências. 

Art. 79 Serão enquadrados nos planos de classificação 
de cargos dos órgãos da Administração Federal direta, das 
autarquias, incluídas as em regime especial, e das fundações 
públicas federais dos respectivos servidores redistribuídos de 
órgãos ou entidades cujos planos de c1assificação séfain diver
sos daqueles a que os servidores pertenciam. 

§ 19 Mediante transformação dos respectivos cargos, os
servidores serão incluídos nas classes ou categorias cujas atri
buições sejam correlatas com as dos cargos ocupados na data 
de vigência desta Lei, observada a escolaridade, a especia
lização ou a habilitação profissionar exigida para o ingresso · 
nas mesmas classes ou categorias. -

-§ 29 Os servidore_s serão localizados em referências, ní
veis ou padrões das classes ou categorias a que se refere este 
artigo determinados mediante a aplicação dos critérios de en
quadramento de pessoal estabelecidos nos planos de classifi
cação e retribuição de cargos dos órgãos ou entidade a que 
pertencerem. 

§ 3~ Na falta dos critérios a que se refere o parágrafo 
anterior, a localização far-se-á mediante o deslocamento do 
servidor de uma referência, nível ou padrão, para cada dezoito 
ineSeS de serviço prestado no cargo ocupado na data fixada 
neste artigo, ou em referência cuja posição- relativa no plano 
de classificação-de cargos em que estiver sendo enquadrado 
seja correspondente à ocupada no plano de cargos anteriores, 
prevalecendo o critério que o enquadrar mais favoravelmente. 

§ 49 O deslocamento a que se refere o § 39 far-se-á 
a partir da melhor referência, nível ou padrão da classe inicial 
da categoria correspondente no novo plano. 

§ 5'! Na hipótese em que <is atribuições pertinéntes- aos 
cargos ocupados pelos servidores não estiverem previstas no 
Plano de Classificação de Cargos em que serão incluídos, 
cOflsiderar-se-á a classe ou categoria semelhante quanto às 
atividades, à complexidade, ao nível de responsabilidade e 
ao grau de escolaridade exigidos para o respectivo ingresso. 

§ 6~ Na hipótese de_os servidores, de que trata esta 
Lei perceberem, na data fixada no§ 7'!, remuneração superior 
à decorrente da reclassificação, ser-lhes-á assegurada a dife
rença a título de diferença de_ vencimentos, nominalmente 

-identificada, sendo considerada também para cálculo das van
tagens pessoais e se sujeitando aos mesmos percentuais de 
revisão ou antecipação dos vencimentos. 

§ 7" O órgrão central do Sistema de Pessoal Civil expe
dirá normas necessárias à ex_ecução do disposto neste artigo, 
ao prazo de noventa dias, contado.da data da vigência desta 
Lei. 

REGIME JURíDICO ÚNICO 

LEI N' 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 
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LEI N' 6.550, DE 5 DE JULHO DE 1978 

Estabelece diretrizes para a classificação de cargos, 
empregos e funções do Serviço Civil dos Territórios Fe
derais, e dá outras providências. 

DECRETO N' 82.270, DE 18 DE SETEMBRO QE 1978 

Estabelece nonnas para a execução da Lei n~ 6.550, 
de S de julho de 1978, e dá outras providências. 

SEÇÃOI 

DECRETO-LEIN•2.280, DE I6DE DEZEMBRO DE 1985 

Cria, mediante transformação, empregos na Adminis
tração Federal direta e nas autarquias federais e dá 
outras providências. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania -
decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comisSão competente. 

Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1~ 
Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 329 DE 1992. 

Requeiro", nos termos -do art. 50, § 2'\ da Constituição 
Federal e dos arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, sejam solicitadas ao Minist~:o de Estado dos Trans
portes e ComunicaÇões, jUnto à Empresa de CorreiOs e Telé
grafos - ECT, as seguintes: iilforrriações: 

1. Quantos foram os funcionários da ECT demitidos 
em todo o Estado do Maranhão, no ano de 1990, e qual 
a percentagem que essas demissões representaram em relação 
ao quadro de funcionários? "··- ·- · · 

2. Quais foram·os critérios utilizados nessas demissões? 
3. Quais as van:tãgens-ou benefícios advindes dessas de-

missões? - · - --- -- -
4. Quantos e quais funcionários fOram readrilitTdos em-

todo o Estado e em que nível se encontra o processo de 
readmissão em face_ das açõcs trabalhistas em curso? 

5~ Qual a verdadeira situação do processo-de readmissão 
dos funcionários auxiliares instaladores de linha, demitidos 
da ECT-MA, diante do Acordo Coletivo de Trabalho cele
brado entre a ECT e a Fentect, cláusula 19\ onde a ECT 
se comprometia a reaproveitar. prioritariamente, o pessoal 
que, porventura, viesse a ser afetado por inovações tecno
lógicas? 

Brasília, 28 de maio de 1992. -Senador Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento que acaba de ser lido será submetido à Mesa Pi"x:etor~ 
para decisão. 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secre
tário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 330, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na forma regimental, licença, para me ausentar 

dos trabalhos da Casa~ na próxima sexta-feira, dia 29 do cor
rente, para participar do Seminário América Latina - Um 
Desafio, em São Paulo, Capital, onde farei uma palestra. 

Sala das Sessões, 27 de maio de 1992. -Senador José 
Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, fiCa concedida a licença solicitada. 

A Presidência recebeu, da Senhora Violeta Barrios de 
Chamorro, Presidente da República da Nicarágua, ofício no 
qual sua Excelência agradece a acolhida recebida pelo Con
gresso Nacional quan~o de sua visita· ao Brasil, ao Il)esmo 
tempo em que expressa seu desejo de que aquele breve encon
tro ~irva para estreitar os laços de cooperação e amizade exis
tentes entre os dois Países. 

É o seguinte o ofício recebido: 

Ref: 081.081.92 BR 
Brasília, DF, 20 de maio de 1992. 

Excelentíssimo Seilhor 
Senador Mauro Benevides 
Presidente do Congresso Nacional 

Excelentíssimo Presidente, 
Através da presente tenho a honra de fazer-lhe chegar 

carta que envia a EXcelentíssima Presidente da República da 
Nicarágua, Senhora Violeta Banios de Chamorro. 

Aproveito a -oportunidade para Teiterar as mostras de 
minha mais alta estima e consideração. 

Atenciosamente, Ariel Grariera Sacasa, Embaixador da 
Nicarágua. 
N• p-140I-122-4-92 

Managua, Nicaragua 2 de abril de 1992 
Setior Mauro Benavides 
Presidente Del Congreso Federal de Brasil 
Brasília, Brasil. 

Estimado Setior Presidente: 
Deseo agradecer a Vuestra Excelencia el cordial recibi· 

miento que me brindara junto con los Honorables Miembros 
del Congreso Nacional de Brasil, durante la Visita Oficial 
que tuve el honor de realizar a su país. 

Segura de que el breve encuentro que sostuvimos contri
buirá a estrechar las relaciones de cooperaci6n amistosa entre 
Brasil y Nicaragtia, aprovecho 13 õportuhidad para reiterar 
a Vuestra Excelencia y a todos los Honorables Miernbros 
dei Congreso Nacional de Brasil, lãs seguridades de mi más 
alta consíderación y estima. -- -

Violeta B. de Chamorro 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Do expe
diente lido, consta o Projeto de Decreto Legislativo n9 58, 
de 1992, que por tratar de matéria referente a Ato Interna
cional, em obediência ao art. 376, c, do Regimento Interno, 
terá perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa_ 
Nacional, o prazo de cinco dias para recebimento de emendas, 
após o que a referida Comissão terá quinze dias, prorrogáveis 
por igual período, para opinar sobre a matéria. Findo esse 

- prazo·; sem parecer, a proposição entrará em Ordem do Dia 
nos termos do art. 172, II. c, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- há oradores 
inscritos. 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Antôilio Mariz. 
(Pausa.) . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pau
sa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello, ilustre 
representante do Amazonas nesta Casa. 

Ainda ontem, eu falava com um querido amigo, Õ nobre 
Senador Ruy Bacelar, sobre crimes çieste Governo. 

Ora, Sr. Presidente, criines -os há em qualquer oportu
nidade, em qualquer sitliação,-em qualquer governo. O impor
tante é que sejam detectados, para serem punidos, observada 
a gravidade de cada situação especial. 

Enquanto a imprensa amplamente castiga e profliga o 
Presidente, enquanto nas tribunas dos Parlamentos os orado
res do Senado e da Câmara- dizem abertamente aquilo que 
pensam e que sentem, enquanto_o povo fala nas ruas livre
mente, abertamente, a respeito do que pensa e do que observa 

o SR. AUREO MELü_ (PRN- AM. Pronuncia o seguin- nos atos administrativos, ali vaí o Presidente, exercendo a 
te discurso. Sem revisão do orador.) --Sr~ Presidente, S~ sua função de verdadeiro magistrado, cumprindo o seu-dever, 
e Srs. Senadores, quero, nesta oportunidade, render tributo realizando a obra a que se propôs. Segundo Sua Excelência 
e homenagem a um jovem que, embora no despreparo da teve oportunidade de me dizer, ainda há dias, iniciará a sua 
sua juventude e embora o número imenso ·-cte problemas que fase melhor e mais satisfatória nO àno de 1993, quando as 
o alanceiam, tem sabido cumprir o seu dever _e se tprnado .ondas violentas, o mar encapelado em que vivemos no plano 
uma figura de projeção nacional e internacional no melhor financeiro, começarão a ter a suavidade dos óleos derramados 
sentido da palavra. _ na superfície, e o P-aís e o povo terão o ensejO- de observar 

Refifo-me ao nosso Presidente Fernando Collo_r ~e ~ello, _:e __ s~_~tir_ que o seu GoVerno se realiZa e triunfa nos seus obje
que, neste momento, passa instantes. afliti~o~-e amargli~ád~s,-- ti vos. 
em função da campanha que lhe fo1 movtda pelo seu trrna(l . Crimes! Que crimes aconteceram? 
que, num ato de desassossego, de inquietude, realmente qu~se Os crimes ocorridos de desvio de verba foram mandados 
de desagregação p~icológica, investiu contr~ Sua:E~cel~nc_ta, ___ apurar pelo nosso Presidente. Nenhum deles, que chegou ao 
originando os detratores gratuitos, que sempre ex1stem em seu conhecimento, deixou de ser atentamente observado _e 
todos os regimes e para todos as presidentes e administra· imediatamente foram tomadas providências para serem escla-
dores, se sentissem assanhados para combatê-lo e falar até recidos e punidos os seus responsáveis. 
em impeachment nesta fase da política brasileira. Discricionarismo, disse o eminente colega. Mas que dis-

crionarismo é este de um Presidente que respeita o Congresso 
Ora, Sr·- Presidente e Srs. Senadores, Fernando Collor Nacional, que manda as suas mensagens, envia as sua propo-

de Mello, na democraC'i3., tem sido um expoente, uma legítima sições com 3 maior pureza de intenções, que acata qualquer 
demonstração do que é realmente o regiine da liberdade, deliberação proferida por esta Casa e pela sua irmã! Apenas 
aquele regime que Rui Barbosa dizia ser a essência do invólu- dentro dos princlpio:s da lei acata o que foi concluído e determi-
cro republicano e que tinha, como seu centro, o espíritO areja- nado_pelas muitas cabeças pensantes, que formam 0 corpo 
do e oxigenado de princípios espirituais e morais de l:O_da deste Colegiada. 
ordem. Não pode ser discricionário quem apóía a democracia, 

Desde o início, Collor mostrou a impressão digital_do quem respeita os representantes do_ povo, quem exerce seu 
· seu idealismo e objetivo. Avançou, talvez, n~ setor da perple·· mandato com aquela segurança de quem está disposto a cum-

xidade para todos os brasileiros, quando fez aquele autêntico prir a tarefa que 0 povo lhe designou, e que é, sem dúvida, 
empréstimo compulsório concernente às poupanças que forani a prinCipal característica de um vínculo que se estabelece, 
encaminhadas para o Erário público. Mas Sua Excelência disse em que o mandatário exerce as suas tarefas como se fo~se 
naquela ocasião que esse dinheiro seria reposto, e istó está um delegado do povo e um seu empregado. E o povo confere 
acontecendo agora felizmente, numa provã de que é homem atentamente, nas horas jurídicas e esSenciais, aquilo que ele 
de palavra. dando àquelas importâncias arrecadadas os jUros determina e que deseja seja feito, dando um crédito _de con-
compatíveis, que causam até perplexidade para muitos que, fiança a que qualquer um de nós, seus mandatários, saiba 
tendo uma importância pequena, agora a estão vendo crescida cumprir as suas aspirações, os seus -desígnios e o de_sejo que 
e acrescida, recebendo às vezes quatro vezes aquilo que ha- temdeverestaPátriaprosseguiravarite~eã'sítuaÇãOindividual 
viam inVeStido. --- de cada brasileiro ser solucionada de_modo satisfatório. 

O Senhor Fernando Collor de Mello tem mandado apurar No momento em que falava o eminente colega, tive opor-
quaisquer crimes de corrupção, quaisquer desvios voltados tunidade de anotar alguns detalhes da sua oração, das suas 
contra o interesse do Erário público. Tem procurado mostrar acusações, em que dizia S. Ex~ que o nosso Governo estava 
a este País e ao exteriOr que temos, de fato, um Presidente. desacreditado. Desacreditado por quê? No momento em que 
Pelo seu donaire, pela sua postura e capacidade, tem sabido a nossa dívida externa está sendo normalmente paga, com 
desempenhar Plenamente' apesar de sua J·uventude, o seu d to o o respeito devido a um compromisso nacional, no instante 
mandato. Nos momentos em que vê a sua administraç-ão ares- éd" b ·1 • b' em que o cr 1to ras1 euo cresceu, su m e se tornOu uma 
tada Ou' Porventura, infeliz em determinada área, apressa-se -- realidade fática, por que desacreditado; no momento em que 
em corrigir, retificar' escoimar de erro e escarificar ,-para que- o Presidente do Brasil, com a sua postura, com a sua elegância 
o Brasil seja conduzido no melhor sentido. - - e-com a sua -capacidade! Porque Fernando Collor_de_ Mello 

Tem combatido a inflaçãode maneira entusiástica e persis- é- um orado"r que, sem jaça:; recebe qualquer representante 
tente, e tem dado oportunidade a que as nossas finanças, estrangeiro. Se o representante vem falando francês, o Presi-
que estavam na faixa de 95% de inflação, sejaril.' saneadas dente fala francês, e com ele dialoga; se ele vem falando 
e, agora, baixando, possa o nosso povo aproveitar ãs vantagens em inglês, o Presidente com ele_ d,ialo'ga em inglês. E, ao 
decorrentes dessa situação. mesino tempo, t'eVéhl a suá capãcidà.de, que- é a capacidade 



, Maio de 1992 DIÁRiO !JO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 29 4083 

da nossa agente, amálgama de todas as raças, fusão de todos 
os povos, gente que nos orgulha o coração, porque é uma 
síiitese do mundo. Este País fantá;stiCo, plataforma dos caldais 
raciais uniVeisais; quen:unca se c;Iepreciaram, ou se ínferiori:. 
zaram em função _dQ valor, da .capacidade e da inteligência 
que nos é peculiar. -

Bravo povo brasileiro, que sabe escolher os seus repre
sentantes! 

Grande povo brasileiro, que soube escolher o seu Presi-
dente! _ , , 

Maravilhoso e digno povo brasileiro destacado naS artes, 
nas ciências, nos esportes, moStrando que esta é a terra do 
futuro, como já preconizaram ·taritõs que profetizam que o 
Brasil será, futuramente, o pafs paradigmático- de todo este 
Planetal 

Então, vem o Pedro Collor, num momento de excitabi
lidade, num instante em que o bom senso foi ultrapassado 
pela emotividde, e tece considerações que, agora ele mesmo 
está demonstrando, não têm embasamento provai para as 
tornar fruto da verdade e conseqüência da realidade, e estabe
lece uma dúvida, uma suspeita que faz com que todos se 
voltem para o Presidente, perguntando: "Isto é verdade? Isto 
acontece? Isto-é um fato- no qual devemos acreditar 

O Presidente, mantendo a sua linha habitual de digni· 
dade: -"Mandem instaurar inquéritos!" Manda abrir as por
tas do Governo para que seja ele devassados por todos aqueles 
que tenham a isso o direito, dando oportunidade a que as 
palavras do seu próprio irmãO ressoem como ·se ·estivessem 
no vácuo, ou seja, não tenham conseqüências nem ressonância 
alguma. Porque, acima de tudo, no- contato que tenho tido 
com o nosso eminente Presidente, entendo que Sua Excelência 
coloca o Brasil, o Brasil, Pátria que aquele jovem ama -com 
fervor, gente que está iritegrada nas suas deliberações, nos 
seus atos e nos seus propósitos, portanto, o grande País que 
nos alenta e do qual devemos todos ter imenso orguho de 
pertencer, porque o Brasil é, como disse ainda agora; a síntese 
do mundo. Um País que realmente revela do que o ser humano 
é capaz, do que o ser humano-está a altura de realizar. 

O Sr. Edua~do Suplicy- Permite-me V. Ex~ uin ã.parte, 
nobre Senador Aureo Mello? 

o SR. -ÁURELO MELLO -Com muita honra, Senador 
Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY '--- Senador Áureo Mello, 
V. Ex~ traz, hoje, a sua apreciação, em especial, sobre o 
Presidente Fernando Collor d_e Mello, considerando-o pessoa 
patriota, pessoa que- tem procurado cumprir com os objetivos 
que traçou para o País. E observa que aquilo que o seu irmão 
Pedro Collor de Mello, disse à Nação estaria -como que já 
sem muita repercussão. Permita~me, respeitosa e democrati
camente, discordar de V. Ex~ V. Ex~ mesmo ao vir à tribuna 
para tratar desse assunto é um sinal evidente de que os fatos 
levantados por Pedro COllór de Mello, em especial sobre as 
atividades de Paulo César Farias, aquele que foi o tesoureiro 
da campanha do Presidente Fernando Collor de Mello, fazem 
com que toda a Nação se volte hoje para o esclarecimento 
cabal desses fatos. E o Congresso Nacional, através de t~~os 
que ontem participaram da decisão da sessão do Congresso, 
acaba de aprovar a instalação da CPI que vai apurar esses 
fatos, Essa CPI, certamente, vai ter um trabalho, a partir 
de hoje, que espero seja iniparcial, sereno, mas acredito que 
o País não será o mesmo após sua conclusão, Certamente 
3uilo que for encontrado, através da apuração responsável 

vai modificar o próprio GOverno Collor. Vam.Os saber em 
que medidas governamentais agiu como parte-aa ação de tráfi
co de influência do Sr. Paulo CéSar Farias qualquer miiliStro, 
diretor de empresa ou de instituição fínaiiceíri:i do Goveniõ-. 
Mas os fatos tendem a ser mais graves. 9 Deputado Augusto 
Farias, irmão de Paulo César Farias, fez declarçaões à ímprenM 
sa mostrando que ainda há muita coisa por dizer e descobrir. 
Cito palavras suas, publicadas no Jornal do Brasil, do dia 
19. "Neste circo, o PC está fazendo papel de coadjuvante. 
O País todo sabe quem são os artistas principais: Pedro MeUo 
e o Presidente. Por isso, eu aviso: não tentem fazer de PC 
um "Cristo", porque _eu vou botar farofa no ventilador. O 
Brasil teme o que possa dizer Pedro Mello, pois vai - se 
assustar muito mais com Augusto Farias. Muita gente boa, 
nesta República, vai tremer. Queremos paz, mas, podemos 
fazer tremer a República". Houve outros registras_ segundo 
os quais o Deputado teria usado de expressões como "arrasar 
a República" e "derrubar tudo". Ora, quem assinala isto; 
hoje, é o Jornalista Jânio de Freitas. O que saberá Augusto 
Farias que faria o País tremer? Será que há mais fatos, ainda, 
no Governo do Presidente Fernando Collor de Melo, que 
farão o País tremer? É estranho que um Deputado fale isso 
e depois não revele imediatamente fatos graves que, se forem 
do interesse público, S. EX" tem a obrigação, a responsa
bilidade como cidadão e, mais ainda, como representnate do 
povo de expô-los ao Congr~sso Nacional e à opiníão brasileira. 
Tenho certeza, Senador Aureo Mello, de que o Congresso 
Nacional saberá realizar esta apuração da melhor forma possí
vel, chegando aos responsáveis e desven~ando a verdade. 

-O SR. ÁUREO MELLO -.Muito obrigado, Semidor 
Eduardo Suplicy. 

Realmente, o que V. Ex' está dizendo é o que todos 
nós pensamos. A comissão está aberta; os inquéritos aí estãO; 
os resultados hão de ser, na minha opinião, positivos e o 
que acontecer, ou o que existir _de concreto será devidamente 
apreciado. E, se porventura o Sr. Paulo César Farias estiver 
em falta com o Direíto, estiver sonegando o Imposto de Renda 
ou praticando o espezinhamento da Lei, será o próprio Presi
dente Collor o primeiro a tomar uma atitude, no sentido -de 
que seja punido e -de que seja colocado no seu devido 1ugar. 
E ainda, nobre Senador Eduardo Suplicy, a quem tanto esti-. 
mo, admiro e a cujo Partido rendo as_ minhas homenagens 
pelo esforço que faz, dentro de uma determinante quase místí
ca, para cumprir aqUilo que julga os seus désíderatos, se "j:mr
ventura estes fatos pudessem íncrirriinar a figUra majestática 
do Chefe da Nação, tenho certeza que Sua Excelência acatária 
as decisões da lei e congressuais, porque nós devemos dar 
graças à Deus de, neste momento de reinícío" democrático 
termOs um jovem t_ão _capaz e tão digno quanto este que est~ 
ocupando o curul governamental da grande Pátria. 

Agusto Farias falou, talvez, à imprensa, ou também nãc 
sei se o noticiáriO- é_ exatame-nte aquilo que S. Ex• falou. V. 
Ex~ sabe quantas_ vezes as nossas palavras são deturpadas, 
ou mesmo quantas criações. jornalísticas têm aparecido sem 
que tenhamos dito uma palavra sequer; quantas manifestaçõe~ 
de recalque apareCem, às vezes, nos órgãos impressos, inclu· 
sive criando figurações que nem existem, que são apenàs 
abstratas e se concretizam na letra de forma. Fatos sem provas 
são ditos a toda hora: "vou estremecer a República! Vou 
transformar este Páis! Vou criar uma situação calamitosa, 
capaz de comprometer gregos e troianost" No entanto, o em· 
basamento de afirmações de algumas pessoas é um "pastel 
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de brisa", um "croquete de vento", um plinto suportado por 
fofa nuvem que desparece no instante em que se comprime 
com maior força aquilo que está aparecendo. Não é para 
levannos a sério! 

o nobre representante, naquele momento, falou: "Preci
samos até do afastamefl.to do Presiderite Collor, para que 
esses inquéritos sejam 'realizados cOm tOda -a isenção"! Ora, 
Sr. Presidente, todos que aqui estamOs- jf vimos esse filme! 
Já ouvimos_ a mesma increpação! Já assistimos à fúria quase 
beligerante com que adversários do Chefe do Executivo se 
voltaram na sua direção, acarretando, inclusive, a tragé_dia. __ 

"Getúlio Vargas, aquele catão inóêente, que ptoéurava 
paulatinamente evoluii os seus conheciineriios democfáticos, 
quando voltou trazido pelo voto e consagração do povo, tam
bém as minorias, aÇuladas pela baba odienta _e quase epil~ptica 
de Cã.rlos Lacerda, exígiam que Getúlio deixasse o -poder, 
que GetUlio abrisse mão das prerrogativas que lhe foram dadas 
pelo povo e que renunciasse, para que o iriJ.pério da mazorc_a, 
para que a desordem extasiasse. _ _ __ , _ 

Para que as ·satisfações íntimas dos ·que nada ambicio
navam, a não ser o 'pOder pelo poder, se vissem real~adas 
e satisfeitas. · · · · 

E Vargas, num momento de imprudência, dando atenção 
ao ladrar daquela cainçalha que lhe queria morder os pés, 
agrediu a todos e à própria Nação disparando sobre o coração, 
com a sua virilidade de gaúcho, com seli espírito corajoso 
e notável de grande ~condottiere do Bras(f, o tiro fatal que 
até hoje é deplorado, é chorado, principalmente pela classe 
trabalhadora que teve nele o seu padrinho especial, o seu 
amigo de todas as ~oras, o seu companh~iro de IJl~r_c\l~s. 
de jbl"rtadas, visarido à sOlução dos problemas sociais sem 
derramamento de sangue, o que também é 1.!-ma·caracte~stica 
deste Brasil misCigeriadO, que enquanto as nações de pele 
branca e olhos azuis, enquanto as nações -de pele negra e 
olhos castanhos ou negros, enquanto as nações de olhos repu
xados vertem o sangue dos seus irmãos~ a_tr:avés do combate 
e da luta armada, tem solucionado os seus problemas sociais 
na base do jeito brasileiro, do entendimento espiritual civili
zado, do modo intelectual de resolver os seus problemas. 
No nosso Direito Industrial e Legislaçáo ·do Trabalho, nós 
não vem,os as conquistas serem obtidas através de baionetas, 
de basucas qu de canhões estrondeantes. As conquistas sociais 
brasileiras têm sido obtidas através do ente-ndimento, das de
cretações presidenciais e manifestações do Legislativo, que 
apresentam o nosso trabalhador, o nosso operário, como um 
símbolo daquele homem que, no momento em que se sente 
injustiçado, pode clamar por justiça e fazem com que a nossa 
sociedade seja das mais equilibradas e das mais perfeitas que 
existem no mundo. Há uma tendência para subestimar_o_ªra
sil, dizer que tudo está ruim~ mas em compehsação, Si-. Presi
dente, existem grandes possibilídades de ficar pior. O Brasil 
é Um grande país. "Tenham cuidado com o Brasil", dizia 
outro -dia, uma marichete americana, querendo, anfibiológica 
e dubiamente, se referir à cólera que estava grassando lá 
na minha terra, na Amazónia. Mas o que eles quiseram dizer 
naquela manchete é que tivessem cuidado com este Brasil, 
porque o Brasil vai à frente, queiram ou ·nãô aq_ueles que 
lhe têm inveja ou que: receiam o espTendo_!_~t:fO seU-fUtuio. 

o-Presidente renunciar por causa de uma_ briga de f(UJlflia, 
o Presidente dar um tiro no peitO, porqüé meia dúzia de 
arúspices, de cojecturadores, estão pensando que Sua Exce
lência seja" culpado de alguma coisa, ou que ·esteja ligado, 
depois da sua administração, da sua preSidência, ao PC do 

Fi De maneira nenhuma, Srs. Parlamentar_es, de modo algum, 
Si-s. Sefiadores, de foram absolutamente nenhuma, eminente 
Sr. Presidente. 

A verdade é que o Presidente lá está despachando serena
mente, procurando acertar, como tem feito sempre na sua 
dignidade de jovem, na pujança do seu espírito alcandorado, 
na sua personalidade de legitimo brasileiro, alagoano e cario
ca, das terras do Nordeste e da metrópole do sul. 

O Sr. Magno Bacelar- V. Ex~ me permite um aparte? 

~ ~ ~ O SR. AURELO MELLO - Com muita honra, nobre 
Senador. 

O SR. MAGNO BACELAR - Nobre Senador Áurelo 
Mello, hoje experimento uma grande alegria-e quero cumpri
mentá-lo por isso. É a primeira vez, desde que aqui estou, 
que vejo e um dos membros dos partidos que apóiam o Go
verno Collor vir à tribuna para defendê-lo. É preciso; Sr. 
Senador, que as pessoas assumam a_s suas résponSabilidades. 
Os partidos que apóiam o Go'llemo precisãm defender o 
Governo, e eu o cumprimento por isso. COn-cOrdõ- com V. 
Ex~- no ·momento etri que diz que o Presidente da República 
não pode dar um tiro no peito, renunciar por intrigas devido 
a uma reportagem. Eu tive oportunidade de, em aparteando 
o Senador Mansueto de Lavor, dizer que o País não pedira 
ir à derrocada por uma reportagem irresponsável e por decla~ 
rações de um desequilibrado._ Na verdade, não retiro nada 
do que disse, porque uma revista de grande circulação -=
e soube que no Rio de Janeiro esgotou rapidamente e uma 
edição da Veja es_tá custando até 100 mil cruzeiros -,-uma 
revista desse porte não pode publicar uma reportagem de 
15 páginas, que vai do ópio à tentativa de adultério, a·escân
dalo de PC e outras coisas do gêriero. Essa reportagem só 
tem um objetivo, que é deneg_rir o nosso País às vésperas 
de um evento_ internacional no Brasil. E com relação ao Sr. 
Pedro Collor, ontem já se notou o recuo dado por ele, no 
momento até em que os médicos diziam que ele estava são. 
Talvez seja o primeiro sinal de que está são realmente. É 
lamentável uma briga até nas famílias niais humildes, quanto 
mais na família iqual presidente- pertence. Curilpriliiento ·v. 
Ex~ pela coragem de defender o Preidente. Não apóio o Presi
dente, não tenho nenhum compromisso com Stia EXcelêncla~
mas o gesto e a coragem de V. Ex' de vir aqui defendéHo 
merecem os nossos aplausos. 

O SR- AUREO MELLO - Obrigado, voz maranhense 
do Senador Magno Bacelar. 

Sr. Presidente, o que quero dizer é que nós estamos aqui 
parã falar aquilo que pensainos, para respeitar ~ ponto_ de 
vista dos nossos queridos Colegas; nós estamos aqm para dizer 
que qualquer acusação pede, exige a exceção da verdade, 
que é a prova com que no Direito brasileiro se confirma aquilo 
que pode ser increpado de crime de imprensa. 

Então, Sr. Presidente, que Fernando Collor de Mello 
continue trabalhando tranquilo e sereno, certo de que está 
cumprindo o seu dever de brasileiro. Não será o desejo daque
les que querem que termine, mais uma vez, um mandato 
popular antes do tempo- como, infelizmente, tem acontecido 
_em __ _repúblicas menores da América do Sul, até mesmo no 
Brasil, para vergonha nossa, com exceção tal~ez de_ Juscelino 
Kubitschek de Oliveira:- qUe prevalecerá. QUe Cõflor fique 
tranqüilo da sua marcha, que a verdade está caminhando e 
ela será conduzida pela voz do bom-senso, .Pelas bafagens 
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da verdade ao porto seguro·, que é o resultado final da sua 
transparente e_ absolutamente brasileira administração. 

Avante, Collor! Avante, Brasil! (Muito bem!) 

Durante o discurso·ác/sr. AureO Me/lo, o Sr. Mau
ro Benevides, Presideilie,- deiXO a cadeira da presidência 
que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira. · 

O SR. PRESIDENTE (Epitáéió.Cafeteíia} -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr._ :Presidente, Srs. Sena_dore~,_a Org~
nização das Nações Unidas programou e·.reabzará, a part_u 
de quarta-feira que vem, no Rio de Janeuo, a Conferência 
Mundial sobre Meio Ambiente, a Eco-92. 

As razões qUe ni.ótivararn esta Conferência reportam-se 
à necessidade premente de se discutir, a nível mundial, li'rovi
dências capazes de deter o processo de degradação am~1ental 
no planeta, cuja veloCidade ameaça a sobrevivência da raça 
humana, enquanto espécie. . - · - ·. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, custa acreditar que exis
tam, no limiar_do TerCeiro Milê_nio~ homens ditos esclarecidos 
inCapaZes de avaliar a importânCia dos objetivos que norteiam 
a Confefêrici3. Mundial sobre Meio Ambiente. 

As evidências_ d_e __ que a raça humana corre o risco de 
simplesmente desaparecer, se providências imediatas não f?
rem adotadas para conter a destruição dos recursos naturais 
do planeta, parecem não sensibilizar algumas cabeças C9~oa
das do Primeiro Mundo. 

Primeiro foi a hipocrisia norte-anieriCariã, C<?m a ameaça 
descabida de ausência do Presidente Bush. Exatamente eles, 
que s_ão, defrnitivarriente! _?.s maiores responsáveis pela J>?lui
ção planetária, enquanto coadores e mentores_do_super-mdus
trialismo -e do consumismo desenfreado. 

Agora, é o Comissário da Comunidade Econt;mic~a_Euro
péia para o Meio Ambiente, ~!-~lo Ripa Di Me_an~, que anun
cia em Bruxelas que não partiCipará da Conferencia, alegando 
que a Eco-92 não tratará adequadamente da questão am
biental. 

Ora, Sr~ piesidente, Srs. Senadores. está_ clara a má vo_nta
de do Primeiro Mundo para com a Eco-92, ainda m~ís se 
considerarmos que esta decisão do Comissário da Comumdade 
Económica Européia foi amplamente festejada na Casa Bran
ca, segundo reportagem da Folha de S. Paulo de hoje. 

E evidente a intenção de esvaziamente da Eco-92 por 
parte dos grandes poluidores do planetal 

Por outro lado as declarações do Presidente da Câmara 
Internacional de co'mércio, Joseph Connor, contrárias à regu
lamentação da atividade industrial, causa espécie é soa como 
uma verdadeira piada no contexto das discussões de preser-
vação ·ambiental. . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é absolutamente mócuo 
debater sobre meio ambiente sem considerar as conseqüências 
diretas da atividade industrial sobre os ecossistemas e a natu
reza em geral. 

Qualquer estudante secundário sabe, sobejamente, que 
a destruição ambiental do planeta se deve, enorr1_1emente, 
à atividade industrial inconseqüente, voltada exclll:sivamente 
para o lucro. _-- -- . · 

Iriiciaf Os debates sobre questão ambiental sem perspec
tiva de um rígido controle da atividade ind~striaJ,polu~dora, 
priilci)?almente nos países industrialízados, só pode ser debo
che. 

O que causa mais espécie, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é que nesta reunião, realizada ontem no Rio, encontravam-se 
importantes líderes do setor industrial brasileiro, que por aqui 
se arvoram em intransigentes defensores da causa ecológica. 

A verdade do_s fatos, é que parece ficar cada vez mais 
clara uma intenção não declarada de setores destacados_ e 
até de nações do Priffieiro Mundo em boicotar a Eco-92. 
. Resta perguntar, então, o que pretendem fazer os Estados 
Unidos e a Comunidade Económica Européia para evitar o 
desastre da devastação planetária. 

O Brasil, como sede dessa conferência, na minha opinião, 
deveria adotar um posicionamento mais efe~ivo, mais firme, 
através- da via diplomática, para evitar o esvaziamento ~a 
Eco-92. . ... 

Como anfitrião de uma Conferência cujo tema é do inte
resse do mundo inteiro, entendo que o Brasil deve deixar 
claro, imediatamente, que nenhum líder, seja de que nação 
for, estará fazendo favor ou prestigiando o País com sua pre
sença na Eco-92. 

O futetesse na preservação do meio ambiente não ~ priori
dade 3penas do Brasil ou dos paíSes do Terceiro Mundo. 
Isto tem que ficar Claro, claríssimo, inclusive e principalmente 
em Washington e Bruxelas. 

Ameaçados de extinção não são somente os povos do 
Terceiro Mundo, mas a raça humana como um todo, e é 
bom mostrar, também, que os primeiros locais a se tomarem 
impróprios à vida, serão exatamente a-s regiões onde se desen
volveram as chamadas civilizações industrializadas. 

O que não tem sentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é que depois desse esforço todo, em que o Presidente Collor 
se empenhou pessoalmente, inclusive transferindo o Governo 
para o Rio nos próximos ~as, para melhor acompanhar os 
trabalhos e debates da Conferência,líderes de nações e repre
-sentantes de setores importantes no contexto mundial, come
tam a leviandade de disseminar o descrédito, em boicotar 
e diminuir a importância de um evento de absoluto interesse 
da humanidade em geral. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente! (Muito bemt) 

Durante o discurso do Sr. Valmir Campelo, o Sr, 
Epitácio Cafeteira, deixa a cadeira dã presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
Palavra ao nobre Senador Mário Covas. -(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge. 
(Pausa.) 

S. Ex• declina da palavra. 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem t-e visão do orador.) :-- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, começo ressaltando a importância d~ decisão_ to
mada hoje pela Comissão de Assuntos EconôiDlcos, dectsão 
essa que ainda será objeto de exame do Plenário do Senado 
Federal. · 

Refiro-me à apreciação dos acordc:s de reescalonamen~o 
da dívida polonesa, assinados no. âmb~to do Clube .de Pans, 
por governos de diversos países, mclusJVe pelo Brastl. 

Leio Sr. Presidente Srs. Senadores, trecho, do voto em 
-separado que propõe da referida ComisSão: 

Os crédÚos do Brasil junto à Polónia afetados pe
los referidos protocolos montam a US$ 
3._765,415,284.62 (três bilhões, setecentos e sessenta 
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e cinco milhões, quatrocentos e quinze mil, duzentos 
e oitenta e quatro dólares e sessenta e dois centavos). 
As institUições-credoras brasileiras são o_ Banco Central 
e o Banco do Brasil. 

Os referidos protocolos propõem um plano de 
reescalonamento e redução da dívida externa polonesa. 
O mais importante acordo é o denominado Fase V 
que reduz em 50% o Valor Presente Líquido da Dívida 
Externa Polonesa junto aos credores do Clube de Paris. 

Como afirma o Senhor relator em seu parecer 
"Trata-se de um importante precedente aberto no ano 
passado pelo Clube de Paris a países de renda média, 
categoria em que se encontra o Br<~:sil. Embora se trate 
de uma iniCiativa etogiável, de vez que o Governo Polo
nês, a exemplo do brasileiro, passa por sérias--dificul
dades económicas, é de se lamentar o fato de que _o 
Brasil, eln sua renegociação com o·Ciube, não tenha 
podido tirar proveito deste precedente que ajudou a 
abrir. A recente negociação brasileíra com o Clube 
de Paris, aprovada pelo Senado Federal no mês passa
do, estipulava condições de pagamento extrem.am~nte 
rigorosas. O Brasil não consegUiu re:dução da dívida 
nem prolongamento adequado dos prazos de pagamen
to." 

Aqui ca~e que façamos uma análise entre o·tfãtamento 
do Brasil como credor e devedor. 

1) O Brasil,como devedor, não conseguiu nenhuma redução 
no montante de sua dívida junto aos países men:tbr:os do Clube 
de Paris. O mesmo Clube proporcionou à POlónia uma redu
ção, em dois estágios-, de 50% de sua dívida externa junto 
aos--países-membros daquele organismo. Ou seja, o Biasil, 
que tem uma renda per capita da ordem de 2.400 a 2.500 
dólarês, deve concordar que os seus créditos junto à Polónia, 
que tem uma renda per capita da ordem de 3.500 dólares, 
sejam reduzidos_ pela metade. 

2) Enquanto a Polónia conseguiu ree~l~D3.!"_0 -~9tal de 
sua dívida, o Brasil apenas reescalonou parte de seu débito. 

3) O Brasil, cofio· deved;r, foi obrig~do a fãzer down 
payments no total de I bilhão 723 milhões de dólares; ao 
contrário da Polónia, que não fez nenhum pãgam-ento- aitteci-
pado. · ·· · - ._ -

4) O montante dos créditos brasileiros afetados é de apro
ximadamente 3 bilhões e 800 milhões de_ ~ólares, valor ~leva
do, maior que a arrecadação -do Tesouro Nacional, em março 
de 1992 que atingiu 3 bilhões, 320 milhões de d61ares, e que 
terá repercussão em nosso balan(' de pagamento. Toda essa 
dívida é em moeda forte e como a. instituições credoras são 
o Banco Central e o Banco do Brasil, isso_ representa uma 
perda para o setor público brasileiro, no momento em que 
a nossa economia não está podendo absor.ver, de forma tran
quila, tal perda. 

5) O Brasil, como devedor, está sendo qbrigado a cum
prir rigorosas metas estabelecidas pelo Fundo Monetário In
tentacional, representadas principalmente por um superávit
primário da ordem de 3% do PIB, de restrições nominais 
de expansão do crédito interno líquido e de todo o passivo 
financeiro do_setot pt1blico. Por outro lado, o FMI permite 
à Polónia ter um déficit orçamentário da ordem de 5%, o 
qual tem sido desrespeitad.o,,de acordo com_a~ n-otícias veicu-
ladas na imprensa. . 

Diante do fato de que o tratamento proposto para a dívida 
polonesa foi totalmerite diverso do dispensado aos débitos 

brasileiros, e tendo em vi$ta que a maioria dos indicadores 
rodais poloneses são superiores aos indicadores brasileiros, 
apresentei um voto contrário ao presente acordo, deixando 
registrado, entretanto, que- seria fav()rável caso um tratamento 
isonómico fosse -dadO~ pelO- ClUbe de Pa"ris,· a todOs os paíSes 
devedores do Terceiro Mundo, em condições económicas 
iguais e inferiores às -·aa Polónia. - _ - - -: _ 

Srs. Senadores e ~J;". Presidente Magno Bacelar, por 8 
votos a 7. a ComissãO ~de Assuntos Econômic_os votou de 
acordo com esse voto em separado e não com o parecer favorá
vel. Já o Relator do Acordo do Brasil com o Clube de Paris, 
Senador Esperidião Amin, havia assinalado que o tratamento 
dado ao Brasil estava longe de ser um tratamento eq_oitativô 
com a POlónia e com o Egito, que fàriim largamente l;leriefi
ciados pelos países-membros do Clube de Paris. 

No caso da Polónia, por que razão? Em virtude de os 
governos dos países-membros do Clube de Paris aValiarem 
que seria impOrtante dar uma oportunidade de crescimento 
sustentável para a Polónia, que acabara de sair de aproxima
damente quatro décadas de regime sob o governo de um par
tido comunista_ 

Já o Egito, como se sabe, participou da guerra do Golfo, 
ao lado dos Estados Unidos e das Forças que acabaram ímpon
do uma derrota ao Iraque. 

Então, tipicaménte; hOuve uma decisão política dos mem
bros do Clube de Paris em favor desses países. 

Ora, mas não- seria o caso de o Brasil e os demais países 
devedores do Terceiro Mundo terem um tratamento equiva
lente, um tratamento equitativo? Se é·para se proceder d~ 
maneira a caminhar na direção de um maior equilíbrio econó
mico-financeiro entre as nações, uma das questões que consti
tuem o fulcro da resolução do problema das desigualdades 
é jUStamente a questão da dívida ex_terna dos países relativa-
mente mais pobres. . . 

Certamente, a decisão da ComisSão âe Assuntos Econó
micos, que deverá ainda ser objeto da reflexão do Plenário. 

O Sr. Esperidião Amin- Senador Eduardo Suplicy, V. 
Ex• ·me concede um aparte? 

-0 SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra, só 
completando esta frase,_ Senador _J?speridião Amin. Certa-

- -mente, eSsãâe-ctsã:o da comissão de assuntos_ económicos
aliás, ccrmo o Senador Esperidião Amin hoje reiterou- cons
titui um sinal importante, e pediria até _que V. Ex~ comple
mentasse, então, Senador Esperidião Amin. 

O Sr_. Esperidião Amin- Nobre_ Senadores, _eu acho 
que-, hoje, vamos inovar em- matéria dÍ!_Anais na Casa, porque 
temos aqui-divergido bastante, às vezes temos até encrespado 
a Ta-quigrafia e, hoje, quero deixar o registro da coincidência 
de pontos de vistas. Conheço a posição--de V. Ex\ não é 
de hoje e nem de ontem, e a minha posição talvez seja menos 
conhecida, posto que pertenço a um Partido que não é conside
rado sob esse aspecto de programa, mas ela esta expressa 
nós pbsiciomlffieritos âQui aSsurríi "qúándo da negociação dos 
juros atrasados e, mais recentemente, quando, como Relator 
do Acordo com o Clube de Paris, fiz constar, no bojo da 
I_'e_~Q}uç_ão, _ aS_sim coroQ naquela resoluÇão que homologava 
o acordo dos juros atrasados, um art. 5Q, que foi derrubado 
neste plenário pelo núcleo dos partidos do_ Governo ~ pelo 
PMDB. Portanto, que isso fique, maiS uma vez, -assinalado, 
posto que tenho que registrar, por·exemplo, a posição favorá
vel ao art. SQ do Senador Mário Covas, que está acompanhando 
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atentamente este aparte- tão atentamente que o ouvia de 
pé até agora. Então, quero registrar aqui a cõiheldência de 
pontos de vista que firmamos hoje pela manhã, numa decisão, 
repito, histórica. Por quê? Em resumo: se, no âmbito do 
Clube de Paris, o Brasil, para criar, até Tnfeligentemente, 
o efeito demonstração do perdão parcial da dívida, perdoou 
os seus créditos referentemente à Polónia, e o Clube de Paris 
fez o mesmo em relação à Polônüi. e ao Egito, num montante 
de dívidas que ultrapassa 52 bilhões de dólares - portanto, 
duas vezes e meia a dívida do_ BraSil naquele âmbito, que 
é de 21 bilhões de dólares -, o Brasil deu 50% de desconto 
na esperança de ter algum desconto. Temos uma renda per 
capita menor do que a da Polónia, temos uma renda per 
capita mais parecida com a do Egito. Então, nós demOs 50% 
de desconto e não recebemos nenhum desconto. E nem protes
tamos, o que é pior. o acordQé político, é fdtó entre governos, 
e não com bancos privados, como freqüentemente ouvimos. 
COm bãncos privados, não adianta falar sobre política, mas 
esse acordo é com os governos dos pafses ricos, conl os prota
gonistas da ideologia ~o_ egoísmo, com essa gente que acha 
que ganhou a guerra da ideologia, com essa gente que acha 
que é modelo perfeito que o mundo almeja. Quero registrar 
aqui, com este aparte ao pronunciamento de V. Ex•, que 
realmente foi uma decisão histórica: 8 a 7 votos conscientes 
de pessoas equilibradas, não obstante o parecer ser da lavra 
de um homem da estatura moral e da estatura de legislador 
do Senador Elcio Álvares. Foi a primeira vez que eu votei 
contra_o_me_u querido amigo Elcio Alvares, mas o fiz coerente
mente com o relatório que nós, junto~. posto que-o Senador 
Elcio Álvares e o Senador Ronan Tito funcionaram como 
relatores adjuntos incidentalmente no relatório, do Acordo 
do Clube de Paris -elaboramos. Espero, Sinceramente, que 
o Plenário desta Casa referende, como fez nos casos anterio
res, a decisão da ComiSsão de Assuntos Económicos, rejei
tando aquilo que o Brasil fez, pensando que haveria recipro
cidade, e que agora não tem mais razão de ser porque essa 
reciprocidade não houve. Apenas, neste momento, não quero 
penalizar a Polónia; mas do ponto de vista dos ricos, do jet-set, 
o Evangelho diria que isto são pérolas aos porcos, e não 
se deve lançar pérolas ao porcos. Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SllPUCY-Agraçleço pelo aparte, nobre 
Senador Esperidião Amin, também regístrando que considero 
importante que, em certas ocasiões~ Senadores que, por vezes, 
divergem de pontos de vista sobre os mais diversos assuntos, 
possam convergir. --

Quero registrar que foi para mim até uma stirpresa,-quan
do observei V. Ex\ o Senador Ronan Tito e outros defen
derem o meu voto, o meu parecer. Quero assinalar, Senador 
.Esperidião Amin; que, de fato. constituí Um ·momentO histó
rico para o Senado sinalizar ao Governo brasileiro que deveria 
ter uma postura mais severa, clamando por maior justiça de 
tratamento junto aos credores do Clube de Paris. 

Aproveito a oportunidade, Senador Esperidião Amin, 
para referir-me a pontos de convergéncia Que ambos temos, 
no que diz respeitO à seriedade no trato da coisa pública. 
V. Ex', há poucos dias, reiterou a mim que estava olhando 
de perto as contas da Prefeitura Municipal de São Paulo, 
assim como eu, Senador por São Paulo, diante de informações 
que haviam chegado a mim sobre.o tratamento da coisa pública 
ou dos recursos do povo no Estado de Santa Cataririà. V. 
EX" houve por bem também exercer a funçãO Parlamentar 
constituciOnal de fiscalizar os atas do Governo, Os atas que 
dizem respeito ao dinheiro do povo, no Município de São 

Paulo. Quero saudar a atitude de V. Ex• de ter solicitado 
junto ao TnOunal de Contas de São Paulo, dados relativo~ 
a procedimentos da administração da Prefeita Luiza Erundina 
de Sousa, seja sobre as obras anteriores de Jânio Quadros 
':ieja sobre o contrato do lixo, seja sobre as obras de Interlago~ 
ou sobre outro assunto qualquer. Quero transmitir a V. EX~', 
Senador Esperidião Amin, que ainda hoje conversei com a 
Prefeita Luiza Erundina de Sousa, informando-a sobre adis
posição de V. Ex• 

O Sr. Espelidião Amio- Esse é um assunto a ser tratado 
no segundo semestre, nobre Senador. Temos, agora, outras 
prioridades. -

O SR. EDUARDO SUPLICY -Informei ã Prefeíta que 
seria para_ o segundo semestre_. No entanto, quero dizer que 
a Prefeita me informou que está totalmente tranquila e que 
acha ótimo que V. E~ considere importante fiscalizar os atas 
do Executivo paulistano-

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, Senador. 
o· Sr. Espel-idião Amin - Pensei Que hOje poderíamos 

registrar, pelo men-os neste momento, coincidência de pontos 
de vista. Mas V. Ex!' não quer. Creio que V. Ex~ não quer 
se comprometer. Quero registrar que~ quando V. Ex' ocupou 
o microfone hoje, pensei que fosse divulgar o nome daquele 
empresáriO que lhe disse que foi achacado e teve de mandar 
dinheiro para o exterior. Já me foi dito que o nome da empresa 
que teria --mandado dinheiro para o exterior é Lubeca. 

- -ESse nome lhe lembra alguma coisa? Disse- que essa em
presa tem loteamento em São Paulo, e parece-me que quem 
entende bem disso é o Vice-PrefeitO de São Paulo. Luís Gree
nhalgh, parece-me que ele que entende_disso. Continuo aguar
dando o esclarecimento da Prefeita sobre a merenda escolar, 
aqUelaS 200 toneladas que o Instituto Adolfo Lutz. H Então, 
antes de falar do contrato da Sobave, do "buraco do Jânio", 
que é o "buraco da Erundina", do custo das obras do metrô, 
que isso é assunto para o segundo semestre, o nome dessa 
empresa, se é a Lllbreca mesmo que mandou esse dinheiro 
para o exterior, pelo menos isso V. Ex~ está devendo para 
a casa. - --

0 SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Esperidião 
Amin, veja o estilo de V. Ex~ Eu estava, aqui, registrando 
pont.os de coincidências, pois, avafíando_ corno positiva a sua 
intenção de também fiscalizar os atas do Executivo de São 
Paulo, eu louvo isso, a Prefeita Luíza Erundina também louva. 

O Sr. Esperidião Amin - Mas eu nii.o pretendo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Bom, V. Ex• que me 
disse_que vai observar isso. Eu não vejo mal nisso. Aliás, 
espero que o caso de Santa Catarina seja inteirarriente bem 
esclarecido. E, quando o for, eu falarei dele da forma mais 
adequada possfvel. Mas, relativamente às_ coisas da Prefeitura, 
sobre a questão da merenda escolar, eu, aqui, já tiouxe escla
recimentos e não precisaria trazê-los de novo sobre a questão 
do caso Lubeca, que foi objeto de Corriissão Parlamentar 
de Inquérito na Câmara MunicipaJ de São -Paulo e arquivado 
pelos Vereadores da Oposição, que formavam maioria, por 
falta de qualquer prova maior. Então, o Parlamento do Muni· 
cípio de Sã'ô Paulo já estudou isso em profundidade, bem 
coMo a própria autOridade fedenli, que examinou isso a fundo 
e chegou a nenhuma conclusão que fosse condenatória de 
quem quer que seja. 
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No que diz respeito ao que V. Ex• me pede que revele, 
tanto a solicitação do Senador Alexandre Costa quanto a de 
V. Ex•, peço-lhes que me dêem oportunidade, até a próxima 
semana, de obter mais elementos. Não vou deixar V. Ex.-: 
sem essas informações. 

O Sr. Esperidião Amin- Mas V. Ex• declarou ontem, 
Senador~·· 

Em duas oportunidades, depois disso, fui obrigado a fazê~ 
lo, e hoje faço pela terceira vez. E o faço pela terceira vez, 
Sr. Presidente, volto a insistir, com certo constrangimento. 
Mas, afin4!, eu não passo receber determinadas definições, 
determinadas acusaç6es, de um órgão de comunicação que 
eu suponho responsável, sem oferecer uma resposta aos meus 
companheiros de plenário, aos Senadores, pelo respeito que 
eles me têm. Não tratar do assunto é aceitá-lo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Declarei ontem que tra Até confesso que deixei passar algum tempo para que 
-- -----putlesse tratá-lo j~s_em emoção que, afinal, acaba nos como-ria ... 

O Sr. Esperidião Amin - ... que traria o nome, pelo vendo quando se trata desses assuntos de imediato, mas não 
menos, da empresa, hoje. posso deixar de trazê-lo à bana, Sr. Presidente. - · 

0 SR. EDUARDO SUPLICY _Quero trazer... A última que afinal me foi referencia-da por uma revista, 
__ t.alve_z_a _ _d_e_mai_or circulação deste País, foi quando ela anali-

0 Sr. Esperidião Amin- Consta dos Ariais da CaSi~------ sava, através de um artigo, as reformas estruturais que o Oo-
0 SR. EDUARDO SUPLICY- Eu sei. Eu vou... vemo Pt:etendia fazer. Consta um quadro com cinç:o itens 

O Sr. Esperidião Amin-Senador Eduardo Suplicy, estou 
respeitando o que V. Ex• disse. 

O SR- EDUARDO SUPLICY- Exatamente. b vou pedir 
a consideração de V. Ex•, porque isso não vai alterar qualquer 
coisa neste assunto, que, permita-me, até a pr6Xi:ri1a seniana, 
levantar mais elementos, para aqui trazer os dados mais com
pletos, para eu poder, mais responsavelmente, abordar este 
assunto. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Coneedo a 
palavra ao nobre Senador Ronan Tito. (Pausa.) 

S. Ex~ não se encontra presente. 
. Concedo a pala_vra ao nobre Senador Irap_u~n Cqsta Jft.· 

mcrr; (Pausa.) 
S. Ex• não se encontra presente. -
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Mariz. 

(Pausa.) 
S. Ex~ não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pau· 

sa.) 
S. Ex_a não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranb_ão 

~Pausa.) -
S. Ex~ não se encontra presente. .-~ .-o • 

Co"ncedo a palavra ao nobre Senador M3iio COVas, Por 
permuta com o nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Pronuncia o seguin
te discurso.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com certo 
constrangimento que vou ocupar a tribuna hoje. -

Cheguei a esta Oisa em 1963, no início -de 63, e, à época, 
uma das coisa que não me passava pela cabeça era que algum 
dia eu tivesse que subir à tribuna da Câmara, a muito inenos 
à do Senado - eu não pensava àquela altura que um dia 
pudesse ser Senador - para ter que tratar de um assunto 
que me envolvesse pesoalmente. 

Confesso até qUe tinha um certo temor -de que- issó aCOn- -
tecesse. 

Eu vinha importando uma série de idéias, trazerido uma 
série de objetivos, uma série de crenças, uma série de esperan
ças; e me constrangia muito que, em algum instante em qual
quer momento, eu fosse obrigado a trazer à baila temas que 
me envolvessem, por esta ou por aquela razão, e que não
fossem mais gerais, fossem particularmente Voltados para mi
nha pessoa. 

e um deles se chama "portos." Em uma coluna diz: "Como 
é hoje". Em outra: HComo fica". Vem uma terceira coluna 
que diz: "Quem é a favor". Nesta coluna está escrito: eXporta
dores e armadores. Finalmente, vem uma quarta coluna, onde 
está escrito: "Quem é contra.....:. a máfia dos portos: sindicatos 
e parlamentares que os representam, corno Gastone Righi, 
Mário Covas, ambos de Santos". 

A redação é capciosa. No que se refere a mim, eu diria 
__ qu~ a_ !llaioriª _das coisas_ que essa revista já fez sempre foi 

Capciosa. A redação diz: "A máfia dos portos, sindicatos e 
parlamentares que os representam ... ''_I?_a maneira que, quem 
lê, fica rigorosamente com a idéía ..:_e o número seguinte 
pela "cartas ao leitor" reproduz - com essa impressão de 
que eu represento o que eles resolveram chamar de máfia 
dos portos. 

Será lícito supor que uma i:'eVisia -ienha em rela-ção a 
esta figura ·específiCâ, a este· hUriiilâê ·sen-ador, -"unia -pOSíÇ'ao 
preconcebida'? Será que não estou vendo chifres em cabeça 
de cavalos? 

Não conheci a Veja, Sr. Presidente. Ela cresceu ao longo 
do período ditatorial. Em 1968, quando a empresa começou 
a ganhar expressão, a ganhar dimensão, a aumentar e a se 
multiplicar, eu já havia sido cassado. Talvez, o primeiro grande 
contato que tivera com ela tenha sido quando já estava, depois 
-de cassado, depois de retomado os meus direitos, nomeado 
Prefeito na Capital de São Paulo. 

Um dia- só conto o fato·como curiosidade- fui convi
dado, enquanto Prefeito, para uma solenidade que a institui
ção Editora Abril resolveu fazer ao alugar um horário da 
Televisão Gazeta e passar a exibir um programa que se chamou 
"Abril Vídeo". 

A partir daí, criou-se, entre outros programas, um que 
passou a se chamar. "O Povo e o Prefeito"; o povo era quem 
ouvia e a prefeito era eu. Semanalmente, eu ia àquela emissora 
e ali, via telefônica ou eventualmente até mesmo na rua, 
fazia meia hora de programa, durante o qual o povo me inter
pelava sobre as questões de natureza municipal. Durante qua
tro meses isso oCorreu. Posteriormente, fui conVidado pelo 
velho Civita para participar de um almoço, durante o qual 
ouvi-o expor, com muita nitidez, muita clareza, com muito 
empenho, com muita crença- até lhe digo em favor- a 
idéia de que este Páis só tinha solução se ele fosse realmente 
capaz de enfrentar o problema de controle da natalidade. 
E uma cidade como São Paulo particularmente apresentava 
necessidades obrigatórias. Na ocasião, exibiu três ou quatro 
volumes que tratavam exatamente do assunto controle de na
talidade como um instrumental ferramental disponível, para 
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que se pudesse ir ao encontro de uma campanha nessa direção. 
Disse-lhe que na minha visão pessoal, qUe afinal refletia a 
visão do meu Partido, o controle_ da natalidade era alguma 
coisa que, para nós, se limita"va a planejamertfó familiar. Em 
nome da liberdade, nós achávamos que as pessoas tinham 
direito à informação, que lhes pen:nitia decidir sobre que tipo 
de fami1ia, que quantidade de prole deveriam ter. Mas qual
quer forma que pudesse, de alg11ma maneira, induzir a esta 
ou àquela solução era, ao mesmO tempo, uma invasão da 
liberdade das pessoas e, portanto, ficava fora da nossa visão 
objetiva do problema. 

O almoço terminou e, não sei por coincidência ou não, 
uma semana depois o programa "O Po_vo e o Prefeito" deixou 
de existir. 

Não quero estabelecer nenhuma ligação en~re uma coisa 
e outra, mas, a partir daí, comecei a notar que a minha relação 
com a revista, enquanto homem público, enquanto político~ 
até enquanto pessoa, era, no mínimO, áspera. 

Quando, Sr. Presidente -_infelizmente, para mim -
fui ao INCOR e dali, só saí depois de ope,rado, a- notícia 
publicada, no dia seguinte, na Veja, dizia, entre outras coisas: 
"Sua doença evoluiu."(Afirma o médico do INCOR que o 
examino~.) "Ele não estava praticando exercícios e voltara 
a fumar. _ _ 

A rigor, não há nada· demais nessa notícia, mas, certa
mente, quem teve um enfarte e volta a fumar apresenta 
um quadro de~ "Afinal, por que pretende comandar os outros 
se não é capaz de comandar a si próprio?" 

Isso não tem muita importância. O importante é que 
que eu não voltara a fumar. Minha esposa estava no hospital 
e leu a revista e, em duas vezes consecutivas, tentoü_traduzir 
isso numa entreviSta-à imprensa, à televisão; tentou traduzir 
a idéia de que uma revista havia publicado que eu voltaria 
a fumar, mas que isso não era verdade. 

A gravação foi refeita três vezes. E, a rigor, não foi 
ao ar. 

Quando eu estava na Liderança da Constituinte, e come
çou-se a discutir a questão dos quatro ou cinco anos do Go
verno Samey, a revista Veja, numa coluna chainad~ ~'_Radar", 
na época assinada por dois jorriilís-taS, o Alessandro Porra! 
e o Etevaldo Dias, que--tOdos conhecem-- Etevaldo Dia5 
está hoje no Jornal do Brasil -, publicara a seguinte nota: 
"Luzes da Ribalta para Covas" -

O Senador paulista Mário Covas tem dado lições 
aos seus colegas do PMDB, na arte de conseguir, ao 
mesmo tempo, pertencer ao partido do Governo, fazer 
discurso de oposição, e obter as vantagens de quem 
está no poder. Mário CO-vas acaba de ver ate_ndido 
pelo Decreto n•90.319, de 12 de maio de 1987, o pedido 
de concessão de um rádio AM, na progressista cidade 
de Santa Bárbara do Oeste, na rica região do interior 
do Estado de São Paulo, localizada entre Americana 
e Piracicaba. O Senador aparentemente é admirador 
de Charles Chaplin, o nome da emissora-&Rádio Luzes 
da Ribalta. 

O tom cómico, aqui, te_m_ Certamente um autor, o atual 
Governador da Bahia, António Carlos MagalhãeS, que, à épo
ca, era Ministro das Comunicações, que tem um forte coman
do dentro da Veja, e que, afinal, influi decisivamente para 
que ocorram tais fatOS. -

Acontece que não ganhei rádio alg!:l_fl1. S_~~- Pr_~sidente! 
E _para minha sorte, no dia seguinte fui fazer iim programa 

de televisão: "Bom Dia, São Paulo",·e um dos jornaliStas 
imediatamente me exibiu a revista dizendo: "O senhor- se 
diz oposição e, no entanto, ganhou uma rádio do Governo!" 
Eu respondi que ainda bem que estava naquele programa, 
porque podia dizer a São Paulo inteiro e ao Bl'asil~ que-prOva
velmente ouvia aquele programa, que aquilo que o Governo 
havia me dado, poderia receber de volta; que estava devolvido 
de público! Se, em algum instante, direta ou indiretamente, 
de forma remota, através de qualquer testa-de-ferro, o Go
verno havia me dado a concessão de uma rádio, que a mesma 
estava devolvida de pública, naquele momento. 

E, naquele instante, pelo que havia ocorrido, eu me senti, 
pela primeira vez, obrigado a subir à tribuna do Congresso 
para tratar de um assunto que dizia respeito a mim: Fui à 
tribuna da Câmara, onde se travava a_ Constituinte, pata contar 
esta estória: E contei que, no dia 8 de fevereiro daquele ano, 
esteve, em meu gabinete de Liderança, o Prefeito da cidade 
de Santa Bárbara e duas outras pessoas. O Prefeito me pediu: 
"Mário, será que você pode ir comigo ao Ministério das Comu
nicações? Afinal, temos lá uma concorrência de Santa Bárba
ra, _que já foi realizada há dois anos, já foi julgada, já foi 
adjudicada, só faltando o Presidente assinar". Eu respondi 
que para mim isso era algo constrangedor, que o meu Partido 
estava no Governo, mas eu, Senador por São Paulo, com 
8 _milhões de votos, só havia entrado, até aquele momento, 
em cinco ministé!ios, e todas as yezes para resolver pToblema 
de greve, 

Há um Ministro preSente aqui, não do Governo Sarney, 
mas- do atual Governo, que pode testemunhar que· todas as 
vezes que fui procurá-lo exatamente para resolver problema 
de greve. 

O Sr. Esperidião Amin- Uma vez comigo. 

O SR. MÁRIO COVAS- Uma vez em V. Ex• 
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex~ um ~parte? 

O SR. MÁRIO COVAS- Com prazer, ouço V. Ex' 

O Sr. Jarbas Passarinho - Faço a ihterrupção só pela 
citação imediata e para confirmar plenamente o que V. Ex• 
acaba de dizer, no que se refere a mim. Tive a honra de 
recebê-lo algumas vezes no MiniStério. V. Ex~ sempre foi 
procurar-me acompanhado de líderes sindicais autênticos, pois 
que eleitos pelos seus pares, para, através de uma interme
diação, chegamos a uma conclusão que fosse pacífica para 
as greves que estavam em curso, ora no Porto de Santos 
- e na maioria· das vezes lá - ora em outros casos que 
sobreexcediam normalmente a sua representação regional 
pois o nome de V. Ex~ tem dimensão nacional. Quãntt:> ac 
problema dos portos, por exemplo, é de meu dever dizer 
a esta_ Casa, que é provável que o ponto de vista que V. 
Ex~ sUstenta entre em conflito com algo que no momento, 
está sendo objeto de cogitação pelo Congresso Nacional, que 
é a chamada mo<_lificação de_Lei dos portos. Foi eilviada por 
nós, em março do ano passado, com o privilégio constitucional 
do Presidente da República de apreciá-lo em regime de urgên 
cia, 45 dias em cada Casa. Foi retirada essa urgência, em 
grande parte, pela pressão'da Câmara dos Deputados- nem 
foi exatamente de V. Ex~-mas do Deputado Gastone Righi, 
que era de um partido que apoiava o Governo, pelo menos 
teoricamente o fazia. As colocações de V. Ex~ jamais poderiam 
merecer uma COII}paração cotf! defesa de máfia. É_ ~vidente 
que essa questão é algo que V. Ex~ reconhece, como eu no 
Undo evoluiu, as condições de trocas evoluíram e, conseqüen· _ 
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temente, é preciso realmente fazer uma modernização dessa 
política de portos, mas nunca em relação a um tipo de corpora
tivismo mafiosos que V. Ex~ pudesse esta! nele envolvido. 
É o meu testemunho, que dou com o máximo agrado. 

O SR. MÁRIO COVAS - Fico muito_ grato a V. EX' 
e levo em conta não apenas a natural forma como V. Ex~ 
age, mas, sobretudo, da relação de natureza pessoal que, 
indiscutivelmente, para honra minha, cultivamos. 

Fui ao Ministério das Comunicações acompanhando 
aquelas pessoas. 

Lá cheguei e encontrei o Ministro Antônio-Carlos Maga
lhães, com o processo de baixo do braço, que me disse: "Real
mente, há dois anos foi feita a concorrência. Está adjudicada, 
falta o Presidente assinar. Será, Mário, que você não poderia 
me mandar um bilhete para que o Presidente soubesse que 
você tem interesse nisso"? 

Ao que lhe respondi: "Não tenho interesse! O interesse 
que tenho é no fato de que houve uma concorrência, há ganha
dores que, aliás, estão aqui, conheci-os agora por intermédio 
do Prefeito de lá e, portanto, o meu interesse é qUe Se -dê 
curso a uma coisa que já culminou, porque já foi -julgada, 
etc. 

"Bem - disse ele -; assim ficaria caracterizado o seu 
interesse". 

"O que V. Ex• deseja é que eu diga por escrito ãquilo 
que estou dizendo verbalmente. Também não me constrange. 
Se vim aqui para lhe falar verbalmente, da mesma forma 
escrevo, faça do cartão o uso que quiser". 

Voltei, e realmente pedi à pessoa que escrevesse o cartão. 
E, muito provavelmente, a partir daí, essa nOta saiu, e, tão 
logo fiz o meu primeiro progr-ama de televisão, defendendo 
quatro anos para o Governo Sarney. 

Por sorte minha, pude ir a emissora de televisão devolver 
o que não tinha recebido, mas, se o tivesse, estaria à disposição 
do Governo. 

Passou-se um tempo, e as referências a mim, na revista, 
eram sempre, no mínimo, desagradáveis, desairosas, mas bri
guei muito na vida por liberdade de imprensa! Eu deveria 
ter falado isl)o aqui, onteni, durante a discussão sobre crimes 
de imprensa, sobre liberdade de imprensa. Isso só teria senti
do, e sairia um pouco do plano pessoal, se eu trouxesse uma 
contribuição pessoal para a discussão de um problema que 
aq~i se tratava. 

As referências a mim, a Veja tem todo o direito de fazê-las 
enquanto elas forem subjetivas. A revista chegou ao limite 
de Sr. Presidente, publicando uma reportagem extremamente 
bem feita sobre a guerra do Golfo em certo trecho, dizer 
o seguinte: 

"Até porque- a Síria, o Egito e a Arábia deram 
a entender que aceitariam o contra-ataque de Israel. 

O Rei Hussein, da Jordânia, que é uma espécie 
de Mário Covas árabe, manteve-se em dúvida na sua 
reação imediata ao segundo ataque inesperado.de Is
rael." 

Confesso que até mesmo ri peraJ;tte o _que havia sido 
publicado, porque a revista sabe que, contra o ridículo, não 
há defesa. Mas a rigor, o que se fazia era urna longa e séria 
reportagem sobre um assunto longo e sério, nq qual fui inse
rido como Pilatos no Credo. Só podia haver uma razão para 
incluir o meu nome ali na medida em que fosse feito de forma 
depreciativa. Ainda assim, respeito perfeitamente qUe- a revis
~a o faça, é direito dela ter a meu respeito a posição que 

quiser. Mas não passou muito tempo, Sr. Presidente, e esta 
Casa votou_ aqui a Lei de informática. _Aí_ a; reVista, que já 
havia _escrjto dois artigos Ra_inh.a_ e: Sucata e Rainha da Sucata _ 
II -escreveu Rainl;Ia da Su~t~."UI, em que diz o seguinte: 

"Só veto de Collor pode salvar a Lei de Informá
tica. Agora somente o poder de veto do Presidente 
Collor pode salvar( .. -) A lei a que o Sena·dor deu 
forma finaf ainda deixa ilas- mãos do CONit•l", -Órgão
controlado pela Abicomp. a decisão sobre quais empre
Sas-- deVem receber i~centivos do Governo,_ Multina
cionais e empresas nacionais já instaladas no País estão 
satisfeitas com o texto, mas ele é danoso para os consu
midores, pois mantém obstáculos à chegada ao mer
cado de um número maior de empresas novatas que 
queiram se instalar no País". 

Aí vem: 
"No apagar das luzes, o Senador Mário Covas, 

monitorado pela Abicomp - que todos sabem que 
é a empresa que trata de computadores -ainda tentou 
prorrogar a reserva de mercado até o ano 2000, mas 
sua manobra fora desativada, Covas, porém, em outra 
·emenda, também ditada pelo lobby da indústria, canse- -
guiu que as isenções de IPI previstas na lei revertessem 
em benefício das empresas e não dos consumidores 

finais. 

Em seguida, vem urna fotografia muito Sügestiva, párque, 
é uma fotografia -minha assinando um cheque. -

Neste instante não resisti. Entendi que isso era notícia 
e não opinião a meu respeito. Não há a menor dúvida de 
que a empr"esa pode me incluir como um indeciso, num lugar 
onde eu não tenho nada a ver com a história, mas ela não 
tem o- direito de dar uma informação ao leitor fraudando~o. 
na verdade. Eu sei o prejuízo que isso me causou. 

-E -ru, porque se tratava de uma notícia não verdadeira, 
passei a mão no telefone e, pela primeira vez, telefonei para 
o dono da empresa e lhe disse: 

"O senhor tem feito, a meu respeito, algumas refe
rências que evidentemente iiie agradam po-uco. Mas 
Dão vou reclamar disto, é um direito seu. Briguei muito 
por liberdade de imprensa para, neste instante, poder 
reclamar disto; mas o senhor acaba de dar uma infor
mação que não tem sentido nem respaldo na verdade. 
Sua revista publicou que eu apresentei uma emenda, 
prorrogando a reserva de mercado até o ano 2000. 
Isso não é verdadeiro. Quero dizer mais: sUa revfSta 
publicou uma fotografia minha assinando um cheque 
e começa por dizer que fui monitorado pela entidade 
de classe. Eu quero lembrar ao senhor que foi no meu 
gabinete de Líder da Constituinte que se negociou uma 
emenda, pela qual, na Constituição, passou a valer 
que os que tinham mais de 1 O anos de naturalização · 
poderiam ser dOnos de meios de comunicação também. 
O primé1TO parecer da Comissão de Comunicação era 
no sentido de que só brasileiros natos poderiam sê_-lo. 
Em nenhum iDstãnte, precisei ser monitorado pelo se
nhor. Aliás, o senhor nem falou_ comigo, provavelmen
te porque soubesse que, se eu não_ concordasse, não 
adiantaria falar; e que, se eu coricoiclasse, seria absolu
tamente desnecessário falar. De forma que eu não pre
ciso de monitoramento nenhum. Eu cometo meus erros 
sozinho. Só. que eSse eu não cometi.- Eu não-apreSentei 
nenhuma emenda nessa direção." 



Maio de 1992 DIÃR!ôl:JO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 29- 4091 

Recebi, então, essa pergunta curiosa: "Mas o senhor tem 
certeza de que não apresentou?" Respondi: "Até posso dizer 
que tenho certeza de que não apresentei''. Ele perguntou: 
"Então, o que o senhor quer que eU faça?" Eu disse: "Não 
quero que o senhor faça nada. Estou dizendo ao senhor, que 
é proprietário de um meio de comunicação, que a sua revista 
jisse uma coisa que não é verdade. O que o senhor vai fazer 
com isso é problema seu, não é meu. Imagino que quem 
tem compromisso com a verdade é o senhor e não eu. Eu 
tenho o meu compromisso. Quando falo na tribuna, respondo 
pelo que digo. Estou dizendo ao senhor ·que não apresentei, 
e isso é facilmente verificável". 

Eu sabia que iria pãgar um preço por isSo. Foi a primeira 
vez, depois de to.dos esses acontecimentos,_ que tomei a inicia
tiva de fazer isso. Sabia que iria pagar u-m preço. 

Há três ou quatro semanas, eu estava neste plenário, 
numa quinta-feira com9 hoje, e ia pegar o avião das 18 horas. 
Quando eu já estava no corredor, saindo d_o plenário após 
uma votação -....;..;,._ não me lembro qual foi - um jornalista 
da revista Veja se aproximou de mim, pela primeira vez desde 
a Constituinte, e disse que gostaria de me entrevistar. Res
pondi: "Isto é muita honra para mim, só que agora estou 
indo pegar o avião; daqui a cinco minutos, tenho que estar 
no aeorporto". Ele disse: "Não tem importância, faço a entre
vista com o senhor na semana que vem." -"O que o senhor 
quer saber?" perguntei-lhe. Ele respondeu: "Gostaria de falar 
com o senhor sobre porto". Imediatamente, comecei a dar 
risada e disse-lhe: "Bem, vocês já arrumaram todOs que são 
a favor; agora precisam do crista _que é contra. Tudo bem, 
não tem importância. Não tenho nenhuma dúvida em lhe 
dar a entrevista". 

Isto aconteceu numa quinta-feira. No domingo, este nú
mero da revista Veja apresenta uma reportagem, enumerando 
aqueles que sáo contra a reforma dos portos. "A máfia dos 
portos, sindicatos e parlamentares que os representam, como 
Gástone Righi e Mário Covas, ambOs de Santos." 

Confesso que nem vi imediatamente isso. Em geral, a 
família esconde essas coisas da gente, às vezes até os_ amigos, 
porque sabem que essas coisas machucam. De forma que 
se leva um tempo para se -tormar cõfihecimento. Na semana 
subseqüente, regressei a- Brasilia e estranhei não rece_ber a 
visita da pessoa que se propunha me fazer a entrevista. 

No domingo seguinte, saiu esta ·repOrtagem intitulada 
"A máfia da estiva", trazendo uma série de problemas ligados 
aos portos, que voi.J. deixar para analisar no dia em que o 
projeto chegar ao Congresso. Há muita coisa certa e há uma 
montanha de coisas erradas, há uma série de preconceitos, 
há uma porção de coisas a serem modificadas. Mas esse assun
to não pode ser tratado assim, reduzindo a personalidade 
alheia a retalhos, que, afinal, não servem nem para a lata 
do lixo. 

Ao final da reportagem, falam na "bancada do cais", 
:tpresentando fundamentalmente dois grandes protetores no 
congresso: Gastone Righi e Mário CovaS._ EJa até me deixa 
numa posição meio desagradável: o Gastone Righi é fervoroso 
e eu sou discreto, ou seja, sou aquele que faz o jogo sujo 
por trás da cerca, sem botar a cara para bater, indeciso, como 
se diz. 

Sr. Presidente, V. Ex• não tem idéia do que isso significou 
em matéria de repercussão. A revista Veja da semana seguinte 
traz três cartas. Uma diz assim: 

"A Máfia da Estiva. ~ impressioriante o absolu
tismo e o corporativismo dos portos brasileiros, e é 

triste confi~ar que Deputados e senado_res lutem ape
nas pelos seus interesses."_ 

A outra diz assim: 

"Imaginar que um homem como Mário CávaS teve 
um dia a pretensão de ser Presidente do Brasil! Os 
eleitores certamente não apostaram no atraso~ n~ çor-
rupçãO." -

A terceira pelo menos serviu para honrar um compa
nheiro meu, Fe!D-ando Henrique Qrdoso: -

"A entrev~s~a com Fernando Henrique Çardoso 
(páginas amarelas, 20 de maio) expõe diferenças de 
postura que talvez expliquem as crises existenciais que 
devastam o PSDB. Enquanto um de seus Senadores 
dá mostras inequívocas de grandeza e patriotismo, o 
outro revela-se como despachante da preguiça portuá
ria no Congresso Nacional." 

Nesse dia, fui a Americana, cidade do interior de São 
Paulo, e um cidadão de lá, um homem sério -desde logo 
xoclamo que deva ser - na primeira página do jornal, fez 
lm editorial enorme, no qual assinou o nome e pôs o endereço 
emDaixo! Portanto, não é n~nhum anôJ?imo, mas alguém gue, 
com seri~dade, se manifesta, dizendo: 

"Eu pensava que o senhor fosse sério, o senhor 
que vem hoje à cidade. Votei no senhor. Imaginei que 
o senhor não fizesse parte desse negócio~ mas, quando 

-o vejo ligado à máfia, como posso acreditar no senhor, 
que vem hoje à minha cidade?" 

Faço um programa dç televisão nas SJ:;:xtas-feira~ em S-ãá 
Paulo. No último, o pobre do apresentador- o homem que 
fica fazendo o círculo, - não teve coragem de transmitir 
a pergunta de uma senhora, que dizia que antes acreditava 
muito em mim e lamentava que eu estivesse envolvido com 
a máfia do porto. -

Sr. Presidente e Srs. Senadores, olho para trás, em minha 
vida _IX) lítica, e não encontro razões para isso. Sempre escolhi 
os meus caminhos. Cheguei aqui, e veio a ditadura. Posicio
nei-me face a ela com altivez, com grandeza. Fui cassado, 
e me mantive no Pafs. Não saí daqUi, Voltei à atividade. Fui 
nomeado Prefeito de São Paulo, fui eleito Sen3dõr~-Jui T.Mer 
na Constituinte, e moro hoje no apartamento em que morava 
antes de ser eleito, o que cau.s- a- certa estranheza - não 
sei se para a Veja - para os meus vizinhos. 

Acudiu-me à cabeça a necessidade de falar sobre esse 
assunto, quando votamos o projeto da lei de imprensa, ontem. 
Se amanhã a revista a quem estou processando fosse conde
nada ame pagar alguma coisa, de que me valeria isso? Quantos 
cruzeiros vale a minha honra? Que ressarcimento de natureza 
pecuniária ela poderia ter-me dado, de tal maneira que pagasse 
essas "penas de pato" que já jogou à Nação e que são- impos
siveis de serem recolhidas? 

Quando eu não existir inais, e o meu neto estiVet hã 
escola, alguém vai perguntar para ele: o teu avô quem é? 
Aquele da história da máfia. E a repetição do caso do moto
rista de praça, que foi devolver o dinheiro que achou dentro 

_ do carro, e que, algum tempo deois alguém fazendo a ele 
uma referência na imprensa, disse: Quem é? Aquele que este
/e envolvido no negócio do dinheiro achado? 

Sr. Presidente, eu não sei o qu_e faço! Mas eu olho para 
:rás, e fico me perguntando o- qúe fiz por merecer. Que me 
dêem uin tratamento de natureza subjetiva, que ôiscordem 
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do que eu sou, que me entendam pouco claro, indeciso, pouco 
afeito às necessidades de uma vida política ... Mas, Sr. PreSi
dente, eu, certamente, não fico atrás em indecência e ein 
indignidade como o dono desta revista. Eu havia até pensado 
em dizer algumas coisas pesadas, e eu sei- qUe; no futuro, 
vou me arrepender por não tê-las dito, pois j3 me aconteceu 
isso antes. Mas, às vezes, há certos silêncios que acabam sendo 
mais dignos. Porque isso, Sr. Presidente? Eu tenho elementos, 
e vou discutir esse tema com raZão ou sem raZão, para serem 
ac.!itos ou não, com o respeito que o_ processo democrático 
merece, que é o jogo de consentimentos intelectuais, a partir 
dos quais se busca um caminho comum. e por causa disso 
você é-apresentado como representante de máfia -se é que 
máfia eXiste'. Ainda que houvesse, o que credencia uma revista 
a qualificá-lo como tal? 

Vou dis~utir isso, Sr: Presidente, P<?rque a -reaÇãO que 
tive ao ler isso foi até_ o talo, até o_ fundo, no exame dos 
dados. E já agora tenho convicções a respeito dos dados perti
nentes ao tema, que até ontem não tinha. E quarido esse 
assunto chegar à minha Casa, ao Senado, vou discutir. 

A minha sala, Sr. Presidente, é um ponto de referência 
de várias áreas sindicais,.de várias federações. E pouca gente 
fala com essa gente como eu falo. Pouca gente lhes diz verda
des como eu digo. Não lhes paqucro sequer:: voto. É algo 
que já dispenso hoje. Não tenho mesmo objetivos de natureza 
eleitoral futuros. Nem isso faço. Mas se tivesse que paquerar, 
paquerá-los-ia e não à revista Veja, se tivesse- que c -render 
honienagem, à l.uta desses homens e não a eSSé tipo de prima
rismo marrom, que é capaz de escrever tais coisas, é capaz 
de dizer que você ganhou uma emissora de rádio- no instaqte 
em que ganhar uma rádio era algo profundamente deprimente 
- que você adotou determinadas posições, quando não fez 
issou. -

E quando você_corre o risco de avisar, -Pela primeira 
vez, supondo até que, eventualmente, está dandO uma infõf
mação, você sabe, como sei hoje, que este disco:iso não ficará 
de graça, mas terá conseqüências. Sei que outraS ocoisas virão. 
Não sei de que natureza, mas sei que outras coisas virão. 

De qualquer maneira, Sr. Presideilu!, n-ão filço esse dis
curso nem pela Veja nem por mim, façO este discurso_, primc;::i
ro, pelo respeito que tenho às pessoas com quem conv"ivo 
aqui dentro; e faço este discurso por quase 8 milhões de pes-
soas que me trouxeram a esta Casa. -

Não vai chegar a eles o-eco do que estou dizendo. O 
artigo da Veja chega, mas a minha resposta não vai chegar. 
O que provavelmente chegará, tamb( ', será a conseqüência 
das minhas respos_tas e isso s_ó me vak para uma coisa; era 
a pergunta que eu me fazia ontem na hora de votar: dinheiro 
me resgata isto? O pagamento de urna penalidade pecuniária 
resgata isso? Não. Só uma coisa me resgataria iSso: é-se-oUvisse 
alguém um dia, menos ·do que resgatar a indignidade que 
contra mim cometo_eu- essa é irresgatável --fosse capaz 
de pagar por um crime que cometeu. Isso, nós já não podemos 
fazer. Se isso fosse dito na rua por alguém, ele poderia ir 
para a cadeia, dito numa revista, o mesmo não -se dá. 

Não sei se está certo ou errado~ É prováVel que para 
certas pessoas - e certainente _a Veja é assim - o custo 
do dinheiro seja ónus maior do que o peso de _uma acusação 
sem provas. Mas, a rigor, para cada um de nós, vítimas desse 
tipo de coisa, considero insignificante, Sr. PreSidente. Eu não 
sou nada em função da tese. Nunca, ninguém por·umã coisa 
dessa, me tira do caminbo da sustentação da liberdade -çle. 

imprensa; isto é um princípio muito mais valioso dO q-Ue O
ónus do mau uso. 

Mas_seguramente,_~r._)?r,esidente, fico me Perguntando: 
isso s_e paga com dinheiro? Isso se resgata com algumas notas, 
como se fosse possível comprar de -mim o direito de m.e ãgre
dir? Eu fiquei muito tentado a nãO votar o projefo tal como 
está. 

Parece-me mais raz_o_~vel a_ pena poder ser aplicada e 
o júlz se omitir do que nós, legisladores·, elimínannos·apossibi
Hdade de ser ela aplícada. Mas, quem sabe, há um pouco 
de indústria na minha atitUde, Sr. Presidente. Nem sei se 
estarei aquf ainda, mas sei que outro golpe virá. Lembro-me 
de que, às vésperas da Constituinte, eu repetia coin extrém~ 
fre_qüênciã, em todos os programas de televisão a que ia, 
que o maior problema da Constituinte seria garantir o controle 
democrático dos meios de comunicação. A liberdade de im
JWensa·- e--Ufif direito do leitor, náo do dono da imprensa, 
n-ão do dono do jornal, nem mesmo do jorn-alista. O conteúdo 
odioso de que é portadora a censura é que _impede o leitor 
de _conhecer a verdade; o conteúdo odiosa da mentira é que 
induz o leitor a pensar diferente. 

Essas coisas, Sr. Presidente, começam e n·ão se sabe como 
terminam. Afinal, os Companheiros terão o direito de pergun
tar: e por que temos que ouvir isso? Porque é possível tirar-se 
daqui o nome do Senador Mário Covas e pensar-se que· isso 
ainda é- e vai continuar sendo- algo passível de acontecer, 
e que, com absoluta tranqüilidade, se resgata com trinta moe
das de cobre. 

EStaremOs certos, Sr. Presidente? 
---o SL Cid.S8bóla de-Cai-valho- Pei-mlte-ine v. Ex~ 

um ~parte? - -

-~0 SR. MÁRIO COVAS~ Ouço V._ Ex• com prazer. 

·· O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Senador Mário Co~as, 
o discurso de V. Ex~ tem um sentido muito maís -ã.inpló -do 
que possa parecer. Quero começar o- illeu-ãpaite com uma 
posição diante do indagatório de V. Ex~ Qual o valor pecu
niário de sua honra? 

--É evidente que o reparo da honra é praticamente impos
sível e o seu discurso é sentido, porque se baseia exatamente 
nisso. Não há como repará-la, principalmente na lei atual. 
Não se há de reparà-la, também, com o projetO; de lei que 
votamos ontem, se for transformado realmente em diploma 
legal. Mas a pena pecuniária, Senador -Mãrio COvas, prevista 
no projeto, não é para pagar a honra, e sim para desestimular 
as pesso-as que, profissíOnalmente, se acostUmam a atacã.r a 
dignidade, a boa fama, .a honra, a personalidade de alguém 
sem o_devido fundamento. Há de convir V. Ex• que é rentável 
essa atividade, porque, se não fora, não teriam chegado a 
V. E_,;:•,_ depois de passarem por tantas e tantas outras personá
lidades. E eu digo isso ex3.tamente baseado na vida de V. 
Ex~, o que significa dizer que a fila para as agressões já não 
deve es_tar tão rica assim, já que V. Ex~ é daqueles que menos 
dão razão para ser _agredido quanto à honra e quanto à digni
dade. Mas tanto se agride, tanto se refere a honra e a dignidade 
do cidadão neste País que já chegou a vez de V. Ex~ Agora,_ 
quero dar um testemunho. Fui seu companheiro na Assem
bléia Nªcional Constituinte e, Comm!.iito pesar, convivi nã.qUe
la _Assefi!.b_l~ia_ com os pro_blemas de então, do nosso partido, 
quando V. Ex~ o deixou. Quero dizer que foi uma mágoa 
para nós do PMDB, o que signifiCa' ãfirniar que a conduta 
do Senador Mário Covas como Líder do PMDB foi a mais 
irrepreens_ível possfvel, sob o ponto de vista do nosso partido, 



Maio de 1992 DTÁRIO DQCONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-fei~a 29 4093 

do nosso grémio. Estávamos jUntos naquelã oca!)ião e a sua 
saída foi, antes de mais nada, um desfalque moral para o 
nosso partido porque perdíãri10s uma das pessoas mais inipó
Iutas e mais valorosas no trabalho da Assembléia Nacional 
Constituinte. V. Ex• tem dado mostraS, nesta Casa, da gran
deza do seu espírito, e, hoje, quando se defende, se compra
rarmos a sua defesa com a sua atuação na Assembleia Nacional 
CõilStitU.inte, VéreiDâs que 6"dCfensor da liôeidade de impren--· 
sa em nada mudou, mesmo depois das fei"1das no corpo, na 
alma e no espírito. Significa isso dar o testemunho de que 
a dignidade de V. Ex\ da Constituinte até aq1JÍ, apenas se 
reforçou, e se acresceu, tomou-se maior, e maís notável ainda, 
pelo desempenho de V._ Ex_~ na campanha para a Presidência 
da República, quando- o Pãís todo pôde contemplar a sua 
dignidade no infdO da campanha, nos meados da campanha, 
no final da campanha e -a dignidade mais acentuada após 
a sua derrota. A dignidade dos derrotados é m_ais difícil de 
ser mantida, principalmente na apreciação dOS venCedores 
e nisso V. Ex• cOriduziuwse de modo extraordinário. Nem falo 
em outras campanhas, porque não foram do domínio público 
nadortal, campanhas do seu Estado, campanhas mais íntimas 
na sua cidade, e isto -aqui, nem quero--a -tanto me reportar, 
neste exato momento. Nesta Casa, a sua pala-Vra é _cad<:!ve:z: 
mais digna e sua imagem em nada se ãfetou. -Qs pei-igos de 
haver afetação, de haver uma ferida contra a sua imagem, 
devem ser lá fora onde as pessoas mantêm uma certa distância 
com o Senador Mário Covas; -mas aqui; no c3.Ior do nosso 
trabalho, na proximidade da nossa luta,_ é evidente, Senador 
Mário Covas, que, para· ferí-lõ, há de se alcãnçar ãlgo que 
seja verdadeiro, não apenas imputar-se, do modo mais leve, 
sonalidade de nódoas desejadas por pessoas iniri:tiga-s, e não 
sabemos por ·que· essas pessoas desejam maculá-lo. Quero 
louvar, do seu discurso, o respeito à liberdade de imprensa. 
Sei que suã mágoa; no momento, é mUito· grande e muito
justificilda. Acredito que, no futuro, já que há um mercad~ 
de calúnia, injúria e difamação, será o espírito de Uma provável 
nova lei, será possivelmente o espírito dessa novã lei que 
~á de coibir. o abuso contra.a ~ersc>nalida_de _alheia,yorque 
ISSO será mrus caro do que atmgtr~se essa d1gmdad_e,_ ~ _ex<!t_ª-~
mente esse o sentido da nova lei. Parabéns a V. Ex~ pelas 
considerações que faz sobre a liberdade de imprenSa, ·por 
se manter intocado em seus sonhos de liberdade. O Mário 
Cóvas de hoje é o mesmo que se prejudicou na Carreira" pOlítica 
dos momentos da ditadura, é o mesmo Mário Covas dOs ideais 
do PMDB, o mesmo Mário Covas dos ideais_ fundad:O_res -~t;l
PSDB, é uma pessoa intocada, que fala, neSteffioinento, na 
tribuna do Senado Federal. Quero prestar a V. Ex\ em nome 
da Liderança do PMDB, pela qual falo, a inteira solidariedade 
do'Partido que foi de V. Er e que som~nteo teve _o_tgulho 
diante de sua presença e muito motivo de tristezã- no dia 
em que nos deixou. Muito obrigado. 

O SR. MÁRIO COVAS - Agradeço muito a V. EX" 
e gostaria de acrescentar apenas que V. Ex~ s~li~nta que a 
lei foi feita exatamente para des_estimular atitudes de agressão. 
Se um cidadão me atropelar na rua, seja ele jornalista ou 
não, ele vai preso. Se ele me der um tiro, vai preso. Se ele 
me matar, vai preso. Se ele me tirar a honra, ele não vai 
preso? Ele resgata isso com ~ruzeiros? Isso _é- alguma coisa 
que foge à minha compreensão. · 

Acho até bom não ter podido dar essa má contribuição 
ontem. Apresentaria uma crítica ao que foi aprovado e que 
representou a média do sentimento co letivo, mas fico sempre 
me perguntando se há certos valores que têm contrapartida 

pe'cuil.iária; Se há certas coisas que podem ser medidas do 
ponto de _vi_st~ _do valor finan~eiro; se há certas cqisas que 
nãO transcendem, que não estão acima, que não estão inalcan
sáv~is em relação a essa coisa que se_ç_hama vil me~al ~qu~ 
afinal, 3caba sendo O responsável por tanta desgraça na histó
ria humana. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex~ me pennite um aparte? 

O Sr~ Ronan Tito - Coloco-me na fila também, nobre 
Senador, para apart~á-lo. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Também estou na 
fila. 

O SR. MÁRIO COVAS- Ouço o nobre Senador Eduar
do Suplicy. 

O SR. Eduardo Suplicy - Senador Mário Covas, em 
algum~ ocasiões posso ter tido divergênciãS com V. Ex~, mas 
não me recordava de todas as passagens, não as conhecia 
em detalhes e nunca tinha reparado que houvesse da parte 
da revista Veja este contínuo, por vezes dissimulado, por vezes 
aberto, me_io de expressar-se sempre de maneira chocante 
em relação a V. Ex~ quando li essas referências, na semãna 
passada, estranhei muito o teor da carta comparando o Sena
dor Fernando Henrique Cardoso ao Senador Mário Covas, 
de forma que, para mim, foi chocante, inadequada, pois coloco 
amo~ _no mel~~r_ nível de honradez; eu os conheço bem, pelo 
menos considero-me, por ser de São Paulo, um Senador que 
conhece bastante bem a vida pública de V. Ex~ bem como 
a do Senador Fernando Henrique cardoso. Coloco a minha 
exer~ssão_ de estranheza quanto à maneira que a revista_Veja 
vem tratante sistematicamente um Senador que agiu e tomou 
decisões de natureza política sempre pautado, e aqui dou 
o meu testem_unho, pela seriedade, pela vontade de chegar 
a um bom senso, a um discernimento, mesmo nas vezes em 
que discordei de V. Er; com respeito à questão do Porto 
de SantOs, uma ou duas vezes acompanhei V. Ex', bem como 
outros Parlamentares, durante a greve dos trabalhadores da
quele porto, para falar com o Ministro da Justiça Jarbas Passa
rinhp" E vi, ali, V. Ex~ tratando de algo que era do interesse 
de uma das mais importantes cidades do Estado de São Paulo. 
Algo que estava afetando a vida dos trabalhadores do Porto 
de Santos, dos comerciários, dos comerciantes, enfim, a vida 
da cidade inteira. Sempre observei V. Ex~ dialogando sobre 
a melhQr maneira de resolver racionalmente os problemas 
daquele porto, e avalio que é totalmente inadequada a expres
são com que qualificar-am V. er com respeito a este tema~ 
Neste caso,_ expresso a minha solidariedade a V. Ex~ 

O SR. MÁRIO COVAS - Muito obrigado, nobre Sena-
dor Eduardo Suplicy. 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. E~ um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Mário Covas, prew 
tendo ser sucinto, pÕrque muitOs_são aquel~s qu~ de_sejam, 
tenho certeza, solidarizar-se com V. Ex~ Todos aqui já fomos, 
de uma maneira ou de outra, atingidos por essa imprensa 
acima do __ b~m e do mal, porque, quando não se tem uma 
Iefpai<i-pãutar: d(mtro de uma sociedade organizada, as atitu~ 
des _de qualquer um dos segmentos, esse segmento fica acima 
do bem e do mal. Lembro-me, cada vez que surge um desses 
achaques - e estou vendo o Senador Nelson Wedekin -
quando era Líder do PMDB e S. Ex•, Vice-Líder; daquela 
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operação-desmonte do Presidente José Sarney. Havia uma 
portaria, de n"' 619, do Ministério do Ti"abalho, que dava 
às empresas o direito de fornecer alimentação para os empre
gados e deduzir as despesas, finalmente, do Impostode Renda. 
Fui Secretário do Trabalho e, num período de crise enorme, 
a minha cidade, Belo Horizonte, tinha 12,5% de desempre
gados; passei a apelar para que todas as empresas usassem 
daquela portaria. Naquele momento, vivíamos outra crise, 
aliás o Brasil vive de crise em crise, e eu-, nO_ gabinete da 
Liderança, com uma série de afazeres, pedi ao Senador Nelson 
Wedekin que fosSe até lá e não deixasse que essa portilriã 
fosse retirada, porque ela era o amparo do trabalhador, pelo 
menos, a garantia da alimentação do trabalhador na hora 
do sofrimento maior. Quando o Senador _Nelson Wedek.in 
retornou, disse-me:" Senador, não havia quorum pedi verifica
ção, mas de nada adiantou". Sabe qual foi a verSã:O da impren
sa? Os Senadores Nelson Wedekin e Ronan Tfto j)édiram 
verificação de quorum porque havia uma matéria erii pa"Uta, 
naquele dia, para ·diminuir os salários dos parlamentares. Pa
tranha da patranha, mentira deslavada! Não existia iSso na 
pauta, veja V. Ex~; indignado, não tanto por mim, mas pelo 
Senador Nelson Wedek.in, liguei para O jórrial, Jornal doBra
sil, e falei com o diretor: '"Pelo amor de Deus, tenho os 
avulsos, posso remetê-los ao Senhor". Disse.: me ele: "Vou 
mandar um diretor para falar com o Senhor aí". Esse diretor 
não chegou até hoje em meu gabinete, tenho a impressão 
de que ele se perdeu. Mas, sabe V. Ex• o que aconteceu 
quanto o Senador Nelson Wedekin estava disputando as elei
ções em Santa Catarina? Reeditaram a patranha, a mentira, 
o engodo. V. Ex• ter, neste momento, a nossa solidari~dade~ 
é multo pouco; digo a V. Ex• que estão teedítaildo ·o que 
fizeram no nazismo. A Imprensa brasileira, de maneira geral, 
está reeditando o que se fez no nazismo. -

Goebbels, o grande mestre da comunicação, disse: "Con
te unia mentira, repita-a, re-pita-a mil vezes; depois, ninguém 
será capaz de apartá-la da verdade mais cristalinan. Goebbels 
fez escola no Brasil. Essa revista a que V. Ex• se refere, 
sem dúvida nenhuma, é uma das alunas mais primorosas. 
Só pará lembrar - a máfia existe na- Itália - e o sobrenome 
do diretor dessa revista é Civita. Minhas solidariedades a V. 
Ex• - -

O SR- MÁRIO COVAS - Muito obrigado, nobre Sena, 
dor Ronan Tito. 

O Sr. Fernando HeDrique Cardoso- Penil.ite-me V. EX' 
um aparte? - - -

O SR- MÁRIO COVAS- Ouço o aparte do nobre Sena
dor. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Senador Mário Co
vas, ouvia do meu gabinete o quanto posso ouvir, perturbado 
com conversas incessantes, com pessoas que estavam apraza
das, o discurso de V .. Ex~_ Estava na angústia de_ po~er subir 
as escadas -antes de viajar, porque viajo hoje =para dar-lhe 
uma palavra. A solidariedade entre nós é desnecessária, so~os 
irmãos. Mas, uma palavra mais forte do que isso. Penso que 
V. Ex~ deu uma longa explicação, e a nenh11m de n~s l?recisãria 
explicar nada, absolutamente nada, p1 ~.:.e temos acompa
nhado a sua vida -eu, então, nem se fala -de muito perto. 
E, qualquer aleivosia que saia na imprensa a seu-respeito 
absolutamente não tem. qualquer efeito sobre nós. Porém, 
V. Ex~ tem razão; tem efeito sobre outros que não o· conhecem 
tão de perto, portanto, precisa não só de um_a repulsa. como 
está a demonstrar, como também da palavra de seus campa-

nheiros- não para avalizar, porque não é necess2rio, maS 
por sentirem-se, eles também, ofendidos. Todos riós já tive-_ 
ritos, em niomentos diferentes da nossa vida, algumas dificul
dades. y. Ex~, que acompanhou toda a minha vida política, 
sabe o quanto já penei. Só Deus sabe para falar o número 
dos meus sofrimentos. Para não falar de invencíonices de 
outra ordem, mais graves até do que simplesmente questões 
de crença, que são perfeitamente respeitáVeis. Isso tudo mar
ca, eu sei que marca. E niaica muito, além do que imagíti<iinõS-. 
E o desmentido não resolve, porque este vai ser lido, às vezes, 
pOi outros. E quando vem uma Campanha eleitoral, mesmo 
que tenha havido o desmentido, a afirmação primitiva vem 
a iume. Certa vez, escrevi uma nOtinha na Folha chamada 
"Da infâmia na Política", porque eu tinha sido vítima de 
tã.ntas infâmias que julguei melhor explicar sociologicamente. 
Para eu não ficar a~alad~ psicologicamente, passei para o 
plano que ~e é mais familiar; O soc:iológico,- para mostrar 
que a infâmia é um instrumento usUal na política, e sempre 
o foi. Mas isso não diminui a dor. que cada um sente quando 
é Ofendido nã sua dignidade, nos seus melhores sentimentos. 
Especificamente. no casO relativo aos ·portos, fui até citado 
em outro momento como em contraposição a V. Ex~ Porque 
V. Ex• sabe que não dei nenhuma_ opinião sobre os portos, 
porque não entendo de porto. E, quando vier a dar a minha 
opinião certamente vou ouvir as suas ponderações. Pode 
não ser a mesma, mas de uma coisa V. Er sabe, e todos 
têm certeza: se der opinião diferente é porque tenho uma 
convicção diferente, por um- ilrgúffiento_ que me convenceu 
e que não o convenceu, e vice-versa; e não pela razão de 
que, de longe, eu pudesse suspeitar daquilo que nem mesmo 
insinuado, ou dito: que a opin1ão de V. Ex~ estaria estribada 
em interesses menores. Eu até Ousaria dizer que ninguém, 
no Pafs, acredita que o Senador Mário Covas defenda tal 
ou _qual çoisa por um interesse- :inenor. Pode pensar que a 
defende porque encasquetou numa certa direção, ou porque 
tem argumentos que levam a isso; ou porque, às vezes, as 
questões não são cara e coroa, não s_ão tão _claras assim e, 
legitimamente, uns têm uma opinião, outros têm ou~ra; po
rém, jamais por uma questão menor, ·por uma questão sUbal
terna. Estou externando esse ponto de vista, já conversamos 
a respeitO da matéria, siinplesmente para que fique registrado 
nos Anais do Senado e para que o País saiba - se é que 
o Senado fala ao País- que a minha solidariedade é integral 
e que falo pela bancada do PSDB. Cada um dos Senadores 
do,PSDB, naturalmente, poderá extemar essa:9pi_nião--:- até 
nem falaria somente pela Bancada, pois creio que todo o 
Senado pensa isso. O Senado é testemunha do que tem sido 
a vida política de V. Ex•, Senador Mário Covas, o desassombro 
com que defende posições, às vezes, difíceis. Eu o _vi, tantas 
veres;- na Constituinte, defender posições difíceis- qUe não 
eram sequer as de V. E~ mas que haviam sido co~sideradas 
como as melhores por um conjunto de pessoas às quais estava 
relacionado e que, naturalmente, eram também aCeitas,- até 
certo ponto, por V. Ex• Tantas vezes V. Ex~ foi à tribuna 
para defender as posições as mais ingratas eleitoralmente, 
e defendeu-as com tanto denodo que não teria nenhum sentido 
imagirui.r-se que agora, a poSição de V~ Ex•, Senador Mário 
covas, ri.essa oü naquela questão; seja por razões eleitorais. 
Nobre Senador, embora termine dizendo como comec~i. que 
V. Ex~ não tem_o que nos explicar, entendo _o porquê das 
suas explicações, mais do que das suas explicações, do seu 
protesto, e me solidarizo com V. E~ 
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O SR. MÁRIO COVAS - Agradeço muito .ao· Senador 
Fernando Henrique Cardoso._ S~ Ex~ sabe quão importante 
é a sua contribuição pessoal_ neste momento, ~ já o qi~se;~ 
somos irmãos. Tive ó privilé~O_'(_~ -h60~~-4ê aÇ9mpaf!há~~o 
desde o primeiro instante ém que a vida a~dêmica o empres
tou para a política. Para mim 'é motivo de muito honra poder 
receber um aparte de S, E?~ e a sua solidarieda9e. porque: 
menos do que solidariedade, é a reafirmação de um~ convicção 
de vida em comum. - ·· 

O Sr. Pedro Simon - Penmte-me V. EX' um aparte? 

O Sr. Mauro Benevides Permite-me V. E~ um aparte? 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex• não se preocupe, Senador, 
porque todo o Senado lhe pedirá aparte. 

O SR. MÁRIO COVAS- Vejo sentado aqui, na planície, 
o Presidente. De forma que acho que S. Ex~ tem prioridade. 
Perdoem-me. - - - ------ -

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Mário Covas ... 
vim-realmente_ ao plenário, neste iDstaOte, Para q!,Je ·pu·desse 
apartear V. Ex~ e levar-lhe a solidariedade, q.ão apenas _dos. 
Senadores que aqui esfão e que já expressaram ·apoio, o desa
gravo a V. Ex~, mas, sobretudo, daqueles nossos companheiros 
que, não estando em plenário neste momento, far-me-iam, 
certamente, o intérprete dessa solidariedade que agora a Casa 
toda empresta a V. Ex~ Eu, pessoalmente. o _qmheço desçle 
quando ainda jovem Deputado e eu Deputa~o Estadual, ini· 
ciando toda essa trajetória que me fez chegar ao convívio 
do Senado Federal e à sua posiçãO maior: Naquel~ mo~ento 
era o grande Martins Rodrigues que fazia a aproximação entre 
mim e V. Ex~; num dos instantes, V. Ex~ Iidáava um pequeno 
partido no cenário da vida partidária brasileira. Logo e_m~egui
da cresceu uma admiração e recordo aquele 16 de janeiro 
de 1969, quando V. Ex' teve o seu mandato cassado, s~s_pensqs_ 
os seus -direitos polítiCos seni qualq.uer explicação. E, __ ~uito 
mais do que o seu Estado, a Nação profligava aquela deci:i;ão 
que o atingiu tão implacavelmente. Posteriormente, V._ Ex~_ 
exerceu com a maior proficiêricia ~ â'ig~ià34~ _·,a, prefeitura 
paulistana. Tivemos seguidos contactos naqu_ela convivência 
que nos uniu por dois anos na Capital do Grande Es~ado 
bandeirante. Veio a eleição de 1986, e V-. Ex~, guindado a 
esta Casa por aquela extraOrdinária votação de ~ milhões 
de votos, permitiu que convivêssemos no Congresso ordinário 
e na Assembléia Nacional Constituinte. Recordo, certa vez, 
integrantes que éramos do Partido do Movimen_t9 Democ;rá· 
tico Brasileiro, qu·e se esboçava na nossa Bancada -uma disput;: 
em tomo da liderança. Aqueles segm~ntos do meu Partido 
aos quais estava mais vinculado por uma tradição de lutá. 
de tantos anos, posicióilãvam-se em favor de um outro colega, 
igualmente digno, nobre e capaz de exercer a liderança. Mas 
tive naquela ocasião, e o Senador.._ Cíd Sabóü1. de _Carvalho 
é testetunha desse fato, a coragem de dizer que o mçu voto 
como Constituinte integrante do PMDB, era para gara~tii 
a liderança a V. Ex• num dos momentos mais Q!fíç_ei§_Q_a Co_osti
tuinte. O nosso Partido, que era reconhecJ.damente _ majori-_ 
tário, teria ã frente doS Srs. Senadores e Deputados um ho~ 
mem que pudesse defender as teses peemedebistas e, sobre
tudo, os anseios maiores do povo brasileiro. Recordo esse 
fato para dizer, neste instante, que- toda trã.jetórià de V. ~ 
foi acompanhada de perto por mim, no-passado e no_presente 
e, ao ocupar·o-microfõne na tarde de hoje, sem me permitir 

quaisquer considerações em torno da Lei de Imprensa, que 
ontem ·votamos e que, naturaimerrte_, será aprimorada pela 
CaSâ ·revisora que·, rio caso, será, a .Câm;:rra dos Deputados, 
estO'U "áqui pa-ra di:i_e'r a V. Ex~ que não prevalecerão essas 
críüc3s -injustas, esse apodos, essas diatribes, porque pairará 
sempre, acima de tudo, a dignidade e a honradez de V. Er
Interpreto, neste instante, nobre Senador Mário COvas, o 
pensamento do Senado Federal e, sobretudo, daqueles colegas 
que, não estando presentes, teriam em mim um intérprete 
d~sse _sentimento de apoio e de solidariedade a V. Ex~ 

O Sr. Esperidião Amio- Senador Mário Covas, V. Ex~ 
me concede um aparte, dentre tantos, na condição de cedente? 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Sr. Senador 
MáriO CoVas, peÇO a V. Exa uma interrupção, por alguns 
minutOs, enquarito faço uma rápida comunicação em nome 
da Mesa. 

O SR. MÁRIO COVAS- Pois não, Sr. Presidente. 

· ' O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidê~cia 
convoca sessão·extraordinária a realizar-se hoje, ãs 18h30min, 
destinada à apreciação das Mensagens n9s 203 e 206, de 1992, 
relativas à escolha de autoridades. 

- - A Presidência encarece aos Srs. Senadores que estejam 
presentes ao plenário, tendo em vista que a votação é secreta, 
pelo processo nominal. 

Obrigado a V. Ex\ Senador Mário Covas, que- continua 
com a palavra. 

; · O Sr. Epitàcio Cafeteira - Sr. Senador Mário Covas, 
inscreva o Maranhão, por gentileza, na relação das pessoas 
que querem dizer_ alguma coisa. 

Ó SR. MÁRIO COVAS -Muito grato a V. EX' 

O Sr. Espefidião Amin- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Esperidião Amin, com muito prazer. 

O Sr. Espel-idião Amin - Serei muito breve, Senador 
Mário Covas. rnvoquei apenas a cdridição de poder conce
dente porque fiz ·a pennuta de horário com V. Ex~ Só quero 
registrar, além da minha solidariedade,_ o fato de que, certa
mente, a essênciã do problema que motivou especialmente 
as Ultimas agressões por V. E~ aqui relembradas, que é a 
questão do projeto dos portos. Esse acontecimento vai permi
tir, sem dúvida _alguma, que todos nós aprendamos cÇ)m V. 
Ex~, conforme recebi a recomendação de um homem que, 
hoje exercendo o cargo de Vice~Governador de Santa Cata
riana, Antônio Carlos Konder Reis, de qUe deste assunto 
V. Ex~ entende. E, talvez, Senador Mário Covas, seja o temor 
desse conhecimento que V. Ex~ tem de um assunto tão comple
xo, o fundo, a raiz dessas agressões feitaS a V-. Ex~. que todos 
repelimos, e, por isso mesmo, recebe neste momento a nossa 
solidariedade. 

O SR. MÁRIO COVAS- ObrigadO V. Ex• 
O Sr. Alfredo Campos - Peço para atropelar os ço~egas 

--qneest3õiDSCffi0s na frente, por<jtie viajo em poUcos instarites 
e-não posso deixar de dar meu aparte. Senador Márío Covas, 
Minas Gerais não tem porto e acho que não tem máfia i:am· 
bém, por isso não conheço nada sobre máfianem sobre portO, 
mas conheÇo o Senador MáriO Covas. -E, por cOnhecê-lo, 
digo-lhe que V. Ex~ tem a minha integral solidariedade. 

O SR. MÁRIO COVAS - Obrigado. 
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O Sr. José Richa- Senador, permite um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS - Pois não. 

O Sr. José Ricba - Senador Mário Covas,-() ·senador 
Fernando Henrique CaráoSo já. falou em norile-·da·-sanCà'da, 
mas não poderia deixar de dar o meu depoimento -e a minha 
solidari~dade pessoal, reforçando o que o nobre colega expres
sou muito bem em nome de todos. É que cheguei aqui e 
vejo poucos, neste instante, que tenham junto com V. Ex~ 
chegado a este Parlamento há exatos 30 anos. Já bem antes 
militava políticamCnti, deSde os bancos escolares- e, polt3.0to: 
ao longo desta já bastante extensa vida política, conheci muita 
gente séria. Graças a Deus, conside-ro a mãToria dos p-olítícoS 
brasileiros pessoas sérias. Mas, entre tante gente séria que 
conheci ao longo da minha vida, militando na política, não 
conheci ninguém maiS- Sério, decente e hõniadO-âO --q-ue--v:--
Ex~ E digo isto não POrque coriviVi na "políticà tantos_ anôs 
com V. Ex~ mas porque também conh~ço a sua vida particular, 
a sua vida pessoal, familiar e, sob todos os ângulos em que 

nha, com certeza, de toda a sua _vida, toda a sua postura, 
.a sua correção, a sua é.tica, toda a_ seriedade _que V. Ex~ dá 
a sua vida pessoal, familiar e pública. É claro que esse traves
sdro·; na hora em que V. Ex~ nele encosta a cabeça, deve 
~zer-lhe algumas perguntas; se tem validq_ a pena, todo esse 
tempo;- manter· e·ss-a honradez, essa seriedade, esse amor à 
Páçria. É_d~ro que esse fato não atingiu somente V. _Ex3; 

diria que também o Congresso. Todos os homens de bem 
Sã(,Yatingidos pela iinprensa todas as vezes que alguns profis
sionais bem pagos, com salários, muitas vezes, avifta:dos, fa
zem fnatêrias que res-pondéili a outras _Coisas que não à verda
de. Quando isso é colocado na contabilidade da nossa emoção 
ve:rn:õs que-coiSas menores;-atémesmo" re-pugnantes, Sãó trazi
das para a sociedade e atingem pessoas, cuja vida foi compro-
metida com causas muito maiores, como a de V. Ex~, empe
nhada com a liberdade, com a democracia, coma possibilidade 
de melhorar a vida dos mais carentes, dos mais necessitados. 
V. Ex~ nunca escondeu os seus pontos de vista até que foi 

atingdo pela ditadura, pela assim chamada Revolução de 64. 
Logo, V. Ex- é exemplar para o Congresso Nacional, para se observe, a figura de Mário Covas é digna do maior res-peito, 

da maior admiração por tantas virtudes que acumula. A im
prensa e o Parlamentar praticamente têm algum !ipo de víncu
lo, porque só existe imprensa livre e só existe parlamento 
aberto quando há democracia. E, por isso, semmpre tive-cons
ciência de que parlamento e imprensa têm que, no mínimo, 
procurar pontos em comum de colaboração, porque depende 
desse bom entendimento o fortalecimento das instituições que 
vimos defendendo ardorosamente, eu, pelo menos, desde que 
era estudante; e quantas vezes nessa nossa geração o fizemos 
com riscos pessoais? QUando nos opusemos à ditaâura, CfUan
do sempre nos opusemos· a qualquer forma de arranhão às_ 
instituições democráticas. Assim, quando vejo um órgão de 
imprensa cometer uma injustiça, publicar urÍla méntír-ã a res
peito de um cidadão honrado como V. Ex", podemos ter certe
za de que essa mentira não deixou de sangrar um pouquinho 

--a· sociedade, para os homens de bem deste País. Não sei se 
falaria em solidariedade e em que palavras. Sei dizer que. 
como amigo, estamos juntos. Tenha V. Ex~ certeza absoluta 
de que, infelizmente; e-sses ainda são espinhos a serem vividos 
pelos políticos e pelos homens de bem deste País. 

o Legislativo. E não deixou também de arranhar a própria 
imprensa, porque as instituições, num ~insüinie -como··e-ste,
acabam_ ficando um pouco feridas também. Certamente, quem 
redig-iu -essa matéria para a revista, estampando- uma irieiltira -
tão contundente, capaz de produzir tamanha ferida _em V. 
Exa, em mim e em todos nós, porque_ acho que fomos um 
pouco ou bastante feridos por isso, estava em um momento 
de profunda inconsciência do que estava fazendo. Por isso, 
Senador Mário Covas, repito o que o Senaóof -Rónin -TitO
disse, afirmando a V. Ex~ que estou solidário e que sinto 
também muita dor pelo que lhe aconteceu. Penso que é pouco, 
porque ninguém mais dQ _ _que V. Ex~ sente a dor de uma 
mentira dita por um órgão de tamanha divulgação neste País. 
Já pudemos perceber, nas edições seguintes, por algumas car
tas de leitores e pelos relatos de V. Exa, que, realmente, 
não há reparo para essa injustiça cometida contra V. Ex~ 
Mas eu, que o conheço bem, sei do seu espírito público, 
seu amor à democracia, seu desejo de ajudar o Brasil a ser 
um país melhor e sei também que V. Ex• não ,vai se deixar 
abalar na sua honrada vida pública por uma atitude impen
sada, inconsciente e até infame como essa que o atingiu. 

O SR. MÁRIO COVAS ~.Agradeço muito a V. Ex',_ 
Senador José Richa. 

O Sr. Almir Gabriel -Permite V, Ex~ um ãparte? 
O SR. MÁRIO COVAS - Com prazei; Se-riaaor .--c.-

O Sr. Almir Gabriel - Senador Mário Covas, mais do 
que as nossas consciências, o traveSsdro de V. ExLé- testemu-

O SR. MÁRIO COVAS- Obrigado, Senador Almir Ga
briel. 

O Sr. Beni V eras- Permite~me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS- Duço V. Ex' com prazer. 

O Sr. Beni V eras - Sepador Mário Covas, entrei para 
a política através do PSDB. Aquela altura, já tinha- e oonti
n_uQ te_ndo- grande afeição por V. Ex' Nós, no Ceará, estáva
mos examinando a possibilidade de entrarmos para a política 
e nos dedicarmos à população daquele Estado. Convidamos 
.V. Ex• a ir a Fortaleza. Conversamos e a impressão que nos 
ficou foi a de que V. Ex~ tinha um sentimento verdadeiro 
que transmitia a todas as pessoas de sua convivência, como 
os Srs. João Jaguaribe e José Carneiro. Em pleno meio-dia, 
sol a pino, V. Ex• tinha sempre o mesmo discurso, um discurso 
verdadeiro; jamais foi flagrado dizendo conveniências para 
agradar. Foi essa sua posição sincera e franca que fez com 
que imaginássemos, àquela altura,- sabedores de que a cam
panha de V. Ex· estava perdida -,-que era melhor perder 
ao seu lado do que ganhar ao lado de outros que se apresen
tavam naquela hora. Ainda hoje temos esta impressão: estar 
ao seu_ lado, agir corno V. Ex~, com a dignidade, firmeza, 
lealdade e lhaneza que lhe caracterizam, vale a pena para 
ganhar ou para perder. Essa convicção mantemos firme até 
hoje e continuamos a ter em V. Exa o paradigma do bom 
comportamento que deve honrar a vida política brasileira. 

O SR. MÁRIO COVAS- Obrigado, Senococ Beni V e-
ras. 

O Sr. José Eduardo- Senador Mário Covas, V. Ex• __ 
me permite um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS - Com muita honra, Senador 
José Eduardo, ouço V. Ex• -

___ _O __ SL,_j-º.sé_,Edua..rd_o __ - _Em apenas um ano e meio de 
conVIVência nesta Casa já aprêndi ã admirá-lo, pelo comporta
mento ético e altamente patriótico que V. Ex~ tem demons
trado no desempenho de sua ação parlamentar. Algumas vezes 
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discordamos por questões de julgamento, dada a fOrmação 
de cada um, o que apenas fortalece a prática da ~e?Iocracia 
no nosso País. Mas, assim como V. Ex~, nesses ulttmos dez 
anos tenho sido vítima de insinuações por parte de algu_ns 
órgã~s- da imprensa nacional., inseridas éni. algumas ~ola:n~s 
ou no meio de grandes matérias. Isso nos revolta pela mdigni
dade de que somos vítimas, pela pr~~~a desse: tipo de .ação 
que apenas procura causar-nos um r:eJuiZO mo_:ai, marcar-nos 
com uma pecha que não é verdadeua, que nao correspon~e 
ao nosso caráter, à nossa formação, nem mesmo com relaçao 
à prática do nosso trabalho no dia-a-dia, que é de pr~ocupação 
com a comunidade em que vivemos. Procuram, multas vezes, 
colocar-nos como algozes da comunidade, quando, ao contrá
rio também somos vítimas de uma ação maior. Queria, então, 
enfatizar a observação feita pelo Senador Fernando Henrique 
Cardoso, quandõ S. E i~ coloca a qu<:_stão __ e~_ u_ma ord~m 
socíológica maior e mais ampla, de que esse fato JUstamente 
transcende a pessoa de V. Ex~ e desse órgão -de imprensa; 
insere-se num contexto muito maior que me_rece_ a ~tenção 
desta Casa. Diria que essa deteríoração dã. moral, do caráter 
do povo brasileiro a que estamos assistiil.do na ~el~visão, pela 
denúncia de que a maioria das pessoas pactuanam com a 
desonestidade. com ações até criminõsas, precisa ser r~Vertida. 
Vivemos em uma socíeâade onde todos querem lev~ vanta
gem em tudo, onde prevalece a famiget~da "Lei _de Gerso':", 
onde o escrúpulo foi jogado na lata de lixo. Repi!O, é prec1so 
uma ação maior para reverte_r e_sse quadro. Tenho COJ?-V_~rsa~o 
muito com os donus-'<:fos principais _meios de: C?Ornumc?çao 
e observei que -há uma visão mercantilista _de que precisam 
vender, nem que para isso seja preciSo_ p~au~a~ c~_rta_s __ ~çõ_es. 
Esses fatos se inserem no contexto de levar vantagem em 
tudo a qualquer preço, até mesmo à cu_s~a da honr~ ~-e outras 
pessoas. E não será com açõcs isoladas que_ modü~caremos 
esse quadro. Aproveito esta oportunidade para expressar _a 
minha maneira de ver a questão e, talvez, juntos, possamos 
encontrar alguma solução para o problema, que é nacional 
e não apenas pessoal ou de um veículo de comu~icação. Tra
ta-se de um problema muito mais amplo que, cada vez, ve~ 
deteriorando mais a moral e o caráter do nosso povo. Ha 
uma máxima, que não- é mais lembrada, que diz: "Se os_ba"?-di
dos soubessem como é mais vantajoso ser h<:?nesto, eles senam 
honestos para ter mais vantagem''. É preciso, .de al%uma m~~ 
neira, restabelecermos as normas da boa conviVência, ~a soli~ 
dariedade e da verdade nos atos e fatos da nossa vida do_ 
dia-a-dia. Solidarizo-me com V. Ex~ 

O SR. MÁRIO COVAS -Muito obrigado. 

O Sr. Valmir Campelo - Permite-me V. -Ex• um aparte, 
nobre Senador Mário Covas? 

O SR. MÁRIO COVAS ·-Concedo a palavra a V. Ex' 
o Sr. Valoiii Cam-Pelo-~-v. Ex1-foi ferido_ intimamente 

pela mágoa, pela dor, pela calúnia, pela difamação. Nesta 
tarde, porém, V. Ex~ deve~se sentir espiritualmente confor
tado, pelo apoio, náo somente de alguns Senado~e~, mas tam~ 
bém do Brasil inteiro, attaves- dos estados que aqm represen~ 
tamos. Reconhecemos em V. Ex~ a expressão da verdade, 
um homem digno, o político acreditado, superior até mes.n:o 
a siglas e cores partidárias. V. Ex!, nQbre ~:nado r ~~no. 
Covas, representa o que há de ~om na politica _braslletra. 
Orgulho~ me muito de ser seu adJmrador, de ac_red1tar no seu 
trabalho e, sobretudo, naquilo que V. Ex~ representa para 
o seu Estado e para o nosso País. Estou com V. Ex~ 

O SR. MÁRIO COVAS -Muito obrigado. 

O Sr. Ney Maranhão --Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS- Pois não, Senador Ney Mara-
nhão. 

O Sr. Ney Maranhão -Senador Mário Covas, em nome 
da Liderança do Governo, não podia deixar de me associar 
a essa solidariedade que o Senado da República apresenta 
a V. Ex~ Olhando o busto do grande Senador pela Bahia, 
Rui Barbosa, lembro-me de umas palavras que se enquadram 
perfeitamente neste momento em que a honra pessoal de 
V. EX' foi atacada. O grande Rui_ dizia: "'De tanto triunfarem 
as nulidades, de tanto agigantar:em~se _os poderes nas mãos 
dos maus, o homem se esquece da honra e t~m vergonha 
de ser honesto". Nessas palavras, Senador Máno Covas, en
quadram-se exatamente o dono da revista Veja, o Sr. Roberto 
Civita, que tem provocado um mal muito grande a este País. 
Não culpo o corpo de redação da revista, porque a responsa
bilidade _é desse diretor, dono de uma revista que é um canal 
formador de opinião no Brasil._ ~-·_Ex~ deveria ter _cujdado 
ao permitir- ã pu-blicaç30 de reportagens dessa natureza, p~n
sando duas vezes para não atacar homens de bem, de respeito, 
um estadista como V. Ex~ O Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
Líder do PMDB, verberou daquela" tribuna, de.fendendo_ a 
honra pessoal da Primeira Dama do País, que a revista tambe~ 
tentou desmoralizar. Tive ocasião de verberar a sua atuaçao 
e disse umas palavras meio duras contra esse gringo. Agora 
mesmo, S. Sa. deveria ter pensado duas vezes antes de publicar 
aquela reportagem. S.Sa. deveria verificar se existia realmente 
consistência nas palavras irresponsáveis pronunciadas por um 
cidadão, cujo nome não vou citar, antes de divulgá-Ias com 
estardalhaço, fatorando milhões de cruzeiros. Vem, ag~r~, 
essa reportagem- dos portos, em que cita o Senador Mano 
Covas como homem de máfia. À máfia pertence esse cidadão. 
Nas palavras de Rui se enquadram muito bem homens como 
esse, que representa uma revista que, infelizmente, tem pe~o 
na opinião deste país. Não haverá prejuízo ao SenadorMáno 
Covas, um homem que todo o Brasil conhece pela sua honra
dez, de quem tenho orgulho de ser amigo. Tivemos no~s?s 
direitos políticos cassados no mesmo período. Senador Mano 
Covas, V. Ex~ fala com seus concidadãos olhando nos olhos, 
porque nada deve a ninguém. Mas outras pessoas, que não 
têm a oportunidade de ter uma tribuna do Senado e de ser 
um homem como V. Ex~, ficam marcadas para o resto da 
vida. Esse cidadão tem que levar uma lição. E cabe a nós, 
do Poder Legislativo, corrigir eSsa falha, para que não se 
repita,_ Senador,_()__ que está acontecendo agora: o ataque â 
honra Pessoal de um homem como V._ EX" Em nome da lide
rança do Goveino e como seu amigo pessoal, estou aqui para 
inha solidariedade. 

O Sr. João Calmon- Permite V. Ex<' um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS - Poisnão, nobre Senador. 

O Sr. João Calmon - Sinto profundo orgulho de ser 
seu colega no Senado da República. V. Ex~ foi, é, e continuará 
a ser sempre uma fonte inesgotável de inspiração para todos 
nós. 

O SR. MÁIÚO COVAS- Muito obrigado. 

O Sr. Nelson Wedekin - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Nelson Wedekin. - --
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O Sr. Nelson Wedekin- Falo neste momento em meu 
nome, em nome dos Senadores Maurício Con~ª e M~_gnq 
Bacelar e do Governador Leonel Brizola, para ser também 
solidário com V. Ex~ O Senador Fernando Henrique Càidoso 
colocou as· coisas no seus devidos termos: V. Ex~ nãó teria . 
nenhuma explicação a dar a esta Casa. V. Ex~ não tein- expli
cação nenhuma a dar a quem lhe conhece, a quem conhece 
a sua vida, a sua biografia. mas considero importante que 
lhe dirijamos esta palavra de solidariedade irrestrita, integral, 
contra a seqüéncia de ataques e agressões mentirosas, subje
tivas, con1ra algo que parece ser quase uma perseguiçào.- V. 
Ex~ é um dos Parlamentares mais lúcidos- desta casa, u·m 
democrata na acepção verdadeira da palavra. Nesses tempos 
em que patriotismo -é Unf sentimento fofa de iD.Qda, v.- Ex~ 
é um patriotã, pelo seu grande interesse pelas coisas do Seu 
País. V. Ex~ é um Parlamentar de elevado espírito público. 
Ao contrário do que se costuma afirmar, principalmente na 
grande mídia, V. Ex~ é um dos homens públicos e um dos 
políticos mais decididos que conheço. Todas essas qualidades 
que V. Ex~ tem, que não são poucas, merecem neste-mome-n_to 
a nossa solidariedade. Há uma diferen_ça en.orme ep.trç hôffiC_ris 
públicos e cidadãos co.mo Mário Covas e ~eitas pessoas perten~ 
centes à_s elites do ·nosso País, das quais a revista- Veja é, 
de algum modo, a expressão. Essas elites ·sã.Q profundamente 
autoritárias. Há um conteúdo bastante autoritário, tarito ri essa 
última reportagem como nas demais que· fa"zem referência 
a V. Ex~ Essas elites 1 - ~ertas e determinadas, também são 
profundame!fte inescrupulosas, no sentido de que não há ne
nhum escrúpulo em fazer gratuitamerit~ ·uf?a seqUêiiC13 dé 
ataques como essa reyiSta- fez a V. Ex~ Essas elit_es sãçJ,_ por 
igual, aristocratas, preconceituosas em relaÇ~o ao pô~o, _ao 
homem comum, ao trabalhador, o que é bem a expresSão_ 
da última reportagem que li com muita atenÇão. V. Ex~ dísse 
bem quando fez a sua exposição inicial. Há alguma coisa 
na reportagem que é verdadeira; há cértaril.énte distorções 
e víciOs que precisam ser-corrigidos. Mas o conjunto da repor~ 
tagem é um conjuritO de afirmações preconCeituosas, falacio
sas, de quem não convive, de quem, sequer,-visitou um Sindi~ 
cato de Estivadores para ver, ou a parede, ou o rodízio·~ Senão, 
não diriam o que dizem desses trabalhadores portuários, às 
vezes classificados como "marajás" e, agora, classificados co
mo "máfia", que é outro viés terrível da imprensa brasileira, 
o mais recente. Não se combatem mais as idéias, não se formu
lam mais alternativas para uma situação -quatquer-·como a 
dos portos, ou mesmo da informática. VãO para cima dos 
que defendem certo tipo de idéia para ofendê-los~ degradá-los, 
diminuí-los, como fizeram com o DepUtado Lujz. Hen_rique, 
quando o classificaram corno a "Rainha da Sucata", ou como 
agora, com os trabalhadores dos portos, chamando-os de "má
fi~. .. . . . 

Por todas essas razões e pelas diferenças que existem 
~ntre o homem público, o Parlamentar de biografia política 
rrrepreensível, que é o Senador Mário Covas, e essas elites, 
ne :te caso claramente representadas e expressadas pela revista 
Veja e seus proprietários. tenha a nossa mais irrestrita e inte
gral solidariedade. · 

O SR. MÁRIO COVAS- Muito obrigado, Senador Nel
son Wedekin. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS - Concedo o aparte ao nobre 
Senad~· Jutahy Magalhães. ·..• . _ 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Mário Covas, antes 
de cll.ega:r ao _Senado, já o admirava, o respeitava pela sua 
v1dáCOiriO Parlamentar,moço ainda, afastado do Parlamento. 
Todos nós achamos que- com o decorrer do tempo vamos 
criando uma couraça para não_ sermos atingidos por essas 
pedras que nos lançam. Mas quando chega o momento vemos 
que a couraça não é muito forte; nós nos sentimos atingidos. 
v: Ex~ se_ sente atingido, mas tanto _os seus colegas, que o 
conhecem, como a quase_ totalidade da população brasileira 
não_ aceitam uma crítica de.sse tipo. Esse nãO é um ato 1ncónse
qüente,. não é uma atitude de momento. A seqüência dos 
fatos- mostra _que V. Ex~ está atingindo algum interesse.- Pela 
sua importância, pela sua respeitabilidade, pela sua liderança, 
alguém teme a_ sua ação parlamentar. Mas a sua dignidade 
não pode ser colocada em questão. Essa pedra que lançaram 
contra V. Ex~ ricocheteou e deve ter voltado para quem a 
lançou. V. Ex• está muito acima de qualquer um que queira 
atingi-lo. Ten!"Io 3:satisfação de_dize_r que o respeito, o admiro, 
e esses sentimentos crescem cada vez :::1aiS- Cõ.in a·convívêriCiá 
qu_e tenho com V. Ex~ Pax:a _mim, V. Ex• é ~ma üd~[.ã.~ça 
qüe temos que seguir, porque não é somente um fD.telectual, 
Ufu homem que sabe falar, que faz bons discursos, bons pro
nunciamentos. V. Exf diz a verdade, diz o que pensa, não 
en~na ninguém, e gosto muito das pessoas que não enganam 
ninguém. Por isso mesmo, muitas Vezes essas ·pesso-as são 
atingidas. Pela convivência desses últimos dias, sei que V. 
Ex~ estava magoado; sei que essas injUrias que fófani"lançadas 
o magoaram. Mas isso não deveria nem ter acontecido, porque 
o respeito que V. Ex~ está a merecer do Senado, como merece 
da população, não poâe permitir-que V. Ex• se magoe. Tenha 
a certeza da nossa solidariedade, da confiança que todos nós 
temos em V. Ex~~ que cresce cada dia mais. 

O SR. MÁRIO CO_YAS ,.,-Muito obrigado, nobre Sena-
dor Jutahy :Magalhães. 

O Sr. José Paulo Biso) -Permite-me V. Ex~ um aparte? 

. OSR. MÁRIO COVAS- Com prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. José Paulo Bisoi--_Senador Mário Covas, ouvindo 
V. Ex~ hoje à tarde, senti uma profunda tristeza. E numa 
siri:rples e superfiCial análise do que V. Ex' dizia; perCebi que 
a essênci~ do pronunciamento de V. Ex~ estava fora da dimen
são política. V. Ex~ fez um pronunciamento triste; eXpressou 
triSteza, desencanto, desânimo. Por detrás das palavras de 
V. Ex~ há uma clara, lúcida consciência de que V. Ex~ vai 
levar para casa todas essas solidariedades que está ouvindo 
num cesto, sabendo_que elas não servem para nada._ Quando 
eta e:;tudante de Dir"eito, a minha inclinação pessoal era mais 
para" a· Filosofia do Direito- do _que para o Direito Positivo, 
então- era levado, com poucos companheiros, a questiOnar 
o direito de uma forma não~ habitual, e dentre os questiona
mentos que fazia do Direito, estava esse, que V. Ex• vai perce
ber que se afeiçoa ao que estamos discutindo hoje: o furto, 
dizia, no CódJgo Penal é puJ!-ido com um mínimo de 1 ano 
de reclusão; e a calúnia, a infúria e a difamação são punidas 
com 3 meses de detenção. E eu questionava o professor, de 
que, eticamente, a propriedade material é mais valiosa do 
que a personalidade, isto é, a propriedade d_e si me_smo, a 
propriedade do seu sentido, da sua significação humana e 
social? Mas está no ·código! Senador Mário Covas, está no 
Código! Para o furto de um lápis, de uma galinha, de uma 
jóia; âo que fQr, a punição começa cóm-um ano de reclusão. 
E _a ofensa à sua digni"dade, Senad?r M_ário CõvaS, un?-liOinem: 
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que pela simples convivência sentimo-s que é ·naturalmente 
honestot Desculpe-me a_l~nguag~_m que uso, mas V. Er cheira 
ã honestidade! Os linguistas dizem que "o estilo é o homem". 
Mas quando nos colocamos em relação a- V. E~~, a primeira 
coisa que ficã-eSfabelecida automaticamente, afetiVamente, 
sentimentalmente, é a pe-rcepção de que V. Er é um homem 
honesto. Quer dizer, se cheira isso, se sente isso,tiâo é preciso 
fazer um raciocínio. Há outras pessoas que precisam provar 
a honestidade. V. Ex~ não precisa; é- uma queStãO de persona
lidade o tipo de pessoa que V. Ex~ é.' Outros defeitos-poderão 
encontrar, mas nesta dimensão é preciso ser ignorante paÍ'a 
não perceber, a sua honra vale menos que o seU terno. A 
sua dignidade, Senador, vale menos que o seu relógio, do 
ponto de vista penal. E V. Ex~ ouviu comigo, aqui, djscursos 
que considero demagógicoS; e V. EX~, :l.D.Ciusíve no seu discur
s_o, a meu ver desnecessariamente, mencfona,- colOca essa 
questão da liberdade de imprensa. Isso ê- demagógicO, Sena
dor! É como a liberdade de viver. O primeiro fundamento, 
inclusive o primeiro suposto ontOlógico dO Dfrdto é a liber
dade, é claro. Somos livres, mas não podemos matar; somos 
livres, mas não podemos furtar; so-mos livres, mas não pode
mos ferir. É ou não é verdade? Que história é essa da liberdade 
de imprensa? A liberdade é do ser humano ! ___ Será que uma 
filosofia, por esta_r superada, não deixou nenhuma lição para 
nós? E" refiro-. me ao existencialismo. O existencialismo nos 
ensinou, dentre ou~~s coi~_as, algo que considero insuperável: 
que não existe a liberdade, não existe essa liberdade como 
bandeira drapejando aos ventos; não existe essa liberdade 
como um hino, sendo cantado; o que exíste é a_ pessoa de 
cada um, livre para se ·comportar, é a liberdade concreta de 
cada um, de nervos, de sangue, de inquietação, de sonhos, 
de realidade, de dureza, de trabalho. A liberdade é a própria 
pessoa, Senador! Por que falar em liberdade disso, em liber
dade daquilo? É .a sua liberdade que me interessa! E nós 
fazemos essas demagogias e elas são tão impregnantes que 
elas atingem pessoas como V. EX' De repente, V. Ex' faz 
um discurso demonstrando que não foi uma notícia - e eu 
con-sidero esse detalhe importante -, foram diversos lances, 
em momentos diferentes; foi um processo de difamação, de 
destruição da pessoa humana. E V. Ex~ fez um discurso de 
tristeza, porque o discurso de V. Ex~ é o testemunho de uma 
debilidade humana, que se torna mais evidente numa cultura 
débil como é a brasileira; e V. Ex~ ainda faz o entre parênteses 
de que é o defensor da liberdade de imprensa! Não precisa, 
nobre Senador, não precisa! Sou um Senador inconveniente, 
é o qu-e se diz de mim nos corredorest Vou ser mais uma 
vez inconveniente: nós somos fracos! Na hora da solidarie
dade, todo mundo está aqui. V. Ex~ vai levar para casa a 
cesta da solidariedade do Senado. Mas vai mudar? Na hora 
da votação de uma lei está todo mundo pensando na reeleição. 
Na hora da votação de uma lei pergunta-se: mas~ está a OAB 
por tras disso? Há a Federação dos Jornalist.as, e não sei 
o qué? E a lei que se votou ontem teve menos pronuncia
mentos do que são agora feitos soOre a tristeza de V. Ex• 
Que beleza! Será que não estamos alienados? Será que o 
ser contra a liberdade dos homens e a da imprensa incluídas 

na liberdade dos homens? Ser duro com o crime de calúnia, 
com o crime de injúria, cOm o crime de dífamação, com o 
crime de destruição moral de 'uma pessoa que -é uma forma 
de assassinato. Ah! Senadores generosos. Querer colocar na 
cesta a minha solidariedade. Sei que para nada. Acho melhor 
tomarmos consciência e legislarmos mais adeguadamente. 
Acho melhor tomarmos consCiência e nos submetermos menos 

às pressões de grupos. Acho 'melhor avaliarmos se _o relógio 
vale .rt:J.ais do que a_ ~ossa honra. Acho melhor nos corrigirmos 
em vez de nos lamentarmos. Platão~ que tinha um tempera
mento autoritário, distinguia entre juízo _e:nünçiativo de -uin 
P~!!c~pio cientqJcO, opinião e palpite. Entre um mero palpite, 
que é o que está na revista, se J.lêlO é pior, se não é _má-fé; 
é um mero palpite 4entro de um jogo de interesse, porque 
a reportagem expressa um interesse político. Qualquer diag
nóstico revela, lendo-se essas reportagens, que há uma visão, 
uma concepção sobre a política dos portos. E não é preciso 
ser um imbecil para não sa~er que existe mais de uma concep
ção política sobre portos. E ou não _verdade? E que diversas 
concepções sobre portos são honradamente defensáv:eis. É 
~ não verdade?_ Então, o primeiro dC'~eito é o de que a 
revista tem uma das posições e a coloca como se fosse sagrada 
e única. É autoritária. Mas ela é tudo isso, explicitamente, 
porque nada impede, porque o relógio vale mais que a sua 
honra. Acho que votamos, ontem, uma l~i ruim. _Foi difícil 
pa~a mim dize:r -iSso. Senti-me um pouco isolado. Fui para 
c~sa tpste. Por:que não personalizo as coisas; sou inconve
níente mesmo porque lido com as. idéias~ Se discordo das 
idéia_s, digo e pronto. Fizeram aqui o discurso de que a lei 
era de defesa da liberdade de imprensa~ Digo: não é verdade! 
Digo porque é Uma- evidência que não é verdade~ Quando 
faço- um Códigc;>. Pe:nal e digo: matar alguém. Pena: 6 a 20 
anos. o-que estou fazend~? Qual é a objetividade jurídica? 
Estou defendendo a vida! E ou não verdade? E quando digo: 
calúnia. Pena: Çr$20.000,00. O qQe estou fazendo? Estou 
defendendo a honra com esse valor?!_ Com 6 a 20 anos num 
caso e com Cr$20.000,00 no outro caso, ou um ou dez milhões.. 
E o -giro da retórica demagógica transforma es.sas coisas.· que 
não significam nada! E votamos por inércia, porque nem havia 
n~tnero suficiente para votannos aqui. Pe.rgunto-me: Biso!~ 
pára! Não reclama, não pede mais _v~rificação de quorum 
-esse é o jogq. Ajusta-te ao jogo; afeí_çoã-te! O. Senado 
é assim; o Cong~esso brasileiro é assim. Pára Bisol, 3como
da-tel Depois disso nos levantamos, reclamamos, fazemos um 
discurso de mágoa~ tristeza, mas tud,o irá continua;r assjm. 

Legislar é difícil, viver não é-_se me permite uma digres
sãõ- em cima do poema de Fernando Pessoa. Nós conseguimos 
viver, mas o meu testemunho, a minha experiência no Parla
mento_ é de que não conseguimos legislar. Aqui, as leis mais 
importantes são jogadas para o lado. Por exemplo, a lei da 
Democratização _dos Meios de Com~icação Social ou a lei 
de Tratamento dO$ Doentes Mentais que está em andamento. 
Vai vencer o espirita corporativo brasileiro, eliminando a pos
sibilidade de um avanço. Está na cara! Estou falando antes 
de acontecer. Eu sei que vai aocntecer. Como é que_ sei? 
Como é que posso ter essa certeza e quem é que põe em 
dúvida a minha certeza? O que vigora aqui são interesses 
grupais, corporativos. Somos uma socíedade corporativa e 
este Congresso é _uma expressão da corporatividade da socie
dade. E não querem que falem mal de nós? Têm que falar. 
O mal é que falam das pessoas que são boas, quando, na 
verdade, é a instituição que não responde adequadamente 
àquilo que se deveria esperar dela, àquilo que se poderia 
esperar dela. Não adianta fazermos o c;liscurso de que isso 
aqui é a síntese da 9emocracia. ~ó_s_ funci9namos mal! É pre
ciso ter n'iuita má-fé para não testemunhar o meu comporta
mento do Congresso brasileiro, o modo pelo qual produz 
leis, o absurdo de uma votação como a de ontem com dez 
Senadores dentro da Casa. Vou calar? Cala Bi~ol, não seja 
incoveniente. Você é um chato, você incomoda. Mas qual 
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é~ meu Deus do Céu. o meu sentido? O que estou_ fazendo 
aqui? Posso fazer um discurso, por dia, contra a Corrupção 
e verificar noS jOfnais- do_ Rio Grande do Sul se_ JLno_tíçia 
for publicada para depois me reeleger. Descupe pelo tamanha 
da minha intervenção, mas é que não sendo amigo de V. 
Ex•, tendo um conhecimento, uma relação superfiCial c_om 
o nobre Senador, cada vez que chego perto, desde a primeira, 
sinto que V. Ex~ é honesto, é bom e sincero. Não adianta, 
Senador, não adianta, não é sendo bom, honesto e sincero 
que vamos resolver. Precisamos resolver isso_ cQID __ persona~ 
lidade e coragem, que comece pela consciência de que como 
instituição funcionamos muito mal. Ontem demos um exemplo 
disso.-

0 SR- MÁRIO COVAS- Muito obrigado, Senador José 
Paulo Bisol. 

O Sr.-Chagas-ROdrigUes- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR- MÁRIO COVAS - Ouço V, Ex• com prazer. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Mário Covas, 
V. Ex~ já recebeu a solidariedade da nossa Bancada do PSDB,_ 
através do Líder Fernando Henrique Cardoso, c de vários 
colega-s correligionários aqui presentes. E já recebeu a sofida· 
tiêdade do Senado pela palavra, também autorizada, do nosso 
Presidente Mauro BeneVides. Todos os Srs. Senadores aqui 
estão levando a V. Ex" uina palavra de admiração, estima 
e solidariedade. Permita que, rapidamente, também me pro
nuncie em nome dos meus amigos e do meu povo do Estado 
do Piéiuí. V. Ex\ nobr.e Senador Mário Covas, é considerado 
por esta Nação um homem honrado; nenhum homem de bem 
tem dúvidas quanto a isso. Mas, não é só um homem honrado, 
um dos mais ilustres e eminentes homens públicos deste_ País. 
A Nação_ se orgulha _de_ te :r: um homem como V. Ex~. E poucos 
países, hoje, no mundo podem se envaidec;_er_de possuir um 
homem da têmpera, da coragem, da coerência-,-da dignidade 
e do espírito público de V. Ex•-

0 SR- MÁRIO COVAS- Obrigado, Senador. 

O sr. Chagas Rod"rigues- Nobre Senador, tive o privi
légio de estar ao lado de V. E~ no MDB-, na Câmara dos 
Deputados; tive o privilégio de estar ao lado de V. EX~- iló 
mesmo Partido, no PMDB; tive ·o privilégio de continuar ao 
lado de V. Ex•, mais Uma- vez no mesmo Partido, hoje no 
PSDB. Para mim, foi -igUalmente um privilégio, que eu, como 
diziam os Senadores no Senado Romano, -devo_ aos deuses 
imortais. Permitam-me dizer, para concluir, foi um privilégio 
e uma das maiores condecorações de minha modesta. vida 
pública ter sido cassado pelo AI-5, quando era vice do_ Líder 
Mário Covas, que fOi ·também atingido pelo rriesnio AI-5, 
na mesma época. Esta é realmente uma das maiores condeco
rações da minha vida e quero legá-la aos meus filhos e netos. 

O SR- MÁRIO COVAS - Muito obrigado. 

O Sr- Josaphat Marinho- Permite V. EX' um aparte? 

O SR- MÁRIO COVAS - Com muito prazer, nobre 
Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Sanador Mário Covas, 
conheço-o dos incertos dias do regime militar, estivemos jun
tos na mesma trincheira; cassaram-llie o mandato, mas não 
conseguiram cassar-lhe a idoneidade. Fique tranqüilo qu~ __ sua 
postura parlamentar e pessoal continua íiitegia e inatingida. 
Nas palavras de apreço à sua atitude quero apenas realçar 
a grandeza de sua posição; sentindo-se ferido não renega o 

respeito à liberdade de expressão e de crítica, declara, dessa 
tribuna, que continua a respeífá-la, a_ãcatâ-la. Assiiil co:Otinúe 
V~ EX•; é_ o ~eu dever de homem público a que corresponde 
também a função de educador. 

O S"r. Enéas Faria - Permite-me V. Ex~ uma aparte 
nobre Senador? 

O SR- MÁRIO COVAS - Concedo o aparte a V. Ex•. 

O Sr. Enéas Faria - Senador Mário Covas~ vimos a 
ca:sa:- toda _se manifestar e um a um dos microfones de aparte 
fõ"fãffi ·sendo- baixados. Imag1ilei que -pudesse . :: o último 
a juntar-me ao tributo de respeito que a Senado da República 
-pre.Sra-a--v. Ex~. Cónl-tOda a certeza não é isso; a Pátria 
das pessoas de bem fará ecoar por todos os _ricões deste Brasil 
o mesmo tnõuto de respeito a V. Ex~. O Brasil inteiro conhece 
sui Vida de honradez, dignidade_, seriedade. honestidade de 
princípios e de postura. Maior_ que os apartes e os discursos 
é 6 exercício Vi v o- que V. Ex~ faz dessas virtudes. Cada vez, 
Senador Mário Cov-as, que Urii justo é ver gastado pela ínfârriia
é a naciOnalidade inteira "que s_e vê chibateada na sua honra. 

O SR. MÁRIO COVAS -Muito obrigado a V. Ex'. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. MÁRIO~COVAS -Concedo o aparte a V. Ex•. 

O Sr. Mansueto de Lavor -Em nome da nossa Bancada 
já se expressou o Líder Cid Sabóia de Carvalho e muito bem. 
Mas, queria.só relembrar que quando V. Ex~- apresentava 
seu nome para ser Líder da antiga e ampla Bancada do PMDB 
na Assembléia Nacional Consiituinf:'e,-nürrl niónumental e de
cisiVo discurso,- a certa altura, perguntava V. Ex~ "Afinal, 
que culpa tenho eu de ter nascido em São Paulo?" Relembro 
aqui esse episódio e digo: "Que culpa tem V. Ex~ de ter 
o povo de Santos a seu lado e, entre eles, com certeza, os 
portuários?" Entre isso e inferir que- V. EX~- está solidário 
ou apoiado a máfia dos portos-há realmente uma distância 
igUal a que separa a verdade da mentira. Por tudo isso, quero
dizer que Subscrevo os apartes de solidariedade e sei que 
não é_ ísso que vai arranhar a sua imagem exemplar como 
homem, como pessoa humana e como homem público. Aceite 
a minha solidariedade, minha amizade, minha admiração e 
meu aplauso. 

O SR- MÁRIO COVAS -Muito obrigado. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Permite V. Ex~ um aparte? 
(O Sr_ Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, solicito a com
preensão de V. Ex~ no sentido de que possa conceder o último 
aparte. 

-- -Concedo o aparte a V. EX~', nobre Senador Ronaldo Ara
gão. 

_O ,Sr._ Ronaldo Aragão - ~at!fico as consider~ções _e 
.os apartes de todos os Senadores desta Casa. Não quero aduzir 
mais nada, apenas transmitir a V. Ex~ a minha solidariedade. 

D SR. MÁRIO COVAS -Sr. Presidente, certamente 
não ~ra a mínha intenção, por mais que isso me desvaneça, 
e sou tão hum_ano_ çomo qualquer outro, provocar gestos tão 
sigDificativo-s e tão candentes de solid~riedad~. 

Realmente, disse o Senador José Paulo Bisol, eu carrego 
um cesto de solidariedade, mas, ao contrário dp que ele pensa, 
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acho que isso tem uma dimensão, menos pelo que possa signi
ficar para mim mas muito mais pelo que possa signif1CafJ5ãra 
o acontecido. 

Vamos chegando a uma id_ade, depois de _longos anos 
de _vida pública, de enormes passagens, afinal distantes de 
profunda comoção em que as coisas vão se endurecendo na 
gente e, ao mesmo tempo, os sçntimentos- vão chegando mais 
à flOr da pele, já não é possível resistir a ac:ertar coisas corri 
a mesma facili~<!<l~~- _Mas, s-e e·u puder transmitir ~lgo que 
imagino -profundamente verdadeíro, aos meus _compáhheiros 
desta Casa, é que houve urit3. iazãõ .básica para eu- faZer esse 
discln:so. Cei:taínente não foi a primeira vez que insinuàÇões~ 
embora nem sempre-deste teor, tenham sido destinada~ _a_ 
mim, em colunas e em jornaiS. -Teriho para ffiim o·prlVilégio 
e a honra de nunca ter reclamado junto ao jornal ou a algum 
jornalista alguma coisa cjue tenha dito a meu respeito. A 
primeira vez que fiz, o fiZ porque o leitor estava r6Cebendo 
uma informação mentirosa. 

. Mas, há algo que me trouxe a esta tribuna. hoje e que, 
afinal, representa, digamos, o restante de energia armazenada 
na vida que nos permite fazer política. É o que veriliCõ ainda 
hoje: que ainda resta dentro de rn,im- e é o que me mantém 
vivo, Politicamente --:-a pOssibilidade de me indignar._ Aquilo 
que hoje, neste País, talvez, seja material mais esCãsso. O 
grande drama da sociedade brasileira, hoje é que ela está 
perdendo a sua capacidade de indignação. E se vim a esta 
tribuna hoje, ainda foi movido por um graU de indignidade 
que, volto a dizer, é o melhor insumo para que- ·pO!:fsam-os 
sobreviver, convívcr 'nb ·comprbinis·so de natureza política. 

De resto, Sr. Presidente, há urDa segUnda razão .. Prova
velmente, fora oU.trã--ã organização, eu-não faria isso. Mas 
esta é a mais forte organização braSileira, e esta Casa tem,' 
sobretudo, que_ lutar com aqueles que são fortes. É daqueles 
dos _quais se possa· esperar resposta, e não tenho dúvida de 
que a terei, não sei de que forma. É com estes que se_justifica 
desempenhar uma luta, cobrar uma atitude e, afinal, discutir 
o rumo comum. 

Por isso, Sr. Presidente, quero· agradecer ·ttmitu ·à t!sta 
Casa. Mesmo que eu fosse absolutamente insensível, a ponto 
de não me comover o sehtirlléílto1 quero dizer que· esia Casa 
me permitiu, hoje, oferecer, ainda que dentro de uma cesta, 
à minha família, aos meus filhos, aos m·eus netos uma demons
tração de amizade qui, 31inal, é uma das mais belas coisas 
que pude obter na minha vida política. 

Por tudo isso, e·agradecendo a generosidade da Mesa, 
da Presidência, pela sua tolerância, termino agradeCendo a 
todos os companhe!-ros, não apenas. pela paciência, pela parti
cipação mas. particularmente, pela sua generosidade. 

~uito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bemt Palmas. 
O orador é cumprimentado.) 

Durante o discurso do Sr. Mário Covas, o Sr. Mag
no Bacelar deixa a cadeira da presidência, que é-OCupada 
pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, · 3• Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Mário CoV"ãs, 0--:s;:--Râ
chid Saldanha Derzi, 3o Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. LucldiO -Portella, 
Suplente de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Mário Covas, o Sr. Lucf
dio Portel/a, Suplente de Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. VáliriiiCampelo. 

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES: 

.Alfredo Campos- Amazonino Mendes --AntôriiO M~
riz -Aureo Mello- Carlos De'Carli- Cid Sabóia de Carva
lho- Eduardo Suplicy - Fernando Henrique Cardoso -
Gmlherme Palmeira - Hugo Napoleão - Hydekel Freitas 
--:-. Iran Saraiva - José Paulo Bisol -- Lucídio Porte lia -
Mário Lacerda - ;Marluce Pinto -Nelson Ciméiro - Ney 
Maranhão- Rachid Saldanha Derzi- Ronan Tito- Wilson 
Martins. 

·O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Sobre a mesa, 
requerimentos 'que sei"ão lidos J?elo Sr. 1~ Secretário. · 

São lidos e aprovados 9~ seguintes:_ 

REQUERIMENTO N• 331, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro 

di~pensa de int~rstício e prévia distribuição de avulsos para 
o Parecer n~ 149 de 1992, oferecido pelâ Comissão de Consti~ 
tuição, Justiça e Cidadania, sc;>b.t_:_e_ aM,e11:sa-gem n~ 203,_ de 
1992, pela quaf-ô senhor PreSidente_ da República, submete 
à aprovação do Senado Federal, o _nome do Senhor Leonaldo 
Silva, para compor o Tribunal Supe_r~o~ .~oT "[rab~\ljo: ~O Ç~rgO 
4e_ Ministro Classista Temporário,- representante dos trabalha
dores, no triênió âe 1992 a 1995, na vaga decorrente do térmi
no da investidura de Hélio de Souza RegatO de AndJade, 
a fim de que figUre na Ordem do Diã da sessão seguinte. 
' - Sala das SesSões., 28 de maio de 1992. -Mauro Benevides. 

REQUERIMENTO N• 332, DE 1992 

Senh_or Presidente-. 
Nos termos do art. 281 do Regirrie'nto Interno, requeiro· 

dispensa de interstíciO e prévià distri6úição de avulsos para 
o Parecer n" 150, de 1992, oferecido pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n~ 204, de 
1992, pela qual o_ senhor Presidente _da República, submete 
à aprovação do Senado Federal, o nome do Senhor Miguel 
Abrão Neto, para_ ser reconduzido ao cargo de Suplente de 
MiniStro ·classiSt"! _Temporário, repiesentante dos trabalha
dores junto ao Tribunal Superior do_ TrabalJ.:!o, no tri~Qi() _ 
de 1992 a 1995, na vagã decorrente do término de su·a investf~ 
dura, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 28 de maio de !992. -Mauro Beneyides. 

REQUERIMENTO N• 333, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos term:os- do art. 281 do Regímento Interno, requeiro 

dispensa de interstício e prévia distribuição de avulso para 
o Parecer nQ 151 de 1992, oferecido pela COinissão de COnsti
tuição, Justfça e -cidadania, sobre a Mensagem n9 205, de 
1992, pela qual o Senhor Presidente da ReptJblica submete 
à deliberação do _Senado Federal, o nome do Senhor Walter 
Vettore, para corilpor o Tribunal Superior do Trabalho, no 
cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, represen:. 
tante dos trabalhadores, no triéniO de 1992 a 1995, na vaga 
decorrente do término da investidura de Gercino Evaristo, · 
a fim ae que figu~e .na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1992. -Mauro Benevides. 

REQUERIMENTO N• 334, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 281 do Regimento "Interno, requeiro 

dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para 
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o Parecer n~ 152, de 1992, oferecido pela Comissão de Consti- O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a 
tuição, Justiça e Cidadania, s~bre a Mensagem n~ 206, de palavra ao nobre Senador Ronan Tito. 
1992, pela qual o Senhor Prestdente da República submete 0 SR._RONAN TITO (PMDB _ MG. Pela ordem.)_ 
à aprovação do Senado Federal o nome do Senhor Antônio 
M · Th - Sr. Presidente, eu gostaria de obter um esclarecimento sobre ana aumaturgo Cortizo' para compor o TiibUrial SUp-ei-iõf 
d T b lh o requerimento que examina a questão da dívida da Polónia. 
o ra a o no cargo de Ministro Classista Temporário, repre-

sentante dos trabalhadores, no triêitio de 1992 a 1995, na O SR. PRESIDENTE (Valmír Campelo)- Nobre Sena-
vaga decorrente do término da investidura de Noberto Silveira dor, a matéria foi rejeitada pela ComiSSâo"de Assuntos_Econô-
de Souza, a fim de que figuie Da O?dem do bia d3.--seSSã0- -micos,eoLíderdoPFLpedequeoassuntosejaencaminhado 
seguinte. _ ·_ · · · ·à Cõtriis'sãO_ de Relações Eneriores e-Defesa Nacional, com 

Saladas Sess6es,28 de maio de 1992. _:_Ma~noBene~d.es: . ,--basê noS termos -do art~ 2~;· íitdso I, alíne'i c, do Regimento 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campeio) - Os projetós' 
a que se referem os requerimentos figurarão na Ordem do 
Dia da próxima sessão. · · 

Sob;e a mesa, requer~ento que s~rá lido pelo Sr. 1" · 
Secretáno. - --- "- ~-

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 335, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256_-do Regimento Interno, 

a retirada do Projeto de Lei do Senado n~- 369 de -1991, de 
minha autoria. : : ~ - -

Sala das Sessões, 28 de maio de 1992_. ,---:-.Senador Fran-
cisco RoUemberg. . 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O requeri
mento lido será incluído em Ordem do Dii,- nos termbs ·çio 
art. 256, § 2", b, 2, do Regimento Interno_-. : ; ~ 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. Jn 
Secretário. · 

É lido o seguinte: 
C I' 

REQUERIMENTO N• 336, DE :1?92 

Senhor Presidente, . 
Nos termos do art. 255, inciso I, alínea C; do Regimento 

Interno, requeiro seja apreciada pela Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional a Mensagem n" 178, de 1992, 
do Senhor Presidente d~ República, submetendo ao Seilãdo 
Federal os cinco Acordos Multilaterais (Agreed Minutes) de 
reescalonamento da dívida polonesa, assinados no âmbito do 
Clube de Paris, para que seja autorizada a celebração, pela 
União, dos correspondentes contratos bilaterais de reescalo
namento com o Governo Polonês ou suas respectivas agências 
governamentais. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1992.- Senador Marco 
Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O requeri
mento lido será ·votado' após a Ordem do .Dia, nos termos 
do art. 255, I, c, do Régiinento Interno. 

O Sr._Ronan Tiio- Sr._ Presidente, peço a pàJ.avra pela 
ordem. 

'Ihterno da Casa. _ _ _ _ ______ _ 
· : · ' ·Para complementar a informação, nObre Senador, ela 

será votada após a Ordem do Dia. Apenas foi_ lido o requeri
rrténto. 

O SR. RONAN TITO- Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Sobre a mesa, 

l?ro!e_t?~ q':le ~erãO lidos pelo Sr. 19 secretãrio. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENAQQ N• 74, DE 1992 

. Declara de utilidad~ pública a Fundação Pró-Ins
tituto de Hematologia do ~o de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art: 1• É declarada de utilidade pública a Fundação 

Pró-Instituto de.Hematologia do Rio de Janeiro com sede 
e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estádo do Rio de Janeiro. 

Art. 2» Esta Lei entra e~ Vigo~ ·na: data de sua publi
Càção·. · 

- _. Art_·. 3~ Revogam-se as disposições em .contrário. 

J u'siificação 

_o Fundada em 20 de abril de 1989, a Fundação Pró-Instituto 
de Hematologia do Rio .de Janeiro tem-se destacado pela 
laboriosa tarefa de contribuir para a manutenção e investi
mento em novos _equipamentos e instalações para o Instituto 
Estadual de Hematologia "Arthur de Oliveira Cavalcanti", 
o qual presta serviços de coleta, processamento e distribuição 
de sangue e seus derivado~ ,à_ p<?pul~ção do Estado do Rio 
de Ja:n_e~r.o:, , . . , ____ . , . -~ 

Organizada como sociedade civil, não possui fins lucra
tivos ou financeiros, prestando, desinteressadamente, assis
tência à população, motivo pelo qual é reconhecida como 
de_ 1,1-tilidade pública pelos governos municipal e estadual, no 
Rio_ de Janeiro. 

Apensa a este Proje_to de_ Lei do Senaçio encontra-se, 
na íntegra, a doGumentação comprobatória da existência regu
lar dessa sociedade civil e sua direto_ria, bem como o seu 
peculiar carãter de ausência de fins lucrativos na prestação 
de serviços à comunidade. 

Pelo comprovado conteúdo meritório desta Proposição, 
esperamos a solidariedade de nossos Pares na sua aprovação. 

Sala das Sessões, 29 de maio de 1992. -Senador Nelson 
Carneiro. 
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PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 

O DOU~OR ROllERTO RillEIRO F!lA!lÇA, CURADOR DE FUN.DAÇÕli:'l DI!. PllOOUllADORIA 
GE!lAL ll\ JUSnÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, . 

CERTIFICA 1 
em atendimento ao pedido de certidão constante de fls. três do Preces 
so E-quinze be.r:ra dois mil cento e treze barra oi tente. e nove, de dez 

.. de e.bril. d~ mil novecentos e oitenta e nove, de acordo com o deép!!;ch_o 
de fls. tre~ verso., e revendo o Processo E-quinze barra q'UStrooentos e 
oitenta ~ 6aie barre. oitenta e nove, de dezanove de janeiro de mil no 
vecentos e oitenta e nove, referentes A l!'Uilllàc;A'O PR~INSTITUTO DE m;:::" 
!.:A~OLOGIA - 1IJ -- Flii'TDill!J 1 q\le·,- com reJ.ação ao pedido de certidão, caie 
te. o s e(!Uinte: llliASÁO. 00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PROOU!lADOliiA GERA,L 
Dll JUSUÇA - l!'la. canto e vinte e um - PORTARIA SPJ!' - o - NR quatro 1 

be.r:ra oitenta e nova - DEC!ARA~RIA DE APROVAÇÃO DE ATO DE INSTITUIÇÃO 
E DE liSTA~U~OS-PROCESSO E-quinze barra quatrocentos e 4li tente. e seis ' 
barre. oi tente. e nove- J!'llllDilçA:O PR~INS~IT~O DE HWATOLOGIA-llJ-l!'UimlR~ 
-Em sete de abril de -"'il novecentos e o i tente. e nove- O Curador de l!'Un 
daçÕes 1 ·da Procuradoria Geral da Just,\ça do Estado do Rio de Janeiro -;' 
-no uso de·suas atribuiçÕes e valendo-se da competência que lhe confe
rem· o art. trinta e doia 1 Segundo, da Lei Complementar Estadual na vin 
te e e i to 1 de vinte e um de maio de mil novecentos e o i tenta e dois ·;; 
o e.rt. vinte e nove, inciso Primeiro, da Resolução nR' sessenta. &'Oito, 
de•treze de novembro de mil novecentos e setenta e .nove, do EJano• Sr. 
Dr, Procurador Geral da Justiça. e considerando o disposto no art. vin 

' -te e sete do C9digo Civil, aprovou por despacho de fls. cento e vinte 
e cento e vinte verso, exnrado no Processo E-quinze barra quatrocentos 
e o i tente. e seis barre o i tenta e nove 1 o .~t.to de Ineti tuiçao e-DOta9Ío 
e os Est2.tutos da FUNDilÇÃO PR"-IllSTI!I!U'.C9 DE Im!ATOLOGIA -11J-l!'UlllllRJ-, 
formalizado por escritura ~blica lavrada no Livro nR quatro-mil qua
trocentos e quarente., a fls. setenta e um, sm dez de ·merço de mil no
vecentos e oitenta e nove, no Oart_6rio. do ~cimo or!cio de Notas da 1 

Oocarca do Rio de Janeiro-llJ. Asa. ROllERTO RillEIIIO FRANÇA-Oure.dor de • ,, - . ' . 
:FU.nd.O.çoes.~============;;::=.a::::=-r::o===-====.,.=~==e=~-.::1!!::==== ~ 

Supervisão da Provedoria de FundaçÕes da Procurodoria Geral da •Jus ti
ça do Estado do Rio de Janeiro, ·~e tl;ll!', e d~ll <j.o mêf! _Çip abril de mil 
novecentos e oitenta e nove, eu.~~.~~.L4~.~~••••••••••1 
Chefe da- s_ eçÍio de l!'Und"-__ ções do-In:_ :t_eri~rpqati~o.:fqi•B p~te c_er-· 
tidao que, lida- chada conforme _l'Or _ ~/,.rií.J. J N ~ .Cit<P+-.-. • • • • t 
Ohefe'él.ó:::~ , estro doo Fund çoee, em sv.bstituiçao, vai-ase,! 

' /· • - Dot , n. · unànçoes, _u or•••••••4••·~·••••••••' _:_r?······ .................... -~· .. · .................. . 

DA R J - Ng 100 - NOz$2 1 66 - 10.04.69 

Maio de 1992 ·· 
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MIN181lfUO DA fAZIINI)A 
HC,.UANA DA MCilfA IIOtU.L 

COOfiOINAClO lf!' lllftMA DI. , . 
•OfiMACOU ~ICO·NCAII • 

-I\IIIRA ~ '. :·~ . ·: 

\5 - FUNOACAO <. .... _; 

-au~ IOC1AI.I~-'CIÇGM~IICIAI. 

CGC 
;,AUJo ",1•, 
.... ~ ·!0/06/93 

-< •. ·.·.• 

FUMACAO PPO-INS,TITUTO CE lifMAlOLCGlA-RJ 

I 

J 

-io<llot ,.,., "~ A•> 
3ll10;~ IUOUOI-~0 

.. ~~AI. 

' ..... ~ 61.51 
Cfi'DOIIiii1PONJAVU 

''.• .. , .... 007433217-15 
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-------.-·- -···· -·----· 
VÃliDO EM TODO O' TERilll 01110 NACIONI'L 

ESTE CARTÃO COMPROVA A INSCRIÇÃO 00 ESTASfLECIMENTO 
NO' CADASTRO GEAA"-.DE CONTRIBUINTES 

APRESENTAÇAO OBRIGATORIA QUANDO O N~ OE INSCRIÇÃO FOR INFÇIR~~O.O, 

AINDA QUE POR APOSIÇÃO 00 CARIMBO pAbROI\IIV!oQO 00 CGC. 

•' 

·) 

' 
' 
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PROCURADORIA GERAL DA JUSTiÇA ' ' , 

O DOUTOR RO:BERTO niD!l!RO FRt.llÇJ\., CUIU\DOR DE l'lll!DJ\.ÇÕES DJ\. PROCU!!ADORU 
G.ERJ\.L DJ\. JU~Tiç.l. DO :ESU:ob DO RIO :o;;; JANlliRO, , . "·- -~ . 

· C:ERTIF:tCA . 
em atendimento ao pedido ·de certidiio ~·onstantà de· hs; 'três' cio ::Proçe~- I 
uo E-quinze barra mil oitocentos e cinquenta barra 'noveirtl!:1 de ,vintÓ e .. • 
oete de abri~ de mil nOvecentos .e noventa, de acordo com o despacho de I 
:f'l.a.-_ dezanove e· revendo .o PrOCeSáo E;-quinze barra qu.atrócentos ·e -Oite~ • 
ta e seis barra oitenta e nove, de.dezenove de janeiro 4ami1-no~ecen-/ 
toá' é oitenta à noVe relativo à ·aprovaç-ão -de ato de insVi tuição e de es ' 
'tãtutos, referentes à Fu.ndeção·PrÓ-Inatituto de Hema.tologie.- Rio' de .Ja.iiõi 
ro- PONDARJ. A. Funda~ão foi instí tu!da em sete de abril de mil novecen: 
tos e oitenta e noVe cbnf'Ohhe :PrOcesso E-quinze barra quatrocentoS' e oi
tenta e seis ba.rra o i tenta e nove, de dezanove de jo.neiro _de mil. ·novecen 
tóa'e oitenta e nOve, encOntrandO-Se' a mesiliá ém-plcna~e regtilár ~Unciorii 
mento e seus lbdos Cadastrais a. tualizados :perant:a à Su:pervisão da Prove: 
dória. de Fundações da Pr~curad.~riã. Geral' da.· vustiÇa .io :E:stailci ·éió ·ruo de' 
,)'aneiro, A Fundação PrÓ-Instituto. de .Hematolog1t~-RJ-: FUl'IDJ\.llJ .~ s.edia.da à 
Rua Frei Caneca nR oito sala quatrocentos' e seis- CentrO- Rio -dà Janei~ 
ro~a::=e==============~===~==~======c===c======~===~==a=-~=~=~==--eccz 
Supervisão da frovedoria de FUndaçÕes da. Pl·ocura.doria. Geral da. Justiça ' 
dó :SS ta.do do Ri'o de Janeir~, ag{l v9.'}te ~ s e~s. P,ías do mês de 'jun!to d!! mil 
nQv.e.cestos e nove~:ta, eu.~/IFf.?'.t~:-é'.~!~ ... ~·-t."'Chefe. P,.fL peçao de 
i'un4a_~oeS-do- .. _erior, ~a~_lloeyaf~ apr~sente certid..a:_o que 1 ~ida e achada 
c o o r • 4.. t.::ílV«f;!JlM.ft, .4/t~ .. , Chefe do Se=.ço .de Ce.da.s

Fun aç , vai as~inada :pelo Curador de FundaçÕes, Doutmr •••••••• 
' ' . ' . . ~-·~ ·.• ..................................................... . 

DA R J - !IQ 3814A018 - C4 266,96 26,04.90 

''. 1 

... --·~-'-f'F==' 
' . ..:... - ---'--··· 
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,. ' .. ' 

l
d'!lll~h,.r,"\rá <"~m n pr,..:;.or.ç" tJ~, 'no ~Ín1-o, 1/5 c!os ;;.:a~er"J•t."':; cor. .. 

t11C~rc1c1c; ;'1'1:'1". l')v - t:u11pnlt'i'· pi-iv-.l.lvn-a "nt.~ no ':on!"."'!lt';0 ·c:on.r.ul

_uv.o: I _- Oph._nr, quanclo solidtodo,_ p~lo r.CJCJS~~t·~. d~ r:u~•d,oro_'i-. 

sotor~ qu~:;~Õ~:t r'!lt!vnr~t.~s d"! 1nt""r~S-s-, dn Funrillçiio; li - t.pM·~C':'l. 

tnr AO r:vns~lho dos r.urr.dor'!:; P"r~e:~re!i qur: ="UlCili~m o.qu"-l-2 Ór--· 

g_ilu '~!1 tomadoa dt.! .d~Jcis~::s 

recomqrHlaçÜ~s à -D1ret.ur1a 

~~ StJ.~ cornpet.5r,clu; ~ ~J ~,- .\pr.., !i~r,tnr _-
' ' • ' • • • ' I , -

13' ·ao ":on~elf.o 'd'} Cuttldót-~S sob11~- p-l<ano: 

I! prct-r.3a,ns dr.: e!".tudos "3- pesqui_si'l;o; t:npitu:::.o V-- nos 6~·G7~c,:; nr~ :' . 

.!!lli!!!.!illArÃo : -.!!1~sü·ê1;...~ ê-1r~1 :-:: · A~T ~ · 1·30 ·.!>-?? :· órciCJs õ· .. hdini~ 

nist raç Õo da Funrl;lç Ão, o r.onse:.:~o d~·~r;ur,liÇ or~sJ. O: COns"!'ll':.o -Di:ro-

!• tpr. e o-cons•lho F 1scRl. AP.T. 170 "lm .. rel_oção a.o:; l.nt~e !"ant~~ d'os 

': :ÓrgBo~ -~~ · od~i~1;.tr~ç~6 ":d-~ -FuhõnÇ~O', Ob-'s·~'rv~~---s~:~·ã:~ as se~ui;t;~ 

::._d'1-spOS1ç::~.s :g"";'a1S: l----~o_s_-_ int~grapt.~z. Pã_o receb~.t."~o: remun~r.sÇãb~: 
' •• .,_ - • • ' • • • • ' ' • • • • • • "f ' ' 

pllo's s~'rv'i'ço.s prPSLados no e:torr.ic1o·dA SoCJuS C~rgos, v~daÍ.C:l~~Sà. 
. . . •.· ' '. ..-... 

lh~Js aln:ia qualqu~r -pnrti(dpnção rios. luC"ros ou :-csultA~os ec-onti-
- . - .. - •. I • • 

~IP1c.os _d:'J_ F,_~rid_~çnG>; ~~_--os 1ntogrcr.to:t:>. r. no rcc':!_l-=!'rr:ao quar.li~:s, a~, 

' . título de Vetl~ ou _:~:di:~t~~a!l'.,nto- p_ar~_- désp~s-as p-~?~?~is' oU vcr~~s: . ' ' . . . - .. ' . . ' ' ' ' . . . . . .. 
<!Õ r'::·pr"eS':!r •. t::ll;ão, d<::V13'lJd'o u· .rc):_r:bc;.ls~ -c]~ ch.:>IJ':'bá-s fDito.:; <l s~r..~' 

yiçO d~ ~uhdaçoão, .in~lus'iVC- cum··-v1ngons; :õ'1r·b~~~·~do cm co:t!pr~Y~~ 

çao hÁbil .de ~u~ c!'s-tivZ~ç5o, f<?it!l rao lions"!lho Diretor am pr_:J.z~-. 

nao superiur a l5 ( quir~zc) dias; !JJ - •an~r.to mediante prÓv1~ 

~utt~rização do Mini~l.;rio··pJ'b~o., os int.!'Jgrsnte~ c, nirJd;:;, as -

~~tmpresas ou ~ntidPd'!lS das quais sejam aqu~J.es·d~rgtor'?.s, ge-ren- .. 

t~s; s~c i os ou <Jcionislas, poderão ~retunr com é! Funtinção D'$gÓ

c1os JurÍdicos de qualqu~r n~turezA, dir":lta ou incUr'!ta:-:'!nte;~ 

·-l'\1' -. ~s int~gromtes. nio r~spvnderõo, nem IT'e:::rno .!iUhsidiár1amcnte·, 

p~las obri&a>Ões assu~1das pela Fundação c~ virt~de dq_ato regu

lar di! eestão, r~spond~ndo ri.aqU13la qunlidfldC! t !)Orém, CiVil e· pe

R~lm:r-~c, por .atos lP.sivos a t~rc::eoiros ou à prÓpri.;· r-f-J.nrlaçio, -

praticados· coill_ d·olo ou c:u~pn; V - os int~c.r'.!ntt:tz são p.;.::;sonlm~.n.-· 
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:·:~~0~:~~~\c.:'lt't'<J t)t•: 
111•;1\1,\'I'OI.C J(ôl,\.- lU 

I•'UNUi\llJ 

1 g 8 g 

RELAT0RIO DA DIRETORIA 

A FUNDACAO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ-FUNDARJ, foi 

constituída pela escritura 'assiri.:i.da ·em 02 ·de janeiro de 1989, e lavrada 

no 60 Oficio de Notas, no .liVro· 1788 às fls. 1. 

Sofreu eXame do Mini.stério PÚblico através da Cur<Jdoria 
de Fundações, e a· escritura anterior foi re-ratificada em 10 de março 

de 1989, para alterar a redação inicial e.adaptá-la ãs eXiÇêriciaS da 

CUradoria de FundaçÕes. 

Firialmente em abril do mesmo ano f.oi_ .aprovada a redação 

final e expedido.o Ato de .Instituição e Dotação d"a .FONDARJ, cOilforme 

fez' certo a cert~dão anexa emitida pela Curadoria de Fundações. 

Começamos então a funcionar oficialmente após o registro 

no Cartório Civil de .Pessoas Jurídicas sob o no 103783 c:le 20 d"e abril 1 

de 1989 e com C.G.C •. emitido pela Delegacia da Receita Federal sob o nç 

32-319-972/0001-30-

Em Zi de junho de 1989, o Exmo. Sr. Governador do Esta
do através da Lei 148-4, -pubficada no dia 27 de_ junho de 1989 t conside

~ou a Fundação como de utilidade pública. 

Eln solenidade rea.l.izada no Palácio Guan.;:tbara, u [õ"lJNDARJ 

foi oficialmente instalada, seus Diretores e Conselheiros tomaram posse 

e no mesmo ato foi assinado o_to convêhio com a secretaria de Estado·da 

Saúde, no valor total de NCZ$ 205.000,00, numeráriq que, liberad~ ~m 1 

12 de dezembro, e destinou-se à modernização ãdm'inistrativa do Institu
to. 

Ainda no ano de 1989, em junho, assinamos cOnvênio com 
o Ministério da Saúde no valor de NCZ$ 500.000,00, para c~mpra de cqu! 

p~entos técnicos-cientificos e os recursos foram lib~rados em setem

bro de 1989-

Em 198·9, a .. fUNDA;RJ que vdtnha tendo seus recursos bbtí.:.. 

doa 100\ na in;ciãt~Va priVadã e ~través rendas próprias, passou a ter 

a aju4cl oficial da· Secretar~a de Estado d'e Saúde e dó Ministério da 

Saúde. 
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Em que pese as assinaturas de ·convênios com os 9rg'4Ds • 

e•tatais, continuamos nossos contactos para anqariar donativos junt,o_ .às 

empresas privadae e pessoas fisicas. 

O trabalho realizado junto is diversas concessionárias 

de serviço público, tais como: CERJ, CEDAt, TELERJ, etc, começaram a 

•urtir resultados e obtivemos a concordãncia da CEDAE para, no correr 1 

do ano' de 1990, inseri~mos nosso apelo de contribuições em suas contas 

de todo o Rio de Janeiro~ 

Nossos Diretores-Ad~~~~os merecem toda nossa gratidão 
e respeito pel.o trabalho anõnimo na ~aptação de recÚrsO_s_ através de ba

zares .,beneficentes, que aliados aos espetáculo·a de caridade rend-erarn 

aos cofres da Fundação, express~vas quantias. 

Através dessaS do~.ções .ajudamos a realizar e patrocina
moa o Natal das crianças-pacientes do·IEHASC, e comemoramos o~oia dos ' 

Doadores Voluntários de sang~e, quando premiamos os doadores mais .~~~i

gos e assiduos às campanhas de coleta de sangue4 

Em 1989, conseguimos apesar-de poucos meses de vida, 

adquirir alguns equipamentos para o Instituto Estadua1•de Hematologia e 
estivemos sempre presente no 

necessidades do dia a dia do 

Nio fizemos 
nos foi posslvel fazer. 

atendimento às pequenas, 

Instituto .. /) rr 
tanto quanto desejávamosr 

porém inadiáveis 

porém tudo o que 

Com aporte de verbas, através dos convênios que. esta-mos 
fechando com o INAMPS, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estàdo 

de Saúde, esperamos um melhor ano em 1990. 

Equipamentos adquiridos até 31 de dezembro de _1989: 

01 (uma) mesa telefõnica automãt"ica-NEC DO BRASIL~ jã i-nstalada e em 
funcionamento.· 

02(dois) COULTERS - Contador de Células de Sangue, já cm funcionamento. 
,. 

Fechamos a importação de uma Proçessadora de Sangue para 
realizar separações de células - marca DIDECO de fabricação itaiiana. 

Encome~damos duas balanças .eletrõnicas· de precisão m.:1rca 

·METRONIC e estamos estudândo propostas de outros equipamentos. 

Eàte é o relatório da Diretoria Executiva da FUNDARJ .. 

Rio, 
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n.ElJ\'1'0RIO DI\ DIRE'l'OR!l\ 

Durante O correr do ano de 1990, o trabalho da Diretoria da 
FUNDARJ sofreu o impacto de fatores realmente adversos, tais comO a 
imela.ntaçãõ dci planó econõmiCO- d-enominado Brasil Novo e suas conse
q«lancias, e o fato d~ terem' sido realizadas eleições gerais. 

Todo o pais parou sob os efeitos das medidas econõmicas 
que ao procurar reduzir os gastos públicos e consequentemente a divi 
da. interna retirou dos brasileiros o poder de compras. -

Os empresários caíram numa perplexidade da qual só ag_ora_ 1 

no' fim do ano estão Se reéuperando. sob a alegação de que seus lu-. 
cros sairam afetados pelo plano, suspenderam os auxílios a entidades 
beneficentes, cujo donativo poderia ser descontado do Imposto de Ren 
da. 

Felizmente, os convênios que estavam sendo trabalhados de~ 
de o princípio de 1990, come"çaram a funcionar o que nos permitiu re
càber recursos da or~em ~e Cr$ 120.329.073,65 até esta data. 

COnvénio com a Secretaria ·de EStado de Saúde - 20 Têrmo Aditivo em 
12.03-90 - NCZ$ 60-000,bO-

Convênio com o Ministério 

Convênio com a Ministério 

Convênio com o INAMPS em 
Convênio com a Secretaria 

Convênio com a Secretària. 

Convênio com a Secretaria 

da Saúde - lO Têrmo Ãditivo - 10/89 em 
28.01.90 - NCZ$ 913-000,00-

da Saúde nO 178902-_Q_. em 30.01.90 va1or 
de NCZ$470-000~00- ~ 

31.01.90 - NCZ$ 4-800-000,00-
de Estado de Saúde - 30 Têrmo Aditivo em 
12-01.90 -Cr$ 12-718-947,00-
de Estado de Saúde --C~PE (Guia de Atendi
mento a Paciente EXterno)-Cr$85.167.126,6~ 
de Estado de Saúde - 50 Têrmo Aditivo em 
05-12-90 - Cr$ 1G-200-000,00. 

Convênio com a Secretaria de Estado de Saúde - no vulor de Cr$ ••••• 
Cr$ 37.000.000,00, já assinado, mas em an
damento n.::& Secretaria de Estado de Saúde. 

convêriio com FURNAS - assinado em· 12.12.90. 

No momento de maior dificuldade da FUNDARJ, quando os 
·seus.recursos foram_bloqueados no Banco Central, salvou-nos a colabo 
ração'lmprescindlvel ·das nossas Diretoras-Adjunt.:ts que levantaram 1 
fundos para ·o pagamento das nossas pequenas despesas e até da fo~ha 
de pagamento. 

Recebemos també:m doações d"as seguintes Pessoas Físicas, las 
quais relacionamos abaixo perfazendo um total de Cr$ 270.028,12, 

LUIZ .ANTONIO GOMES CASQUILHO 
ELIZASE:Tii PINTO 
~FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA GUIMARAES 
MARIA CLORINDA BRUNO DE ARAUJO 
JUSSARA SICILIANO 
NILPIIA MARQUES CUNHJ\ 
FRANCISCO ARINELLI IIEREDIA 
ANTONIO CARLOS DIAS MORIM 
ILIDIO A- MATTOS 
NASSIM BQUKAI 
JOAQUIM DE BARROS VIANA 
MANOEL FLORO CAVALCANTE MIIRQUES 
MARCILIO NOLDING DA MOTTA 
JOELSIRA VISCONTI 
YOSSEF BOUKAI 
JU.EBER.MACIIADO 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGKESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 29 4113 

De Pessoas Jurídicas tivemos maior colaboracão das aequinte• 
OCganizações abaixo relacionadas que totalizam Cr$ 735.852,47. 

RESTAURANTE A LISBOETA LTDA 
GLAXO ÓO BRASIL S/A 
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 
OBRA DO AMOR PERFEI~-o 
IBM DO BRASIL S/A 
ACECM~ASSOCIAÇAo DAS DIPLOMADAS.DOS CURSOS DE EXTEN• 

51\0 CULTUML DA MULHER. 
LIVRARIA M€DICA DE PAULA LTDA
FUNDAÇAo FILANTROPICA SAFRA 

Com o numerário recebido dos convênios, executamos as •eguin• 
tes obras no Instituto Estadual de Hematologia •Arthur de Siquei~& cava! 
canti•a 

Conserto de Elevadores,- Cr$ 1.402.931,50 
Conserto de Portão · • Cr$ 141.379,54 
conserto de Janelas - Cr$ 1.909.388,39 
Obras para Enfermaria(Tintas, Vidro·s e Az:-m5.rios)-cr$ 64l • .C64,.GS 
Ar Condicionado e Refrigeração---Cr$ 19.724,65. 
Diviaõrias(montagem da Oficina) -Cr$ 345.101,20 
Sala de Doadores -Cr$ 1.555.201,70 
Conserto da Arnbulãncia - Cr$ 75.000,00 
ImpermeabilizaçãO - Cr$ I. SOG :o-87, 00 
Capela de Fluxo - Cr$ 218.400,00 
Bolhas de ücrilico- Cr$ 287.040,00 
Refrigera cão - Cr$ 1-7 33. 556,08 

Conseguimos adquirir e incorporar ao nosso patrimonio, .. para 1 

cessão ao Instituto, os seguintes equipamentos médicos e outros: 

aJ do EXterior 
21.02.90 - Separador de Células para fluxo continuo-Modelo VIVACELL 

Valor de Cr$ 404.910,00. 
Importado da Itália 
Pprnecido por.OIDECO S.P.A. 

- 2 Centrifugas para lava9em de células(eStamos importando) 
Va.lor de Cr$ 3.000.000,00. 

bl No Mercado Nacional, 

22.11.89. • Equipamento PABX NA-409 - NEC DO BRASIL S/A 
valor de Cr$ 139-149,52-

01.02.90 - 02(duas) Máquinas de Escrever Elétrica IBM Mod.6783341 
Valor de Cr$ S,.sao,oo · 
Fornecido por COMPUMAQ S/A 

16.02.90 • Transceptor FAC SIMILE IFAX 3030 
Valor de Cr$ 183-813,02 
Fornecido por DATAREV SERV.E COM-DE INFoRMATICA ~TDA. 

07•02.90 - 03(três)mesas com 3 gAveta& 
Valor de Cr$ 5.070,00 
Fornecido por RET BAGULI!OES COM. DE MAQ.EQUIP.E MAT.USADO ~TO\ 

07.02.90 - Uma mesn com 6 gavetas 
valor de Cr$ 2.490,00 
Fornecido por RET BAGULIIOES COM.DE MAQ.EQUIP.E MAT.USADO ~ 
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07 .. 02.90 - Uma-· C-adeira giia-tót"ia- Lisa 
Valor do Cr$ 8_60 ,-ao . 
Fornocido por RET Dl\GULIIO&S COM.Df: MAQ.EQUIP.E Ml\T.USAOOI.:ml\ 

07.02.90 - OJ(três) cadeiras FACA 
Valor de Cr$ 1.050-,00 
Fornecido por RET BAGU~UOES COM.DE MAQ.EQUIP.E MAT.USAOOLTDA. 

16.02.90. - PH METRO MOO. PI! M64A, NR0.230433, Rl\DIÓMETER COM ACESS0RJOS, 
sendo: Base Inclinável, Suporte•Para Eletrodo Completo, 
Eletrodo COmbinado, Adaptador p/Pluq do Eletrodo, Adaptador 
de Polarizado, Solução Buffer PH-401 e So1uçã.o Buffer PH-700 
Valor de Cr$ 179.050,00 
Fornecido por METRONIC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS .!:!_DA. (\ . 

23;02.90- 02(duas} mesas para telefone 
Valor de Cr$ 2.300,00 
Fornecido por W.PINTO RIBEIRO & CIA LTDA. 

09.03.90 - 02(dois) freezres horizontal CS 225, T2,2252-Marrom Esma~ 
Valor de Cr$ 36.758,00. 
Fornecido por INO.E COM. MENDES DE FREITAS S/A. 

07.03.90- OJ(três) Giradores Elipticos para conservaçãO de Plaqu~ 
··tas Com capacidade de 26 bolsas; Mod.GH 26. 
Valor de Cr$ 452.643,39-. 
Fornecido por COMPTON INÕ .• E COM • .LTOA. 

19.03.90- OJ(trêsl Ag-itadores -Kline Mod. 255 
Valor de Cr$ 183.000,00 
For~ecido por TECNOW INSTRUMEN70S CIENT!FICOS LTOA. 

"19.03.90 - 04 (quatro) Banho-Maria capa"cida.de de 60 tubos-Mod.lOO 
Valor de Cr$ 177.484,00 
Fornecido por TECNOW INSTRUMENTOS CLENT!FICOS LTDA. 

19.03.90 - 02 (duas}'· Centrifugas "EXCELSA BABY I" ;com 2 cruzetas ho
rizontal para 8 tubos de 15 ml, complet·a MOO. 206-R. 
Valor de Cr$ 120-486,.00 .• 
Fornecido por TECNOW INSTRUMENTOS CIENT!FICOS LTOA. 

19.03.90 - Uma Estufa de Secagem/Esterilização Mod.3l5/SE/2,Tam.2 
valor de Cr$ 41.753,00 
Fornecido por TECNOW INSTRUMENTOS CIENT!FICOS LTDA. 

08.03.90 - TELEVISAO TV CCE, 20 IIPS 2010, HOR. 17 20" 
Valor de Cr$ 20.666,00 
Fornecido por GLOBEX ·uTIL S-/f... 

01.03.90 - Um registrador Gráfico de 2 canais, Escalas de 50/100 e 
200 - MUCE, ALIM.llO VCA - 60 IIC, MOD.RB 202 Sl!RIE90020l4 
Valor de Cr$ 210.619,49 
Fornecido por ECB-EQUIP.CIENT1FICOS DO BRASIL ZNO.E COM. 

12.03.90 - lO Compressores EMBRACO l/6 HP e l/5 HP 
Valor de cr$ 40.356,60 
Fornecido por COMERCIAL IMPORT.ATENA RIO LTDA. 

19.03.90 - 5 conjuntos i"nfanti.s de mesa com_ 4 cadeiJ:as. 
Valor de Cr$ 18.200,00 
Fornecido por PATRIMONE IND.E COM.LTDA • 

LTDA •. 

. 08.03.90 - Bl\LANÇA ELETRONICA DE PRECISAO I:IOD.205A MARCA PRECISA 
Com as seguintes características Técnicas: . 
T.ilra: 250 g I Fa1xa de pesagem: 250 g I Leitura:0,-0001 q 
Linearidade: +/- 0,0002 I Tempo de ResPosta Aprox.:S se·g. 
Peso Liquido: 4,9 Kg I Prato em aço-nique1-cromode OOmm. 
Valor de Cr$ 635.624,12 · 
Fornecido por METRONIC INSTRUMENTOS CIENTlFICOS LTDA. () 

\'n/" ......--.. 
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.08. 03.90- ... Um Microcomput.:ttlor l\T-28G-ATS, 
Fornecido por METI<ONIC .INS'rRUMENTOS CIEN'l'lFICOS L'l'DA. 

13.0'9.90 - Om aparelhos G603452-T-à9a se·rie Nl3510 
Valor Cr$ 293.217,3~ · 
Fornecido por COULTER ELETRONICS INO.E CQM.LTOA. 

13.09 .. 90- Dois apurelhcs· 660"3440-COC-5 série 1S7~oo ~érie s·s2-
série 158,00 série SSJ{contador de células). 
~alor de Cr$ 72.850,00 
Fornecido por COULTER ELETnONICS IND.E COM.LTDA. 

13.08.90 - Bomba Centrifuga DANTAS, MOO. 687, 15 CV,220/380, 
2 1/2'" X 2 11 • 
Valor da Cr$ 72. 000,"00 
Fornecido por Cr$ RIALTI MAQUINAS E MOTORES L'l'OA. 

2S.Q8.90 - Uma mesa para reunião. 
Valor de Cr$ 14.000,00 
Fornecido por W. PIN'fO RIBEIRO & CIA LTDA (NEM MAIS UM PASSOJ 

11.09.90 - Um armário baixo 
Valor de-Cr$ 11.500,00 
Fornecido por W.PINT~ R!BEIRO & CIA LTOA(NEM ~S UM P~ 

17.08.90 - Um ventilador Super Cod. 001 
Valor de ~r$ 4.832,00 
Fornecido por OANlTA COMtRCIO E REPRESEN'l'AÇO~S LTÓA. 

04.09.90- Um analisador de Bioquimica-Multicanal, marca GILFORD, 
•- Modelo 550 EXPRESS.~ ESPECTÓFOT0METRO 

Valor de Cr$ a.ooo.o_Oo,o.a· 
Fornecido por PADRÃO PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORAT~TDA. 

17.09.90- Condicionador de Ar_Springer Top Line JxB 2121 
12000B'rUs - 1 HP. 
Valor de CrS 56.622,00 
Fornecido por TELE RIO ELETRODOM~STICÕS LTDA. 

~ ' 
25.09. 90 - 03 (três) Deonizadores Cap. 1_00 LT/HOM , marca PERMUTION 

sirie 032.1153.3 - -
Valor de Cr$ 127.701,00 

25.10.90- Cornpra·de cadeiras 
Valor de Cr~ 99.760,00 
Fornecido por RET B~GULHOES 

07.11.90 - Compra de 1 freezer 
·valor de Cr$ 119.000,00 
Fornecido por SCALA CLIMATEC 

08.11.90 Compra de Giro Visão 
valor de Cr$ 2.980,00 
Fornecido por CASA & VIDEO 

08.11.90- Compra de Cadeiras. 
Valor _de ·Ci:"$ 23.880,00 
Fornecido por RET 

08 .11. 90 ...: compra de um Giro Visão 
Valor de Cr$ 2.900,00 
Fornecido por CASA & VIDEO 

20.~1·~-~ - Compra de um carro térmico 
Valor de Cr$ 187.000,00 
Fornecido por COMEL 

20.11.90- compra'de 100 cadeiras 
valor 'de Çr$ 129.000,00 
'rornecído por TIPOMAQ 

28.ll.90 - Compra de 20 ventiladores 
Valor de Cr$ 199.800,00 
Fornecido por CASA & VIDEO 

-28.Ll.90.- Compra de 4 estantes 
Valor de cr~ 135.200,00 
Fornecido por RU~ S/A 
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28.11.90 - ê:ompr.:~ do 2 nicsü.s imp.c-cssora:s e 3 mesas paru computAdor. 
Valor d·c C r:$ 58 .. 30.0, o o. 
Fornecido por DATALEX lNF. 

11.12.90 - COmpra de uma mesa 
Valor de Cr$ 6. 96U, 00. 
FOrnecido por ~.PINTO. 

19.12."9.0 - C9tnpra de 2 máquin.3s de calcular 
Valor de Cr$ 40.000,00 

Rece~emos ainda em doações, os seguintes materiais: 

· ·1~. 09.9.0 . .!"!"_Um Condi<:lonador de Ar 
,Valor de Cr$ 45.900,00 
f9~necidq por TELE RIO 

SPRINGER TOP LINE 

ELETRO DOM€5TICOS 

- 10000 BTU 

LTDA 

11.09.90 ~ Um Condicionador de Ar 
Valor de Cr$ SG.622,00 
FOrnecido por 'TELE ltiO 

01.10.90 - um Condicionador de Ar 
Vàlor de Cr$ 54.342,00 
Fornecido por TELE RIO 

SPRINGER TOP LINE ~ l2000 

ELE'rRO DOMeSTICOS LTDA 

SPRINGER TOP LINE - 10000 

ELETRO OOME:STICOS LTDA 

14.08.90 - Um equipamento marca INCIBRAS Modelo SERO-SPIN 
Valor de Cr$ 263.450,00 

BTU 

BTU 

Fornecido por INCIBRÂS INSTRUMENTO CIENTÍFICO BRASILEIRA 
INDOSTRIA E COMERCIO. 

U~ ventilador de teto marca NOVELLI para a sala de Recreação do 
Ambulatório da Pediatria doado .por IS~~ 
DO BRASIL 5/A. 

um ventilador de teta com pá dé aço na cor creme, sem lustre ~com 
regulador de velocidade, doado pela CASA DA AM~lA 
DE DA SENIIORA DOS RUTARIANOS DE NOVA IGUAÇU. -

l.S(quinze) cadeiras, 2 armários abertos e 1 a'rmário- fechado para a 
• Pediatria, doado pela IBM DO BRASIL S/A. 

Toalhas de .Bannv uoadas po~ CLAUDIO SOARES LOPES •• , 

Em 1990, obtivemos a nossa Declaração de Utilidade 
Pública ~un1Cipal pela'Lei riQ 1597 de 27 de agosto de 1990 e re
qistro na Coordenadoria Estadual de Desenvolvimento Social do Pa
lácio da Guanabara sob o no 738. 

~· No exercício, sob relatório, a FUNOARJ informatizou 
os seus serViços de contabilidade, bem como o faturamento co(rea
pondente às internações hospitalares, resultante do convênio fir

.mado cqm o INAMPS. 

, ~ Contratamos para implantaç_ão ·em 1991, os serviços • 
de MARIO ROCHA AUDITORES ·ASSOCIADOS'para exame e estudo da estru

·tura de custo do Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siquei-· 
ra Cavalcanti.-

·Assim sendo, a Diretoria em 1990 conseguiu reverter 
um quadro desfavOráv~l que·se agravou com o bloqueio das reservas 
financeiras, em um ano que nos pareceu produtivo, graças ao espiri 
to de trabalho de toda a equipe que :59ora encerra o seu luand~to .• -



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 29 4117' 

Não podem-Os deixar -d_c ressaltar a colaboração· e .o 1 

alto espírito profissional dos no·s-so.s funcionários. -

1\. todos agradeçamos o_ çlesejamo~ q!le _a. nova Diretoria. 
tenha. uma profícua geStão. --o - -

Rio de_Janeiro# 02 de janeiro de 1991 

\ IU.EBER ~ ;/!o 
Dlr•lot Pr" •11fe 

. 'r·-. 

RELATIIRIO UA UlRETOIIIA. =--

r 9 9 r 

- l_, '•- i ... -·-
COIJVEIIIOS 

A FUNDARJ assinou o 60 Termo Aditivo· ao convêni·o com a Secretaria 

~e Estado de saúde no valo;:- de Çr-$ 37 .526 •. 555,.00, sendo cr_$ .......... . 

cr$ 25.526.555,00 para CO}JStrUcão dO prédio anexo Ço Instituto Esta-• 

dÜ.zi.l d~:Hematolqgia e -~C-r$ 12.00_0.000,00 para informatização do IEHE. • 

:i· co~s-~r~cão do. A~exo não fo-i' posSive'l. realizar até ·o·momento, poiS o 

recurso libe~ado é muito inferior ao or·çado; esta iniportãncia. _nstã 
aplicada- para não sofrer inaior desv~loriz._:tç-ão, enquanto pleiteamos 

mais verba.sa 

2 impressoras RIMA XT 180-132 colunas 180 cps.gráficaa 
1 microcomputado~ XT c/640 K c/moriitor de viàco e teclado. 

5 microcomputadores_ X:T ~_1640 K c/mon.ito~~-~~ vid.eo· e tecladoa 
ll estabiliZadores RG 800~ 

1 'microcomputador 386-25 MHz, Sl,! W400 com BNB RAM. 
2 microcomputado.res XT c/640 K c/monito_res de vídeo e tecla

aO. 
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12 placas L~ HERMET. 

2 impressoras EMILIA PS e/cabo • 
.t estações de Rede local·- Diskless 

8 placas de 'rede local - t 1000-- C/boot. 

7 conectores BWET. 

10 BNC NC 50-0 

1 cabo coaxial SOOUNS. 

1 video VGA-
4 terminais. 

Maio de 1992 

O 70 Têrmo Aditivo ao Convênio_.-eorn a Secretaria de Est.ido de 
Saúde no valor de ·Cr$ L·s.ooo.ooo,oo p.::1ra rcfrigcracao. Est.:1 obra con

siste na refor·ma: de nos.Sás Câmaril.s Frigoi:'.ificas. para armazenagem de sa.:::, 

que e seus deriVados. 

o ao TêrmO Adftivo ao Convênio com a Secretaria de.Estado de 

Saúde no valor de Cr$ 56.0_ao·.ooo,oo, para compra de bolsas de sangue. 

COnvênio caiu Fui: nas· iissinado na c]cstão d'\- diretoria anterior, 

mas só vindo a ser faturado a partir de 15.03, por mo~ivo de adaptação 

em nossos laboratórios. Este conv~nio foi firmado para exames sorológÁ 

cos de doadores e· furi.Cionãriós· de Furna·s. 

Foi ·assinado contrato de Prestação de SerViÇoS com o laborat2 

rio Helion Póvoa Pesquisas PatológiCas, referente a-· exaÍnes de sangue 

que será cobrado 60% da T~bela da AMB, assinado em 31.-07 .91 .. 

Fechamos novo contrato de Prestação de Sei-viçoS com o Banco ' 

do Brasil e~ FUNDARJ, para exames de iaboratório de funcionários e de
pendentes. 

A~ém.dog·convên~os, temos-um-fatUramenta·mensã~ contra o 

INAMPS que é a AIH (Aut.ori"Zação de_ íilt"e:r::naçã.o Hospi tãiã:i_) -;~ tal recurso 

nos permite comprar ,medicá:n~nto para o IEHE. 

Outro faturamento mensal de grande importãncia é o GAPE( Guia 

de Atendimento a Paciente Externo), pois· nOs ·dá condiçÕes para ·aquisi~ 

"ção de Equipamentos, !olatcriai de Labor.:~.tó;-ic .. , Obras de ConserV.tlçã_o, Li~ 

peza, Alime'ntaçãO e I:InpOitaÇões. 

Através do faturament9 CAPE, a FUNDARJ este ano adquiriu para 

uso do IEHE, os seguintes materiais, que estão incorporados ao patrimõ

·nio da FONDARJ: 

01-:)_0!. _Auto Clave_ 

02-J 01 Densitõrnetro 
03-) 17 Ventiladores _de Tete 

04_-l 01 Espec.tofOjtõmet.ro 

05-)·2S'mesinhas de cabeceiras 

06-) 08 cadeiras gÚcatorias-
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07-) 01 balança Filizola 
OS-) 01 capela de fluxo lamiriar 
09-) 01 ar condicionado dà 7.500 BTUs 

10-) 07 apa.rall;los de pressão 

11-) 02 aparelhos de voltagem para compUtadora 

12-) 01 ar condicionado de 12.000 BTus· •. 

13-) 01 Plicome:tro 
14-) 01 Seladora 

15-) 06 Giros-Visão 
16-) 01 ar condicionado de 12.000 BTUS 

17-) 06 televisores de 14" Preto e Branco 

18-) 01 analisador Bicromãticó VP, com __ sistema de diluiçãO 
automática~ e metodologia programada. 

19-) 02 cadeiras giratóriasa 
20-) 01 reservatório de pressurização de 5 litros completos 
21-) 01 mesa ele reunião .. para 12 pessoas 

22-) o~. contador de células 
23-) 01 Protofluor z 

24-) Homogenizador para coleta de sangue 

25-) 01 máquina gir'adora stenCil. 

26-) 01 Eletro Estimulador 

27-) 01 jogo Master Cooper. 

28-) 01 vibrador de mão. 

29-) 01 aparelho de infra-vermdlho 

30-) 01 ultrasom 

31-) .01 aparelho ~ixallay 

32-) 01 Videq~Cassete 

33-) 01 Télevisão à cores 

34-l 01 tela de projeção de slide. 

35-) 04 Giros visão. 

36-) 01 Dicionário Aurelio 

37-) 01 Balança Filizola 
38-) OS 'aparel!"los .de telefone KS 

39-) oi bancada e suporte para soro 

~:>-) 01 armário revestido em fórmica. 

41-) mesas para refeição 

42-) 01 compressor central 

43-) armáriOs -para- pediatria 
·.44-) Supoi-te de soro 

45-) 02 camas de fawler 
.46-) caixas de-aço inox 

47-) mesas para refe'ição 

4.8-) :rol trenas 

49-) cAdeira~ giratórias s/braco 

5.0-) mesas para reunião 
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51..;) 

52-) 

53-) 

54-) 

55-) 

56-) 

57-) 

58-) 

59-) 

60-) 

61-) 

62-) 

63-1 
64-1 
65-) 

66-) 

67-) 

68-) 
69-) 

. 70-) 

71-l 
72-1 

73-) 

74-) 

75-) 

76-) 

77-) 

DIÁRIO DO CO]'IGRESSO NACIONAL (Seção II) .. 

cadeiras 
02 aparelhos de telefone KS 
06 tc.levisores 17" prato e branco 
auportes para televisão 

cadeiras fixas. 

02"televisões à cores 
01 geladeira consul 280 litros 
contador de minutos 
termometro para banho-mari.a 

01 l?rofila>< III 
01 carrinhq industrial 
01 forito'de Bier 
02 linhas telefônicas 

01 amplifi.ca.àor 

01 bomba infusora. 

01 estabilizador EUA 1000 

01 rádio gravador-
cuba para eletroferesà 

fon~e·para eletroferese 

01 carrinho industrial 

02 retroprojetores. 
Frigobar 
04 meSas P.ara micro 
02 arquivos de aço 

01 máquina para autenticar cheque. 

03 aparelhos KS .. 

armário para impressora 

78-)· 03 microcomputadores EBC PC 386~ox, modc1o Torro 

79-) 24 microcomputadores EBC PC 3"6-SX, modelo "SLI~.• 

80-) 17 impressoras Rima-300. 
81-) 01 microcomputador ~BC-PC ~86-SX, modelo •sLIK• 

82-l 03 No-break 
' 

reÇulador.de tensão de 250 KUA 

83-) 08 ar condicionado de 21.000 BTUs. 

84-) 01 ar condicionado de 10-000 B'l'Us .. 

E ainda recebemos de doação: 

01-) Ol jc1go da sofá - doado por Lea de Andra.de 

02-) 01 televisão à cores doadO por Ricardo Khouri 

03-J 01 nebulizador da marca Soniclear doado por DIMED 
Distribuidora de Material Hospitalar. 

04-) Cr$ 547,92Q,OO 'da IBM do Brasil, com esta doação forlllll 
comp~adas is camas para acompanhantes na pedictri~ •. 

OS-) 01 nebulizador da marca NS doado por PAULO EOBER~ 
VXEIRA DOS REis. 

Maio de 1992 
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06-) o Armazêm dos Esportes 4urante o ano, nos doou var~os 
materiais para serem vendi4os no,Bazar Beneficente. 

07-) Recebemos de doação dos comerclãntes do bairro a quan
tia de Cr$ 3.631.897,00. 

08•) Recebemos de doação da Can~ina: Cr$ 953.369,00. 

09•) Diversas doações : Cr$ 7.803.365,18. 

Além dos Equipamentqs, gastou-se em: 

Medicamentos •••••••••••••••••• 
Obras ............................. . 
Laboratório ................... · •• 
.Refrigeração-................ : :: 
Pequena Despesa ••••••••••••••• 
Material Hospitalar ••••••••••• 
Alimentação, Limpeza ••••••••• ~ 
Contratos ......................... . 
Centro de Estudos ••••••••••••• 
Propaganda ............................ . 
O::,:ACEX e Dese.mbaraço Alfandegário. 

IMPORTAÇ0ES: 

Importamos este ano: 

9.984 Bolsas Triplas Baxter Miami 
8.040 Bolsas Duplas Baxter México 

24.960 Bolsas Triplas Baxter México 
10.560 Bolsas Simples Baxter México· 

2.560 Bolsas Transfer Baxter Méxic~ 
10.080 Bolsas Duplas Terumo Japão 
24.000 Bolsas Triplas Terumo Japão 
10.080 Bolsas Duplas Terumo Japão 

c r$ 
Cr$ 
Cr$ 

··cr$ 
'Cr$' 
Cr$ 
cr$ 
cr'$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cl'$ 

157.954.042,27 
144.062.814,71 
417.828,417,89 
29;7i0.685,es 
:n.016.325,05 
95.362.478,69 

n:í ;9so. 471,57 
46.601.795,56 
3.032.909,00 
4.007.330,50 

46.475.441,71 

24.000 Bolsas Tripla-s Te rumo .Japão . 
2 Centrífugas para lavagem ·autornãtica do IEC.,~ I:nternat 

Equipament Company. 

90 Kits para máquina VIVACELL da Dideco Itália. 
Ol Analisador de GaSes Sanguíneos da Nova Biomedical 
01 ·Contador de Células da Nova Biomed.::.cal. · 
01 Aparelho de ultrasonografia EUB 305 da Uitachi 
02 Centrifugas refrigeradas modelo ~C-JB aSORWALL•. 

200 Filtros para leucócitos- da Terumo. 
01 Dcnsitometro da Beckman 
01. Sistema Array de Proteínas e DiogaS da Beckman 
02 Centrifugas refrigera~as de bancada Prolab. . •. \.1· 
COntador de Células Pexaco. 
01 Banho Maria Pexaco. 

Estamos Importando: 

13 filtros para transfusão de plaquetas da Pall-Biomedical. 

Sexta-feira 29 4121 

13 fi~tros para transfusão de glóbulos vermelhos da Pall~ad 
01 Monitor de RadiaçãO de SuPerfície da Prolab. 
02 Agitadores de Plaquetas da Baxter 

Assinaturas do Exterior para a Biblioteca: 

Revista Sangre _ 
Revist~ New England Journal of MeQicine 
Revista W.B. Saunders Company 
Revista Schattauer - F.X. Schattauer V~rbagsese Uschaft 
Revista W.B. Saunders Company 
Revista J.A.B.Luppincott C0rnpany' 
Revista Munksgaard 
Revista da Am~rican Medical Association 

.Revista da Scientific Arnerican ATTN*Special Bellinq 
Revista Cahners Pu!:üis.hing Company 
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2 Revistas Langc ~ Springer Ussenschaftliche'Buchhandlieng 
Scicntic' .Book.S~ll_~rq._ _ _ _ _ _ _ 

Revista Blackwell sc-ientific Publications' 'Ltda .. 
Revista Arncrican Association For Clenical Chemistry .. 
Revista The New England Journal of Medicine. 

Revista w.g. Saunders Company 
Revista Mosby-Yc~r Book Inc. 
Revista ~ranfusion 

4 R~vistas American Association:.of Blood ·aanks· 

Outras Atividades: 

No mêS de m.:~.rço foi --realizado o· 1.0 Bazar da nova Diretoria, • 

o qual a Ora. Odalea se incumbiu inteiramente de organizá-lo juntamente 
com as voluntárias que ela cón-seguip .. 

Este Bazar rendeu um total de Cr$ 3_12.200,.00 e este valor 

foi utilizado para compra de televisores para as enfermarias. 

O Sr. Wagner Vian~ est~ conseguindo·em Brasília que sej~os 

e'onsiderados de Utilidade Públí'"ca Feder.:...l, pois iã somôs EstaduaJ,:)e Mu-· 

nicipaL 

O Sr.· Wagner Viana encamirihou uma carta com uma relação de 
equ~pamentos para o Consulado da Alemanha no Brasil; pedindo doação de 
equipamentos. 

M~iodel9~ 

Foi feita a nova escritura de re-ratificação de nosso estatu

to com as modificações exigidas p"elo Conselho Nacional de SerViço Social. 

Fomos inscritos no Conselho Nacional de Serviço Social sob o 

no 23002.001229/90-86 em 03-12-91, o que nos possibilitará conseguir 
verbas federais e convênios diretos com o Ministério da Saúde e·tNAMPS~ 

Fizemos s~gui"o dos· veiculas que estaeiónam no pátio doi IEHE, • 
contra colisão,~ lncêil(il.o e roubo qUe n-ão incluiu fui:'to de acesSóri6s; O 

sequro é 'no valor de Cr$ 5.000.000,00 com franquia de Cr$ 300.00.0,00 pe 

la Safra Se'g-uraclora S/A.. . ~\\_ 
O Dr. Elio fechou o sequro de nossas importações com a Safra 

Sequradora S/A, maritmo e Aéreo; apólice no valor máximo deUS$ ••••• 

us$ s,ooo.ooq .. oo qu:: cobi:e todos os riscos de transporte aéreos ou ma-

ritmos. 
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ATESTADO DR DONS ANTEÇEDENTES 

Eu, ELIO CERQUEIRA - Diretor-Presidente da Fundação 

Pró-Xnstituto de Hematdlogia-RJ-FUNDARJ, brasileiro,, Casado,' 

bancário aposentado, portador da Carteira de Identidade no 

542668, emitida pelo Instituto Felix Pacheco, residente à Rua 

Prud~nte de Moraes n~ 1253 - ao andar - Ipanema-Rio de Janei

ro-RJ(Tel.:- 287-6J84), atesta que o Dr. DOMENICO VOMMARO-Di

retor-Tesoureiro da Fundação P"ró-Irl~tituto de Hematologia-RJ

FUNDARJ, priva de suas relações particulares e de familia,e • 

que nesse longo período, jamaiS soube ou ouviu comentários d~ _ 

a~nadores à sua conduta de .vida laboriosa. 

Rio de Janeiro, 
' 

de 1992 

ELXO CER EIRA 
Diretor-Presidente da Fundação Pró

-Instituto de Hematologia-RJ-
- FUNDARJ. 

ATESTADO DE BONS ANTE~DENTES 

Eu, DOMENICO VOMMARO - Diretor-Tesoureiro da Fundação Pró

-1nstituto de Hemãto1ógia-RJ-FUNDARJ, brasileiro, solteiro, ec~ 

nomista, Portador da Carteira de Ident~dade no 14.344 emitid~ ' 

pelo Conselho R~gional de Economia, residente à Rua Afonso Hide 

n-o 235/301 ._ Barrã da Tijuca-Rio de Janeiro-RJ, atesta que o Dr. 

ELIO CERQUEIRA priva de suas relações particulares e de família, 

' e que nesse longo período, jamais soube ou ouviu comentários 

desabonado'res à sUa conduta .de vida laboriosa. 

de Janeiro, 3 de.'A,bril de 1992 

DOMENICO VOMMARO. . . 
Diretor-Tesoureiro da Fundação Pró
-Instituto de Hematologia-RJ-FUNDARJ. 
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ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES 

Eu, ELIO CERQUEIRA - Diretor-Presidente da Fundação 

Pró-Instituto de Hematoloqia;RJ-FUNOARJ, brasileiro, casado,' 

bancário aposentado, portador da Carteira de Identidade no 

542668, emitida pelo Instituto Felix Pacheco, iesidente.à Rua 

Prudente de Mo_raes no 1253 - 80 andar - Ipanepaa-Rio de Janei

ro-RJ(tel.:- 287-6184), atesta que a Ora~ OOALEA MARIA DE LA

CERDA. FRANCO priva de suas~:~~a~õe~ ?ar~i~ul~res-e de família 

e que nesse longo período, jamais sOube oU oUviu comentários' 

desabonadores à sua conduta de vida laboriosa. 

,,·, 

. "). 

~ ' 1 ,I .n<.~ 

cd~---~, ·~;1·~~~<: .<.~<· •••• ~--2 _____ -7.--·-Er.tb RQUEIRA 
Diretor-Presidente da FUNOAÇAo 
PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA- c." 

- RJ- FUNDARJ •. 

A 'l'.E S T A D O 

Eu, KATI~ MAcHADO DA MOTTA, brasileir1, casada, médica, --portadora--da cãrleli"á -de fderitidade ·n:o--i~2-43.905 emitida pelo In~ 

tituto Felix Pach~~-~, residente à Rua Almirãn.te Guilhen n0208/801 

-Leblon-Rio de Janeiro-RJ i atesto que a FUNOAÇÂO PRO-INSTITUTO de 

HEMATOLOGIA-&r-FUNOARJ, tem o seu funcionamento à Rua Frei Caneca 

no·os salas 405 e 406 desde 27 de Abri1 de 1989. 

Rio de Janeiro, 30 de ABril de 1992 

Maio de'1992 
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A T B S T A D O 

Eu, LUIZ GONZAGA PACHECO FRANCO, brasileiro, casado, 

.édico, portador da carteira de Identidade no la~92.438 emiti

da pelo Instituto Felix Pacheco, residente à Rua·Comendador 

II&J'S.inelli no 560 - Grajaú-Riq d~ Janeiro-RJ, atesto que a .FU~ 

DA.~O PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOG!A-RJ-FUNDARJ, tem v s~u funCÍ2_ 

namento i Rua Frei Caneca no 08 salas 405 e 406 desde 27 de I 

Abril de 19 89 _ 

Rio de Janei~o, 30 de Abril de 1992 

Sexta-feira 29 4125 
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* (!!i::J\ SERVIÇO Pl)BLICO ESTAOUAL 

~ SECRETARU DE ESTADO DE SAÚDE GUIA DE REMESSA N• 

Oo: DCA G A 

Ao: Ftn.:c.,_tzJ 

NUmero do procos:so/Ano/ldl!llntlflcaç!o 

i:-03/COS:JOlC:I-0/:Jl ,_ ll;liE; 
5ol1ot ta 

men to da FtJIIDARJ no pri)di o do 

TOTAL: 

_ASS~TURA I Ofi,JGEM -':115f-t.- 287903-o 

Rlcabl os documentos acima menclonA4o.s: 

HORA 

SERViÇO POBUCo" ESTADUAL 

SECRETARiA DE ESTADO DE SAODE 

C··\,tl0{}t.;):l-··O / 1.'1 
INSTJ:'l'UTO ESTADUAl. DE HEMI\'l'OLOGIA ART!IUR DE SIQUEIRA CAVALCANTI 

OFtCIO N268/91/SES/SUSS/CARP/IEHE Em,Z3 de janeiro de 1991. 

"'-:SECRETARIA DE ESTADO DE SAllDE- RJ • .. 
Solicito :sua ·.intervenção, junto ao Governador do 

Estado ão Rio de 'Janeiro~ para que seja auj::pri.Zado o funcion~ 

mento da ~nd•Ção Pró-Instituto de Hemato~ogia - RJ (Fundarj) 
no pr~dio do Instituto Estadual· de HematOiogia Arthur-de s~ 

queira Cavalcanti (J:EHE), à Rua Fre-1. c~neca n28, salas 405 e 

406. 
Lembro ~ v.sa. que o objetivo_da Fundarj é uar 

apoio ao IEHE, ~-que muito tem auxiliado nossa rn~tituição. 

Atencios~mente, 

,qJ~b.~-~\\·" ~\~\, 
l_ tatz G. P. Fnmc. . 

..,.,., 4• '" . r·•. !., u .... ,.~,11 A, li ~wr....,. 
D.llõo. • .... l •• ,, .'.;; R ..... , !i<t~.IU/t 

Ilma. Sra. Maria Manuel~ Pinto Carneir~A~ves dos Santos. 

MD.secretárLa de Estado de saúde. 
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""""'•aol'lu. E-Otl 

' 
00800103-0 

I ~ ?• I 01 91 !lo. 

llubrlc:> 

Em, .1.9 de janeiro de 1991 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVE~ADOR, 

Submeto à elevada autorização de Vossa Excel_ência

o funci~n~ento da Fundaçã~ PrÓ-Instituto de ·Hematologia 
RJ (FUNDARJ) no prédio do Instituto de llematologia Árthur 
de Siqueira Cavalcanti (IEHE), s.ito à Rua Frei- Càneca, nR 8, 
salas 405 e 406 .-

Estado de SaÚde 

r...2l._ 

? 

JIMPCAS/ljl _ P.ubUq1111-so e Re".;s!r!"=~ _ .• 

~~To:R~~ 
IUICHEU ru• •s:.urnos c~ GOVi•Hf 

Mai0 de 1992 
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FUNDAÇÃO 
PRÓ-INSTITUTO UI•; 
ÚEMATOLOGIA- 11.1 

FUNDARJ 

DECLARAÇÃO 

Sexta-feira 29 4131 

Declaramos para os devidos fins que a FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO 

DE HEMATOLOGIA-RJ-FUNDARJ, pessoa jurídica,de direito privado, 

dotada de autonomia.patrimonial, administrativa e financeira, com 

fins não lucrativos, não s~rá obrigada a Pllblicaranualmente a de 
. . 

monstração da receita e da despesa, conforme artigo 1JO do Decre-

to 85.450 de 04.12.1980. 

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1992 

' 
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F"!JNOAÇÃO 
PRÓ-INó'Tl'TUTO Ol;J 
HEMATOLOGIA - RJ 

FUNDARJ 

A Sua Excelência o Senhor Presidente da República~ 

Maio de 1992 

A FUNDACÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATO~GIA-RJ-~~DARJ, 

com sede à Rua Frei C~eca no 08 sala 406 - CENTRO - RIO DE ' 

JANEIRO-:RJ, de conformidade com a Lei no 91,, de 28-08-35, al

terada pela Lei no 6';-639, de 08.05.79 e Decreto no 50.517, de . - ' 

02.05.61, vem mui re_s_peitosamente requerer a Vo_ssa Excelência 

se digne conceder-lhe a Declaração de Utilidade Pública Fede-

ral. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Rio de ~aneiro, 30 de Abril de 1992. 
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11tn-:í~A,-l>ras1Je1ra, casado, fRrrraeêut1ea, 1nse.· no <:I'F . . . . . . . . . . 
l39b·llflZ.ZL17-72,, residente a domie1l1ada 1 <··•sta ci~•df! 1 n~ ~ua-

. . ' ... 
Morai •. e 8Uva 1 na. lZ6 -t:ob. 0.1. R- HUM"O:R1'0 l'"'-T.X'U~A D": AQtHA'I 

.• . ' . . ' . - .. - . 
bras1~~1r!l,;.~~parado Judirialm~nte 1 Oficial da ·Ma_r~nha; ·tnser.-' 

. . ' . 
~o. t:<l; :Q4~.1195.407-44, ·,...s1dente e domiep hdc);_ nos to cidade 1 : 

na '!!.III Ha<icc~ Lobo, a:l3/503. t:lÁusulo Prtm:!iJ:.!! - 'luolveram -

constituir 'u"!a Fundação com finalidad~s não lur ••Hv•s •..... ''···i 
A FUNQ~Ç'I.O, tem por .. f1nal1dades: J - t:olabonr pelo~ moios _ad"

quado~1 eq\11 ~ ·Ú~t:ft'~tõ litst:adu'aY\ie .. íie'niatologfa; :com Qs icistÜÚ"". 

tos ~duaacionàis 1 com as:Un1versidades, cem-as ~~t~tuiç~es PQ
bi 1e'e~ •e · l'rivadas;' em p reg ra.mas de. d'>senvolv1ment9 ;~rnolCÍgico, 

~ns1nfjtp ·l?~aquis.a e áss1'Stêp.e1a na ár9• da .5811&1-\lt e;O!l~.~-PD, c:~rre·

l•t.•tt.."~ e~~~--:-~-!':.,.,.•-;.-o: .. ~--~-~··.:...:..y;., .. ,-..... ~··~-- .. ·~-• • ,::;1 ausula -
j ..... ,,. ,-- -, ••. , .... _ ~ ••. ·'' ··_·• ,. -~'' ~~ ,·, .• '; /, 

• •"'''·s~cunda ,o··o••1ona~<>·s~d<i: 'A Fundaç~o,ora con•tHil1d• aora,. 
~·- - • •• ·-~'-·-~·"" - --- .... --- :t_. ··- f_,_, :f" ____ • - -t~ •. -- ---:-;;:· ... ~. --

' . • • denom;flag~ J'tniDAÇAO-Pro-rnstl tu to· de lhtmatolog1a-RJ ~FUNll~'IJ, -~ 

.t,op_d.o ~.olllo s_ede ci Rio' d!!' Jarrotro 1'localbando-se seu prine1cplil' 

ot'stal>,l•e~m•nto lJB !lua Frd. t:nn1aa 1 08 sal'otí 4Q5 B 4!>6; r:láusu-
• 1 ". ·• ) • - ':, I < I' -,.- ~"" -•' ~ T. ;- -~ • - '. --< -" .- • • "'" , • ' • • ' 

·• lo TÍt~~ell<• ::ôotãs:ão: . Na confor,;,~dad9 ~o artigo Z4 4o r-Ódigo-

,, ...• · ·, <t:11<U<'I.,~íí1-11i ro; õ9 • íl:sti!úbi#:s;·. á · t!~ulc-d•i''dÓtaç,Õo · .. ;;~~·;,ia: . ' . . . . . . . 

~- ,-,..· a~_>ol't~lll ~ q,u~n~i·~; de :f':'l!$ .7;1.?41Bl '(~~t,;;llli('!·;<;'!fltó :Vinte -~. 
qu~tro arnzados· novos 'e<oit•ent·a !lulll cent~voa') ~ ·I"Jsultante 'do·,. 

at1vo · •P.!l~~!lo ·em' 31 · d<> d,.zell'br'o. d• · l9Fl~ '11a: l ~Q'!i~ação 'do Soc1e.

·.s~c!e··•h(~!!l1gos do ·IIlstÚuto·">sta4u~~ da H•m•tolog1• A.s.-:.,· -. 
e1áu~1Ht ~u•rta - Instituidores: Todo a' os at~nàtÓr1QS c1esta .-, 

·u:acr1~~r~ aõo consider~dos rNsrr-ru~Do'l::s, '$UJ~1tandQ~s~. ao ~-. 

'&101( !1St'atutár1o BStabale<ido par& Sjlll, catego'ria 1 ·eleg•nd~ ---.: 
.. om rormli,çii}'-:. · 

ltL'!!~ H4'fflADO para administrar oa 1nt9res~eJ da Fup~~çao . a :-, 

á CC!IIIphtà legalização 8 registro. r:1Áusu1!.4!1.1nta ·~·. nistrR 

·ção• '~Jãô:lircãos de admtn1straçãd'd,· ru~•1"çã~,;A:;9.·:·~~)~·;\t~~% 
. . . ~-- . .. .. - • - - .. t\) 

ra~or'!a 1 ~qm 9 (noVe)""1ntegratttes 1 que sgra o orga -de or a-

•rianHçãQ f~P.~r1or; o r._onse~ho ll1retor,, eom ~ .(f»~P~êh~"'~z;';:.~ 
c5 ór,ã~ '•-<"Futlvo; o r.or•~elho,l"is~al, qu" 'l"r!Í o··9jE):~~;t:~on \. .. 
·t,rõl"' Jn~~ rno,. •.om 3 (tres) titulo r<>s • .r~sp,at1vrY:'!'-P~"nt ·. . -

e ~ t:'opJittl~Q r.ons.ul t1vo, Ór~ãO. d-.. ass'!'lsspram~nt,p .~ c-oÍnp9p~p pct; 

> ' •• ' .... . . ~ ~ - ·- ( . ,_ ., 

' .. _, 
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. ~os pnrt1alpont'!s. eonv1d~.dos da Funda~ão •. PA'l{9~AFÇ Úlll,.Q: Os -
. . .# ~ 

711STITl!lDo;'ll':S· ~legem., n~ste ato, ot~ 1nhgr~!lt's: dos l)rgaos de -

odo::1r.btrn'iiio ~ri Fw.dação, euja poss~.dor_.,. .• ,~--dar.trP,.dO p_raz:o

de :». (~J'11)fal dias eontodos M, d-.taH1Q. u~at;!!fll' 1,,., •. da Fun.:. 

4sção: J. :"!" -~cns~~h9 de t:urador'1s:-·--··-·-·-~-,.;."' ................. _._ .. 

~~.:.-.-.~._;.-"".~~"'-,.. .. ~':"'--~- ... -:..-:.,·~·~• '>r :o I.1J.~Í:. Qorl:iag~ Pa~t1,c p Franco-
• . ' P~s:t:~~p,te t> .. por~·- Ka_t.1a _Mo_r.h~do_ da M.otta ~:r·-~"'--~-:~ D~~ _Jo~e 

Guid~_<ltt· .. Azayodo 1 J?r. Jos; V.oreira Per0 1r~ -;J;>ra. HoreJ~a.c;liJ .• ,... 

r.o~la Br~&~ç~ Sa~tos .. -~~----~·-~~~-~--~~··y~·y··~---~-.~~--~-
----_:a~-..,~'!"-... ·----.-~-----:-;:~~-:"':-":"'1'!'7"~~""-"''· r r:. - .c':"op&!tl't•9o.f1 ~cal: 

Dr, Oe~av1<~.fr.e1tas - Dr. Hnroldo ':ftz:,r, <1~.-!lqr~ao .. Sr, ,Saul ·.-

Jllank. !r -..-----------::-----·--'t'!·------., ... ~ .. "--·1!>~""-..-":-•., .. •_-.,..· . .-.;r ..... · 
. . . . . . ' .......... ~ .... .,., .. ., .. :-_____ .;. _____ .:.. ... :..:.. .... :...:..~- .. ---~--.;.. .. ;.. ................. ~ ....... _ .. ____ ~ 

.. -; 'lléus•~u Snta- O:statutos: AP,f'IV~'!\, .. pa~o,,.;9nJI 'i'ft-qqotl.nos 

d• Fun~_~'i~qt. 9 s>gu1nte,·":.STATÜTO, .!lo nual. fpr~QI. r.opq9lid~da~ a~ 

alt~r'!i~*• .do tq:<tp".or.1g1n,al, ·P?y~ .• &aiopt~~lo. à;;r~sg~qll~o. n• ..... 

68 d~ ;U.H,79, dn ProrurortoriB Gqr.~4 d~, ,rusttq!l·.r.:J~usula s.:q. . ' :., .. . ' 
ala ~ 2!!..fa.Ugno d!..IutinACÃO: Se~; &~e!!l.h1~9•''~·iol~l9~p, 1 __ p•lo 7 
r,_o'l.PO. !l'lo~r:o .!· Ch'>f~s de S9rvlço <Je ,z:.u~s~., <!qMro.·f1~uraa 1lu~
trtt~ da· ç~Gpeia brasíh1ra, fahe149h. 'l!la tent:~m -e!!l.~prndo de,-

. . . 
~cumq. f:çrlll~. p,arn <;> des9nvolv1mor.t9 4~ ll•ll'~t!lll?&~·a,';lláli,!!.~~ 

iava '7 ·?o~ento Int~rno:. _A D1!""~Pr\!!, S.~ecuUV,~IIlll!>arará ~~ 

o cona,ll!q d~ r.ura~ores AP,r~v~rÓ,d9;ltrQ.M:9Q (IJ!l"!~!!Hl·:IIU~, o

!leg1_m,ntõ' l;~no da FUN~Açio. Fu~m~Ç~o~PRÓ:;!~~l~UTO, l)~ II';.Y.t'T.OI,p 

GIA;.it.l•FOIID~'!J, U:STATOTQ, D~. FUIIDAÇ~0'"'"1>"~pe~aJ-o: f .:·~~::011n9m~na-• 

Çio, ,1!tStl>litj~"Sede .e Dura~i.io: Ali_T • . Ú .·- A.FUIÍDAÇ~O P1lÕ.7NsTj'/:"tJTÇ• 

J.!!~.~:l'UTO D"l· H",I'A'J:OLCG1~F1li\D.~"J 1 p<>ssoa -JurÍ11ra de d1r.,1tc 

pr1vauo, do\•d• de autonom1• patr1~on1al, adm1n1strattvo ~ fi-

r.anettJ r a 1 ç:~m f1r,s. nãc-luc rut1 vos 1 .r-Jg1!r9"se-ã pelo prftS"~~e .. s •. 

tatut9 1 ~or s~u. 119g1m~pto Jnterno 1 P"las d1spoli1;Õ'>s l•gais que

lhe for~ ~pl~eáve1~ a p•la ll<tsoluçio ng, SB,. d,. +' ue novembro 

de 1979 1 da l'roeurndor1n-G<>ral da Jus.tlça do '!:stodo do '!lo d .... 

Jâr.drp, PAII4G~AFO ÚU~O - Na conform1dad .. dQ !':seritl!ra PÚhl1ca'

lavtada no I,lvro _no. 4'7!18 a r1s; Ql 1 ato Ql, e!' OZ da J BM 1ro de 

Maio de 1992 
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1999 1 ~o r.artõrio 6D Ortcio d" No.tas da r.omnrca do ~lo <I'>' J .. an·.,·r-
" . ··-- ... ···' . -·-··-·--· ...... 

ro, •lt<!ratl~ por esoritura·lavrada·n•s !lotas di:>'lOV Pf1~io'1 -~· 

Ltv·ra4J~I~O ... 1 -fls. 07lst·o no, 26 .1 em 1} d~' ál"rçó de 19q9·,. a

l'undaçlio -rP1.-ihst1tulila por• 1-· KL<:""=" I'.A':HADO, brasilei ~o,>--: ........................ ·- ..... ~ ........ ·-·-·--~----··· ~ . . 
casac1o, advogado, inscrito no ~PF-MF aoh o n!t. 007 •. 4~:ll.2l7.;15, -------,--·. ....... ----·. ~. ·--·~----· .... ____ ... : .. • 
resi<lent• • domi•1Ihdo 1 n9st• cid•~~, na 'lu~ ;ros.Í 4m;r1eo de .; 

Almoi<IA qv.- l50; ·z - YA'ITA r!":t:rLTA SJ':TL!ANO ""~r As, b·roall'.,l'ra, ·--- ~·- .... -·· - ·-· ...... ---···· --· --· ·- ___ ...... ~,.. .... 
easao~, l;'<*ll•re1ant·e, inser. no ':PF' 6<57.409.917~~5 1 . r~s1d'lnt" .,._ 

cioi.i.~ i'üa(j~ 1 ·;;:-,;;t~ r"idade ,-na· 'lu:á MJrlii l;llg~H~a·:· ~;o",-.64:Yai>l.'--
3.;, ANjVA· P'Í!'IO:TilÀ,: bras1lA11'A'0 lhs~l'ltiJ' no··t:PF' 044.~.:1!,~:>1-:;.,,- ,:. 

res1<hurt.~~t !I dom1c1l1ads, n'lsta cidJ)de, na·. 'tbl~t' A•S~s i1l~FlB11 t. no-· 

?QilOQ~~·Hl·"~U'Ii~~ ~~G~LLi qo~~SL~~.:bras~ft1r~, ~a~~da,-

1nae:I'1U n~ r:PF no, 009.1105,~77..00, lrl!ddentot, e''dol!lid.Hada, -

nss.ta q1411da, ''" 'lua FÓH '!' da . .,,mt.a 1 po, 36 r:ob •. i: , 5- AU"·JTA 

DA r.O:il'A -~~~~GANÇA L<:ITP., bras1l91ra, eaaadn,, enga-, O.,uimiea ,. 1ns< 

no O:.ó'l'L~Il9o761.697.;QO, residente a dornicil1ada, nesta cidade, -

r•• 'lll!a ii1~t. de Sta. ·loab"l, 625/901, 6- JOÃO F.:VANG'>.LiS'l'A "'':Vi

tAt:~l141 ~ 1''1$ ~1'!1 ro, casadot · c:ontador;.: 1n~er •. nQ' .'!PF · ;, • • ' .. '.',. • ·• :.· 

Oll.lO'!í.l~1-;-9l 1 residanl;ft e dom1c1.11~do·, n~sta' oid•rla, na , ~;o 
t· r 

da GlÓrU, ZSll/S12;. 7- Jli'lAt:Y NAKAMU'IA j"':l!<:!J!IA, 'br'!s1 . ~~~; c ás:; 
ot."'.' < · ·., cl·'P .. 

4a 1 1'ar111acêutie_a, 1nse. no t:PF ~6.0. f\. 4.24'1-72, ·res 4'!iih ~;\'i.::J• 
. 1!:, ,, • ~.... • 91" 

4~mtdl1a~a, Msta eidode, na 'lua Morais e' S_ll:v•, ~-1~~-,, 

l'ob Oi~' R~ IJUMÍl~Ó!TO·-'l'~iX~_ .• Jll'A' D'>. AGiJJÁR·, br•sil~~f~;~,~J?r.i<i;/iJ··~. 
' ·0.. l•'"p'· >· f_ ~-cUC:ial:n~i;t<!, óncüi. do l'•r1nha, 1n.n•, _no r:pp'bAZ,fi,~~~., ?~lir . 

,..sid'lnt• e' dQIÍ!l<111ado 1 n.,sta c1dad'! 1 rHl "ua P.adodc Loho 1 t . 
503, AIIT 1 20 · •. A Fundoção tem sád~ ~ foro na r.l'dnde do 'li C! de à~ 

n~1ro 1 1•t1do do Rio de Jaro,1ro 1 com estab~~•ctment9 prinçipal-

dto na llu1 PI'U r.aneea no. 0'1 ,. ... ., •••• r:entra,· .11~o <je .rar.~i ro; 

PARlGII!lQ tfUitiQI A alteração da ssc;le 1 a ·1Q&taiacâo de ril1Ús, 

estabel•p1~•P.toa, unidAd~s, e a obtençã9 dO respn~t1vo 11vorá;" 

ou sua mod1f1cação, d'pendem de práv1Q anu;ncià do M1n1stlr1o • 

"PÚblico1. C!llllprovada~ e!ll .qll$lqu3l' ettào,-a-TtAifili<lãd~ aob os às-., 

pactos JurÍ41c<ls, t.Jenieo e eeonÔmieo r1<l•ne..tro. A Fur.dação não 

podere 1'Jl1•r-ae a outras ~nt1d•d~s ou delas,port1clpPr, •'m a - . 
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previa ou~~~l~~~ão do Mlnlstério PÚbllço; AqT,.~!- g:p~~~o de-~ 
duração d~ Ful'ldoçãô á 1ndetorm1nftdo, llAPTTUJ,O.H • 'oos ObJ.<>t1vo~ 

A~. uo.~ ~ ru~~A~lÇ, ta~ por f1nA11dad~l J;~ r,o~~borar pelos. •' 

meios ad!q4~dçs, com. o lnstltuto ~·ta~ual da Ham.~o~og1a ~ Ar~b~J 
. . - . ' : . ' 

de Slqu~t r~ t:~valcant1 • no '3rasU. e no ·~~~eri'!,~>i. ~~~~.<!1!',.71lBÜt~
tos ~du~~eii!!Í,!s, com u un~versldAd~s, ao111.- as íii'~tJ.tu!çlhs ·IÍJi • .;. 

blleas ·' PrSvadas, em pr9gramJS de dasenvolvlmen~o .t••n?~~~1~o 11 
ensino, ·pa~<j~1sa .. ., assistência na án111 cte a1111gue e C!qtras corre .. 

latas I. Jr'.O $~Umu1Rr traba~hos da peaqu~su atravó, d~ apoio -• 

mahrl'll e do.'remunaração condigna soa ~~~squisad)>r•~l JU.~- pa--

\roc.lnar.· o l!~s.,nvolmanto d.,. novos produ t9a, a· 'lQUSpD!IJ'Il~.os ate ta,. 

mas e P!-Oq!?~~o·•l. IV ~'promoVer ~ursos,· ,al~pQBllla '! tp8tl!c1os; --

V~ .PrOIIIQV'zi a ctlvulga~io i!.~ conbeclm~n~O& ~~·~nÇi~aglcll:i;e a edl.., 

çiv d••P!!Ut~~çõu tácn1eas ~ c;,t•i>;{t~~~s; VJ ·~ ~i>stU.ui,r bol~aÍ., 
4•; estu~~j ·,.~ág'lo's_ e, auXÍlios, da !\.~~1Jt~Ône~a ,!1 •l'tll<H9eo! ~·~as,. 
qu1aedqrt' que possam· ~ontr1bu1r p'ara a 'conàeouçiQ doa.··4em!!1S -• 

ob3•it~~p~:d, .~daç~o, _>l":"i~ 'qu" apF~JII. P,U(IIi~ll!l'-'~~u·"~!'eú~~oà! ..,, 

c!l'!'prl~S1J \o~"hqu'isltos zoag1:mantax,s Aq'l'~ ·5G I'!CIIIIvlstas,·à· prit~er1-
"'P"têservaçii> A!t àuA. i:lnal-Wa1e e de ~ .. u patrtmôn~o, a fJln<lnç~qh 

1.'- eÚbor~rá prugramaa e proJ" tos, rompatlbJ; l;~r•<!O fU&tOfl a -

lt1e1Ô,I)C~~I qm (unÇiÕ dOS 1'8rU~s.os tÍS~',0~ 1 .~.pera,e~lllJais e t1•r 

·.noncelJ'OP <Ul'ponÍv<;1s; Ir- mant•rá orçQJI!<>fat9 anu~ .. qu ,Pl~d"!'u!'l 

eCJIJI a ,p..,vl..~iio d1,ser1mlnada das rl'cd t~s .! da~ <IVP~S"s out'!ri-

. zad~s I': JIJ '!t.'".hbor.arÍÍ; . ilo•t•h·m1no ·de. c a. da .'!'tl!l'cicto fln~nc'!iro; 

I'Sl':~,~f!'! .P~rm'>,norlzado:de suas ~ttvi:jad•'!,.!J -.1t"'a~ii'1 1 cons~l!a;
tanctandll,BV8l1ação qualitativa e·ouAnt1tot1v~ da~··t~vldades-. . . . . ''· . . . ' ... 

reaUnd~~~ d9 sua .adequaç~o aos fins. ~n.stl.~q!!lonsis s da eon-:

.llecuçi<1 ~~·asus flns,.apÓntano:lo a1n1a ~~.~~f1t~;'lelH·~rUÍ.e•~ 
das.~ ,. pl"Q,T.idênrias cC?m menor"~ onus a n:~~~or~a .. vR~1!~ge~s para. 

C!S dU~19~~~rios.·.r,geituló lJT • Tlo P•trlmÔnlo 1t das R~e'!1tasa~ 

~Rr. ~~;;.. ó p~trtmÔAto ela fundàç~o ~. çqnst~~qid~~ .• ~'; .fdos',ben~ 
· obJ••~q .~!! "otação 1n1rlal; rr . ., p'!las, cloaçõ;,~·, .t'.&'d~li, eontr1~ 

~· ~' ' . 
bu1çÕ•.• 1.: P\ll>ve~ç.õss ~ . ~.~dllos ,d," ,g'tl'll'il!'r: :~at.u>:'l,~~n'll!". venh~ 

:"' rectb~l! 1 ,_Pill:a ta~ fÍm 1 d,'! P9,S~Ç!U fÍslea~. Q1t J\lt:{~~~~a 1 .de .• ; 
. .. . .. - - . - ·' 

direito P.llb~i~o ou privado, naei'?ll~ll. !1~ Jt&l;i:!9G".~l!'l!'.l. :ru --

Maio de 1992 
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Res.u~, ttiil11. 1 Í~lu1do. pro;,v.,.J>iente. d9 .suas .~t;y~d~dos, 1r,a.rorme, apro

VAdo pdo ponselho de Cllracloru. ,ARTJ 7a .: Q$_llaru.-Jntegra~~'ts,

do patrtmpnlo do Fllndacão serão segurado~ om.rompanh1~·ldônaa,~ . . .. .. . 
cont!'• OJ rfseos mais ·~omunSJ A!l'r.• I'• CI11J'H~~9m .. ~~.,1tas d~ .. ,. .. 

Fund•si~, a s•r~m emp~egadas n·, ~aqutf:Jn<{ã9,.~.,·",s~Q•··ft•rv1çoa .• .• 

. at1v14a!lu, os ~egvtntu racu.,rs'!~! ;.J . .; ,. aQn~r1~111.9?es. per1Ó-. 

dica~ o~ Bvantllais dos f'l rt.1c1pAI)~'?~ <!!l J!'UIJ~9ç;ol ~~ - as ra--, 

çel,t'~ oporaeior.a! s e oat r1mOlliaJsJ P!. - ·~ <jo•ç.q~a,: ~ontr~l>ui· 

çÕ•'It aullvan~ã~s a Bll~1l1os- nÕo dut~nloo;l,os ~su~cU"1'C2Jl;l!:>~•. *c 

tncorpora;.ão.,ao sell patr1môn1o, Q'l" ~ Flll)dljçao V9n.t,e a z:eca • ,1 
~ . \1>''. da paas~e' paturats ou; Jur1d 1cas, .,. <!1 ra1tl' p"I:>Ueo ,.,.,p~:1vado 

,; ·.<.: - ~ ~ f~ 
·~~1'~ng~~as.ou.nac1onQ1s. PA~ÁGRAFO m;z~o.:,~·.~:P ~~~~~~\~ . . - ~ ··:-.~. / 
.a.!)ua urv1ços 9 at' "idades • Fundaçao p<>dera val~r- ~ d~>t-~s 

~odos 9a .p.;~1P•, instr11rr1r.tos " rPcursos l't!·•"·~yz' .. ~:;,t:í;ioi:.~.~~;Jç:~ 
.• """''•:· •• "•" ·:··· "'""""' .• '''"'o " l"l'''"~'" ~:_ 
nanr~~ra llf!O r'!'llliholsav<Jl, por pttrtP. d,. P"'Jiit:&i fÍs1C.II:i ou t -·-.. .. ~ ' I I 

.rÍdtr•a 1 d-. dlr't1to pÚhJ1co ou p1"'1v,.r!o, QB 1o~a1~ çm <l!str:ne -

ras. A'iT. ~p '!fl Dep-.r.d~rão d"! privia sutor~. ~~~4~o. do M1&1~to~~r1o -

PÚbllep, a •t~ftn~ção ou or,~ração d<t b~r,s, a cctlfthra~ãu. de op"tra

çõ~s t~~~«r.~1ras e a reali~nção d~ todos o~ demais atoa 1 ~nvol

ver.do o p~~f1a:Õr.1o ou reeu.,.sos 1l.nnne11!1fps 11 q~e .,.n .. b:S :·"m da ad• 

•lstraç;;o ord1n~r1a. ~Al1iG"AFO !lru,.o • Q 11~posto no ,s;!&ut des

ta art~fO apl1oa-se aos n~gÓeios jurÍd1~o~.re~qbr~doa ~om os . 

part1c1p•ntRa o 1nteg,.antes dos órgãos dB adm1pUt.raç~o dA, Fun

dRção, pq ruJp e~presos ttu P.ntid~·dfl's dAs qual~ PS rr:"J~IDo;r par'Uc1-

pam1 d~l"tta ou 1r.dir<Jt&n;~r.te. <;APTTU/<0 TV • DO COIIS'".LI!O t:ONSIJL

,l!YQr A'IT, ~oa - o r:ons->lho r:ons•llt1vo 'Í· 5' oreao,d,~._apÓ1c., as

S'tssor~J' ~ ~consdhall'<lnto do r:uns,.lho d l r;uradores e da r.onselho 

Diretor1 -PT, 110 - .o r:onselho r:onsui t1v9 ,, .. rã .~.omposto de no -

•Ír.1mo de 30 1ntP.grar.t~s "no má~imo,4o, reu~1ndo-se ~Qm qual-

QU'tr num~ro 4e s'tus compon~nt1s; Aqr. 12q O r,orpo Mé41~o 9 os -

t:here.s d'! hrviço do lnst'1tuto <;;sta~uaJ. ~ .. n,. .. n.toJ,pgia •t •. rthur -

.ele. SJ.qLtair.l!l l'l•v.alcanti •, ~Ario~rot.ns:~.e.IJ.!~Qtantii!S pArlf.

ço.,poj= a l'lpr.n9lho ronsult1vo; ,AilT, l~o· p .ccmal!ll;o r.on~ult1vo .. el.1 
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gf'!'rá ftrat.rG· p.,us pBr"!'s o Pr<!'sid'!n~~~ o _Y1('e-Pre:~1d'lrat~ e um s., __ 

'eret.~r1o1 fAilÁG'UFO úr~Jr.O - O _y1ee-.Pr:-esld~r.t.e, assumirá a Presi-
' . ' • • - , ' I-' • ' ~-·-~ • .-· . • . - -. •. ,-. ' "'-· ' ' ' ' ' 

'd9nc1a na~ RUSD.r.c1as e 1mp9dh~ntos do Pral>1d"r.te; A~T. 14~ • o-
, ' ' ,' ' ! ! I ' ' • • • ~ • ' I ' ' ''I I''' ' ' ' ' 

.r;_onselt .. o_ pon:;;ul tivo r~unir-se-a ord1nari~merjt~ uma va~ ·por ano, ... 
, ' ' ' ''t I I I , , , , - - . . ' -- c:; 

a_pÓs o 1'~çna111•nto do e~erc1e1o rtseal da :nmD4ÇAQ 1'! e~~r~ord1na 

r18mer1te, .M111ante eonvocacão do r:on. sell:o D1ret:~ _o~ d~ r,on~~~ 
da. curAdor,~; J:!RÁG'l~FO P'l!M":J110- A.s. delJhero~Ç>eS do Conselho 
' ' ' . . . . . . . .. 
t;o~~u~UVQ.,sQrão tomadas, por ma1 0r1a d'>·vot-o_s~'!'l"V'i'~<la,~> em _,., 

.l~vt:Qo:I)Tt>Pr1o!. ,illÁG'lAFO S":Ol1N')Q • O ~np.selho Consultivo d9l1q<t

d'-'l1b~r~r~ rem R pr~seroç• ~~. no ~!nl•o, 115 dos tnt.,cr•rot~s-a.,. . 

exerc1c1çJ .A-qT. -l'Ju - t:O-npo=otP. priv"':tlvnnlf~lt'f n_o ";OfH>.,.lt.p t:ansul

t.1vol J .. Op1r,r,r, quaw\o . .s.ol1C" ill\d6, p_llo t:onselt.u d"' ·r:.urAdo-res

sopre. gu"'~tÕ<Js r,lt=tvat,t~~ q~ intflr~Ss.'l .di\ Fundaç,iio; IJ - A_p_~~_s•n

t~;r, ~o r:oP._&;,lho .dos r:uradorl:!'s pnr~c~ras que PUJC1l1'!'m aqul'l!ls Ór-

ga~ nn tomnd~ d~ d~c1sÕ'3's d<e sua co_mpe"t.;r,c1al fll ... -~pr<!S'if•tar.

racom~r,dac;Õo!~ _ ~ _1?1 re tu ria "- ao ~onsalt:o d9 Curadorll!s sobl'"<! plano~ 

• progrQII!as de '!studos • _pesqu1.sos; Cqpttulo V - ]Q§_j:gÃ:os DA -

~DK!fUST~Aç}o : .Q!seos1çÕ•s Gorais: AR'l' .• l Sg $ão Órgãps d'·, adm1-

n1str~ção 4a Fundação, o ~onselho 4"' r.uradorop 1 o Cons~l~o.Dire

tor. • o Con8'3lho FiscAl. Alll'. 17g ~ ·rP.~açÕQ aos 1r.t~grant9s dos 

Órgão~ da _adlt1n1$tr•ção <la Fun<laç ão 1 obs'3rvar~ae.õa. os .segu 1nt.:s 

d1sp~:ãí~9~s 2""r·a1Sl I- ~Ji intr:tgrantes p.ãp reeeb'l'r_ão rernun-traçao

P•~os S'!rvlços pr•sta1os no a_~,.rc1c.1o·d• '$"JUS c11rgo~, y~dando-se 

- . . lt.ea ·p:lQ.,tt qualqu~r pArt-1e1pnça_~ ,nos. lut':ros ou rasult•idos.er.onu-

m1cos 4,_ F\Uldt~'ÇÕQ; Jl - os 1nt~grar,:t'ls não reteb.,r~o quantias a .. 

t{tv+c· d<t vale ,ou adiantaO'~nto para despr~sao p•ssoa~$ 1 ou. verbas 

de r•pre~er.tação, d9verod'o O re•~bolso ds d•Sp@88S· f~itas a ser• 

viço ela fur,dação, 1nolus1ve .com visgDns 1 s•r bas<~ado .. em eomprova 

ção h.:ba -da sua efet1vação, f"1ta ao t:onsdbo .Dir<~tor 9m prazo

não aupert<Jr a 15 ( qul~;.e.). !11ast- In '""--llqnu.te-r.aciiante··pré.via 

auto:rh:ar;ão do Mln1~t;r1o PÚh_l.1c:-Q 1 os ir~t'JCr"a.r.tes e 1 atr,dt'- 1 as -

•mprtPal Qq entid•d9s das quais seJam· aqq•lea direto~s, geran~ 

tas, a~~ los ou aeion1s.as, podarão ~fetuar com~ Fundação n>gÓ. 

doa lqrt4~cos de qualquP.r natul'!lza, d1r•ta·ou ·1nrl1r,t••,.nteJ-

Maio de.1992 
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IV - qa lnt.,crar.t'9s não r'!tspun~erão, nam rr:esmo.. subaS.d1ár1amente, 

polU ol>r1gaçõas assumidas pela l'u')rtaçiló QID y1rtud'! <l".·.ato re u~ 
• ' • f • ! ' ' • • • - ' • - ·_ -I • ' ,, ",.Joo~ 

lar: dO' -~oatão_, r~sp~~d,nda· naqu.,ls qunf1dnd"!.!,~~~~-:~· .. ~~\. .· ,_,e~;_.pe
nAllll~r.t!' I ·.por a tos H si vos R t~ •• ~iros ou a propr1R' rnrtaçau.,t.l'l 

•' I,.,._ ~r:;;.,,.,l ,:<.'é.~~ ~I 
pr~t.lcados eo01 dolo ou culpa; V - os 1r.t~grenhs 1 sR !:'p•skÓJI4Jr9.~ 

.dSr~·c~toS")pr'ei/1 àt:.'OS lQ.,1.S.irJ..Jt-~st:-.tu tos, os quorum d.,· 1_n5t al ação P.•

de}U_,·,ra.;Ãó s~rão os s~r.uint~s: J- O ,.unsttlho rfa ~urB1ur1s & o

r:onsf!lho l'llrotor instãl:i.r-So-io <"Om A ml:\1or1Jt ,., s'l'us tn~"!g·~al~

t.~S, d .... l1t-~~t'rando com a ·ma1or1-. simpl~$ d~ votos; I1 - O ~on.S<e'lho 

Flsenl if)Eo'f,f'lar-s~:t-Ú rorr A pr"!'s'!rtÇ~ dP. to~os os ~AUS ir,tP.grAr.t-~s 

del1h•r~n1Q eo01 R 11'n1or1n simplqs 1o votos • .f!!!!ÁG'li.FO •Íl/T<:O: no 

-~~sa de nio renliz~r a r~un1Ão pravi~tn A~ Vi~tu~~ AB fnlta d~

,.!lUOrUri' ~UP Sl!'gunda .~onvocação, o fatl?' s~rá romunt~ado 1 .... qd1ata~ --.,... 

o:rqnt'l' Qo M1pist~rio PÚhlico 1 para ~doçãb .d·s -rP.â1Qas t"P~Íve-is.

A~T. · ~g fittrá s~mpre 1gual1tirt0, o voto d~ 1fltagr4f•tgs dos Ór

·c:ios da administração ria Fundação: Al=IT. _, ZlQ n9riliuma d'll1l?~ração ... 

de Ór~ãQ aQ administração da FUl1rtOção taro 1f1<Óc1a ar.tOS de -r-' 

aprove~~, por todos os ~ntegrantes QU'l d~la part1~lpnram, a ata 

Ca respaet1va reunião • .fAilÁGBAFO úr;:rt'!O: .I! -~f1cic1·,- plena da de*· 

11b"f.P.ÇÃ9t p~rante t':!ree1ro~, ftr.a~~ con,d1C'1or,adp ~o registro~ • 

da 1'!1Bp<tet1va ata aprovada • .!l.Q.!;.Q~.!.EQ.JE.'"!i'lAD()'I":S-A'ItT. czg,

o órcão 4~ or1entação·sup~r1or da fun~açãQ é o·~onselho dg r.ura-
-' 

doro~ 1 rl?'!'post·c> de 9 ( nove ) 1ntegr.r.t"s., eom· m~l)d~to de 4 -·-

(quatro·) 11Jlos 1 pod<>l1do sér reaondu~~dos pol! 1BQ~l P.eriodo'a

sab.,r.l a) dois 1nt .. grant .. s 1nd1e•1os p~las prpfUs1ona1s de -

n1vql $Upll!rior quO? estejam no.9'lt.,rcie1o dE! suas runçÕ'!s,·der.tr-! 

rr.éd1coa 49 .notÓrio s9h~r n.fl '!'Spll!'c1al11adg t..,-ato1Óg1r.Jt I! que~--. . ' 

tenham mf11S da dez anos no 'l'C'~rc1r 1o \da prc,f1ss4o qo TC:f-!ASI":; ~-

I>) Ulll 1A~•grante m'id1c: o 1nd1<·ado p•+a H~IDot'irapia do nH4.r.; -
e) um lll~•grsnt9 midieo 1r~'i1o •do p"!'lB .I!~U~!>lOgi~ .40 r-:1! A sr:; -
d) 'IIm ·iqtagrar.ta d9 n!v9l SUp9r10I' ~9pr~s~n~R~te ·doJ LDhorató--

r1Q& do J'>.UASC. a) um 1nt•gr.r.te ·repros9ntsnt~'do ~r,; ii•ó-retáric 

de ''CB~ft10 da SaÚde. do q1o de Jsr.niro; f) um ·1ntqgrar.tP. ~.,-pt<ll.Sé,{/1 

tariu; 4!?'M1n1stér1o da SaÚde; g). ;)liJ'·,JI\t~r.JIIl.~'· .;,p _'~ntar.t~;.~ "'· • .. '\\'-
JKAf(!':lpl\)• um 1nl~grsr.te · l"'pres•ntar.te do "Nn~s, .: ! 11li!W" 
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\\11, .... t~ ! ....... ' 

pqy~~qQJ ott 1nt~_C'r~~t'lS n . .5"r~.T 1n~1.endos nfl f-cr..~ ... ':\i .;..J .. i
1
l .. r. 

"h•,· "c" " "õ'' dáv'!rno .,stnr no _,-.;qrr1C"1o rl'!' s~t~ funçott~ _o;_, -H---l 
. • ' ·i ' ~ 

t.~r.V.f!iO {)\1':' ~pri'!'Shllla.rr; PAft~GtlflF'O S~G'.TtlnO: o' P_res1C!P,fft9' i!" ~ . 

. SII)er"tltÁrlo do ~on.sollLo d1 r.urnr1or<Js· S'lrilo •sroJl:"itios 1,_r.tr'1 o.--

integrft~,t~s ~.f."ltos n::~ forma ~a letra ••s•' 1C'.· 

compete po ~~~~dhó de rurador•s; J - a~eg~'r e difr· p'bs'!ÍI! ·aos -· 

1nt9gran~.,s do r:onsqlt.o Dlr~tor I!! do r:on'sitlho fiscal; Jl - no•• 

m'!ar 1nt.•grAr~t~ subst'1tut1voPqra o prR:z~· Joí,[r.Ãh~sc.qi'.t'! • e·m e aso· -

de ·vacâr.ch d~ cargo. no r:ons9lhci Düe'tor ou ~onselho Fiscal; 'in· 

n-.ar a or1ar,tação g•r•l d)IS at1v1d•des do Fundação, del1h9ranclif 

por propo,sa do r.onselho Diretor· i> ouf1il.p (! ,r:<>n:~el~~ F1seai, 1 ~

sobre O~· progremoS e projqtos respert1vos 1 bem 001"0 s:;>bre O cir-:-
' . . . ' 

ç•m~nto apual ou pl·urianu!ll ,com prav1São d1ser1m1nada dos· ràce1-

lãs e do8 cleopasos; IV- decidir so>,re a r••J.1~ação d? 1espesas-: 

oJ:traord~pÁri~b; V-f1scalizÁr a ·gqs,tão do !'1on:;~ll1 ~ !)1r9~or, e~~
mina~ 01 livros '! pap':Íis, so'l1c1tar 1nror11açO~s sobr:9 ·negÓ-~iõs --:_ 

~elehr!4'?5 ou ~"~r;t v1·a d!l cP.l_ab~áÇão·,' e· q~aisquqo_r· out~o~ atos; VI

dallh"tl"l!r1 anualm"lnte, sohl-e aS C!·it.,ortstril~o~s ~1nanc~íras; •à pra 

taç.ão ~'I tton~as do ~or,s"!lho-lllrfttor, ouvido o t:~ns'!lho irtsral,. 

e envi~r rdatÓrios anuais dreunstÊme1"-dos d~s-aqv1dad9s e -

Situação ao MVÚst.;rio PÚblico, .1u.ntam"lpt& com·? r9l"tórto da ~ 

auditoria -~-.:torna; ~vn - escolher e ·destituir auditor·; 1ndependen' .. . ' . ' 

ta, manter~~ aud1toria e-.:terna em earát~r perm&Mf•\e 1 abragend~-
. . . ~ . . '• 

os aspe~tp• s.dm1n1strat1vos, funciona1s 1 .e 0 ~no~1oo,r1nan<A1ro. ~-
~ . ·' ~ 

eontabeia 1' p qual dev~ra aSLar ered~r.c1a~o 1 p•ran~" Q M1n1stério-
·, • . . ' <:::::: 
l'ubl1eo 1 ~te o ·!lia 1:5 de dezembro da cado ar.o para o oxerc1.c1o -

•ogu1nta Í·.YIIr '- aprovar o 'lagimanto lnt~rno da Funda~;o e outr{; 

atos DOI'IIIIt1vo•. 1n_tqrnos,· sub-r.~úi-;d~-os· à. 'I> r"d~ç~o- pri1(1a do\ 

Minist.;r1q: l'Úhl1co; IX-d<>cidit 1 • ouv1dó 'pr~11'1am~nte •o. lUn1st.;r 1o_- · 
# • ' .-. .. 

Pübl1~p,.aol;)i-e a alteraçao dA s~dqo, 9nd~reço e 1n~c;talaçao·de es-

Xlll:~~i).<Oq~mentà·'>'•.!?.JlUt>~~<> i'1s~~et1vo Alvará n 1 ainda, sol>re

a f111',i~<;' d~ Fur.daçiio-n outras-~nt!1•d~SI X-dei;h8r~r, ouvJ.do 

pNv1amtnt.e o Y.in1stár1o PÚhl1co; subre propostas du r:or.s"!lho -.. 
Dir•t9~ l!ll~U.vas a al1enação da bens, op_~raçÕos f1'1a!'e~J.~U-•--~· . ' ·- ~ . . 

Maio de 1992 
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m1n1~~1"aQiio q~.d1nár1a; XI - d<toidir sohr1 os m~tor.ifts. 9u· c~~os-, _ 

omls~~~· .no ~'}ter:usg ~1t Fundação s_ .coJ . .sacução. dqs__ _seus fir,s., ~ 

não prsvl&tos ,n.:tsta ~statuto, sub1Ii9tar,do-os. 9 apr~ciação ,d,o- .1-\1,-: .. ·. . ' ····- . 
n1stcÍrlo .. ?Út-11co. XII -destituir 1nt .. gron~98~o.r:ons'2lho DJr.e.~Q~;. 

1:r'll- 'pr~ver q4_~l}iU~r carg,o .vago no, Çof1selhc f?l,r'!t<;lrr atá ·o flm_ -

do reSpectl~q ,ntandato; ~IV - 'dJ?lll>erar sphre p!Jrm~ta d:S b::!n~ .a·.- .. 

art~ti ta~~o dtJ 

XV - a~r~y~r 

- . ' " .. 
do:lÇÓ'lS com !~_ncargos,- ouvido o Min1~t~rlo Puhl,i.<:C?i. T •• 

o pianQ. _de_ trabalho ti" Fur.~açãa 'l !.1 p;oposta or<Wa-. . . . 5• . 
!J:&ntárJa ~ quo se :r9f"9_r'!_: o ,arttgcf, '! pr.o~edsr ~~' r1v1sõ~s_ev;.e~ua.,1_ 

mJ!nt.e. r.>ceasár1as durant9 o ~~'!.roicio rorresponsJ9r•t91 x·rr- d~li

b<>riol' •obr.~,os relatÓrios f.ina.1s .d .... ativ1dadas ~- ;j~ pr:e.taÇão de .. 

eonta~ e. ~obr~ o bRlenço g"ral·da Fun:lação. ~"' ~·"~· e~ei:c1c1o; - , • · 

JtYII-sl~tsrm~~ar, ao fim d.e c:.ada 9:tuc1ciol ~ p~rt~'dos. rondimen~· ·' 

tos l!~L1.1';1o& a s~r util)z:ndo_ vnrn o tunda de do~~!I'~'QlV111"'lnto de

p1squ1:~asiXVllldel1b9r_a~ s_obr~_ ~-s sq_lic.i~l'JÇÕ"l~ ''le. tro~~psj':trir.~r.1a~-

de verbal, <lotaçÕes orçamen.tártos ou .~ert\lra~.d.~,~faditos adiei_\ 

r.ais, re1~aa p9lo 

el1en49ão de b9ns 
. ' 

eo, e autqr1zar o 

Dire tor-.Pr~s.ideP.te, da FuradaçãQ, XlX- apr.ovl).r a,. . '.' . ' . . ' ' . 
imÓveis da, F~.m~_~ç_ã.~., l ou~:idp R.l'1J,p;~~irJ.o Ptibl~'t,. 
D1·r~tor-Pres11ente a s.o;L1c_1ta)' ,o alvará Judi-.:.,. 

e1al. J~ntp à~ autor1dndes coYrpetantes·q a proc"'der i post9riormen

te1 a 8l1onaQ~<?; A.Rr. 24• o -;ons9lho d ... nura~or9s rsqnir-s,.~á, -. . . 

ord1nuhm1nts, .2 (,duas ) vezes ao ano ~ .• a'l:trao;~~!lár1am .. nte'1-

sempra, que convocado pelo Pres1dent? da Fu!l1.~ção, \levepdo a ... , 
. ... . . ·. ·3:.!i JJ,it. 
ll~eracQ'I' tomadas S'!ram registr~da:s -,m 11tas, ~o·~on~ '"1').1.!!1Q! 

. . .. ''fi ,z:. :\-- • o 
A'IT. ~9,.11,C:I>!!S~U.o Di rotor é o Órgão 9nout1v,o 1~ "h1&<;_~. -~7l: 
Fur.da~~o, composto de B ( olto ) 1nt.grar.t"" "lei;ti.~'~'â; ,f~'· 
to de Z (doto) ar.os c.ontadós • port1r da posse r,•J~nt.,.1~ o~

t.1~do-ae ~ reconduçõo por 1guol pu1odo. pAR!g_l(AFO, úrr~r 1 -,-

srom O ,-OMSttlho D~retor, o Oiretor Pres1d&ntf1 do F.un1oçâo, -· 
. . ' ' 

D1rAtQr Te•our•1r.o, e o D1ntor 5'>entor1o ~Hito~. pelo r:ons lhe 

de r.urador~~' 5 (.cinco) D1retorgs adjuntos, ·indicados, p>los· . . -
tr2s prfm'>~ro• 1ntegront•s, poro '>~'>cuçso de plenos· e program8s 

espteÍ(ié0a. ARr. 26• - compete ao D1r~tor-Pr•s1d9nt9 do Fun1~

~ão: I~ rep~~sentar R Fundação em JuÍzo ou tora d~~. po1endo.

C"on5t1~u1r tr.Dndat.Írios e~;n. nom• d., Fuh1Ação outorga~1o-lh~s -podez 
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"'ttS esp~('{f1r.ps; TI- ~umprtr • fAZ"Jr cu'dtprlr BS d~c1sÕqs d __ o~ ---
' 

,;.ons~lllo 4e r.uractores; J1J- à1111nistrnr 1 diridr.oJI.,b~ns, s~r-

•iços e MgÓeios, distribuindo 9r*' re os Tlir->tor•s A<IJunt~s as -

tuncões ~~ecutlvas de .dir•çao e coorrlenação das ativi~•d•s d• -

FuMaçiio1 ]'V • ronvocar ~ presidir as r•un1Õ•s ~o r:,ops~lt.o Dlre

tor e o~ dir&l to a voto·, ~ · e~tAr presentl! as do .r:o.w;e;tho r.ura-tor, 

s~m d1r31to ~ voto; V - respe1 todos as dsl1b9rações do c:oras9lho .. 

de Curadqros1 rea11zar aeordos, eont;ratos '1. convênfos que -C'Ons

tituam ~nus, obrigaçÕes.·ou eanpromissos para a Fundação; V! -

admittr,prompyor, punir, dispensar·~ pratirar'ofi demais .tos •• 

eompro~ndidoa na administração de pe'ssoPl, d• arordo rom as re

gras legA~Ji a regulamentares;. _VII,""'~ i;nc·sminhu·· ~o V.1n1s.t4,rio -

p~·bÍiro a, !!~9IT.'9ntos de prest~Qio d'!- rontas da Fundaç~o, anual

DI"n tef VJ'~f .. quando: puhl1eAdRS ·A8 S:htrr.onst!"eÇÕ'*S f1flfl0<!~1 r as -
- - . ~ ~ ruer. cono~ar a inrl1raçao d~· suo 'P rovo~•o' p~lo Y.1nisterio Pu·-

~li~o, p~·,,r,ssalva d~ que d~p~nd6M dP. oprovaç;ol ~x~.comunic~ 

ao M1nt&~~rio PÚblico, dentro do prezo de,l5 (.quin~o.) dias, 111 

Rltoroç~e~ doo dados earlostrais. x.~ apresentàr.aç ~on~olho de~ 

r:ursdorf~. 9 plano de trabalho' 11, a. ~rupo•t•·rorçam>lltiÍria por a o -

... X.~~trc1~:Lof~~'fl'sequ~nte com trinta dias d~ antec!!d~ne~a do seu -

ii"'e'i1••tMê.ih'f.J.'Xj!:.·-aprosentar~ ao ~()ns~lho d'l r:urndor9s ev~ntunis· 

P•opostas d~ mod1f1rAçÕas no plano dft trnbalho B no orçamqnto -

durante e ~~ere'i.do I'OTrespondente; XII - sol1e;tar. ao r:onselho 

de :,.ur,dor'l_=' transferênrias d!l v'!rbas, dotações Orçsm.,ntáriPis, -

ftb•rtura d~ er;d1tos od1c1onqis e •li~naç~o d~ ~ns i~Óve1s d•

J"ur.aaJio,. quando as nl!leess idades o ~'t1g1r'l'ml AflT. · Z7G - são -

atribu1qÕea d~ cada um dos P1retoros aa·FundaÇeo;. 1-eoadJuvor o

J'res14er;b 118 dtr~çiio ·~ coordenoçÃo du a~1v1dad'ls da Fun~ação;

.!!- pnrt1cipar das reuniÕes do r.onselho D1rotor1 r~latando os-

assuntos 4a r~spartiva área d9 coordenaÇão; lJ!- e~e~c~r as 

run~Õ~& e~eeut1vas r~lat1vas à-ár~a d~ coordenação qu9 lhfts for 

atr1btÜda! .urr. ~a- os-t-mtratos, aeórdo, convênios,_ os t[tu_lo,.s_. 

ou doc~m~ntoo emitidos 9m decorrência de obrigações contratuais, 

bem eOl!lP, o's eh~Jqu'!s, para obrigar ~ Fun~,_ção, s4!rão a•s1nndos -

pelo. Pre~14~nte em ronJuntó com'um dos D~retorea. AqT. 29~-. 

Maio de 1992 
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eon:p~te .ao n1Mt.or-Seeret~r1o: J - Sub•t1tu1r o Dtretor.Presi-

dttnte em llfBS 1"altns e 1mpP.d1m•ntost rr ~ redigir as atas da -

Diratprisl '11r ._ t•r sol> sua gtJarda oo livro• e ~rqutvos seers· 

t:rioh tÍ'\r~euldar de toda o eorresponden rlà da fun~ocão; v- pr9· 

:parar O;t relP.tÓriOS d~ Bt1V1dades 0 0 plano d• t:rab&lhO 8 S"!t'GM 

Rpreelodos pelo ~onselho D1retor e p~lo r.onselho de r.urodores; 

AqT. 30~ ~ compete ao Dlretor-Te0our91rot l - eolnhorar eom os

trabalhoS do t:ons9lho D1r•eto,., port1e1pondo de •uaa reuniÕes e

del1b•ra;ÕosJ JJ - âtréeé~ar ás re~eitas e provldenetor o pogtt

IDento da• dupesas; JJJ ~ d1r1g1r e flseal1;•r o c;ontab111dnd~l 

IV - p:rep11rar a prestação ae contas ft o b~l$nÇo g.;ral da .r·unda

.çiof y ... prepal"nr a proposta· orçamantár1af VI • 'ter sob" sUa .. -ll 
. ~t~·-

da 11\r:r:'co eontábeis a valorea da Fundac;~o, .ruL~ _~FJS~A~ 

AIIT. :uo ., p r.onselho F1seal, •. órgão·•de .f1aeo·lUaq~ #';,te:;:~ll'\\~~1' ' 
• :::? 1-\). w o . 

Fu~~~9io, :ompor-se-á de 3(três) integrantes eret1~~ ~~~ e~ 
(trlls) suplantos, nom-=tndos pnlo r.ons.,lho de "=ur~/Ó) .f."L:'O~'-~ '-~~ 1. _ ••tr;-.~·•• ~···· . • ~ • 

.d•to d .. 2 ( doh ) anos, vedqdR • r'>oondução/)_ A'l.Í;'lAFu_tnr•: l--
• -RO - Ci r.on11e~t.o Fiscal rQunir-sc-B 02 ( duns? Vt!Z, s ao 

e~trnord!n~r1a~~nte, s~mpre qu~ ronvo~Rdv p~lo ~ons~lho Dsli 

ratlvo ou polo conselho Dlr>tor. PA'lÁG'lAFO S~G~lN!lO ~ no e'C>r i

elo de ~~·G ·~trlbu1çÕ••• os int~grarot'>s do r:ons~lho Fiscal t'lrão 

ae~SSO AOS lPnçam~ntos contib~1s 1 atas d9 reun1Õ~& e docum~ntos 

d • FundAção. ART. ~20 compHe ao r.ons<>.lho F.tseal.: 1- Uso alizor 

os ato:~ 4os a1rr:1n1stra::Jores ila Funrl .. çã-o e V"!rlrlear o r.uor.prt-:ara-. 

to dos SI!US d~v-:!'T'lS logais ~ estgtut~rlos; II. - op1r~Ar sohr'l os-

1lem&ratos 4~ prestação ~~:nual d~ eora~as 1 p'trarit') o M1nist,;'~1o· 

PÚ,hl1co 1 1''<~"'lnnntlo " 4lll'it1nrJo Par'\e::~~r soh·r., as d1~onstraçÕ"!'s -

finanr,~os, ft fa:r~r.do <!onstar do pn r<l!C'~r. informações eo'1tpl4!'f!''ff·-

tar'ls 'ltJ" j 1Jlg~tr n"''.eessÁrias ou Útqts ~ d~~ih"!ração tio r:-ons~lho-

1lo>Uberattvot JJJ - .op1r.ar, soo os asp.,<tQII d• v1•~111darle -.eo~ 

n~m1co~flnar.e9 i rs 1 so)>re o· orçn1nto " os ll' ogram•s e proj~tos-

reletivos ps atividades da fundação; IV - den~eiar ao ~ons~lho

d~l1berat1vo ~, se ast9 não tomar as prov1dane1as n~c~ss~ri~s -

p11r11 a proteção dos ir.t~r.,.ses da F~daçiio, •o M1nist.:r1o PÚbli-
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eo 1 os erres 1 fraudes ou crl~es qu~ descohr1r 1 sugerindo prov1-

d~nc14~ que julgar n~cessárias ou Úteis' v. Val9r-so da aud1tor1f 

•~terna oara apuração de .ratos espec:ifleos ou parq. obt.e!.Lção' d9 -

esela~ttctm!"n~os e 1nformaçÕGs 1 para melhor des-,mpenho.das suas -

.trtbu1ç<l•$· l'!apltulo V! - no r:onl!:2!!!~"" Au<iilorias: A'IT. -

'33R - O eoptro~Jt ir.t~rno ., as aurlltoriaa 'l'tt"'!'rnas, """fltidos '!m -

enrát~r p~rmaner,tt~t com vistas à prea~rvação do pAtr1mÔn1o !! eo$. 

secuç~?, ~PS fins da Fun~ação, dev9rão ahrang9r os aspectos admi~ 

n1str~t1vpa 1 op~rae1onB1s 1 econÔ~ieos, f1nnnc~1ros e rontáh~is,'ç 

e consistirão na aud1torta ftsira, nq Pudltor.t• :d"' livros e nos -

Maio de 1992 

!i~~~.Ú~y~~.~~p\'S~·~lk~~'i:;. .. + ,. -P,~ri213· (doh terços) ~os ·int~grnn-
utorizo~.llo ; l~~·~u J:~u:l · ) _ 

t<>!'S~'Sl~: •. f:or..s~lh qe, ç r1~.dor!~S-e-:-~ons~lho Dir'ltor, ~M S'!ssno C'Onjun-
.u.ton"'• • 1 17_.~."' _ n1o ;C;.ü;,;r·~··-·~---~- _..., " 
lUa dO Q0.1•r o. .. 

.t.a-e-s-pec11ilm-:tnt'3 .convocaria pnrn d<:~c1d1r sohr~ "!ss.a. proposiçÃo, -

ouvido prev1amer.te o Mi'r.1stér1o PÚhlico, A~T. 461l - "!m caso de-
• - A # -.,'ttinçao. dn Funrlaçso, seu p"ltr1rronio tP.ra d9stir,nçao legal, re--

vertrmrlp ~ outra instituição C'om finnli-lade serr.elhar.te à da Fun

daç~o, com sede no ~stndo do Rio d~ Janeiro, a ser definida na -

reun1Õo m~ncionndn no .nrtigo nnterior, s'lr.do quo o ac~rvo patri

monial não poderá ser desmnmh rado. r.npi tulo T2L=....D1spos1çÜrys G"

,Iais e TransitÓriAs: ART. 471l - O 'legim~nto !nt~rr.o regulará os

regimes administrativos A d~ gestão firinn~Pira intqrr.a, além dos 

c~sos prevtstos neste ~statuto, e ainda, o regi~e de trahalho do 

pessoal da Fundação. A~T. 48a - O regime do pes~oal será o da 

r.onso+ida9ão dns Leis do Trabalho ou o estabelecido pnra a contrl 

~açÃo. ~~-.PrA~tnção .de serviços de natur<~za eventunl. PA~ÁGtlAFO -

úr:rr:o f- Para 11 e"<eC'ut;ão d~ tarefas d"' nnturP.zn t~a.ica, o P.re

sider.te d~ f'und nçii.o pori'i! rá contrata r po:>ss o as jurÍd 1~as ou oessoa~ 
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1"Ís1e§s,,,Rq$~rvndas os prae41tos 'da .legislação c1v.11 e r espe1ta

das as lirr1taçÕ'!~ orc;nmentÓrias, AltT. ~90 - ~onstHu1dn n Fun~la-- , 
çao, saro. composto o pr1m:~1ro r:or.selho de r.uradores, ""---~-.,. .. ---.-

eis o Dire·tor do !~HASr., qu"! est1ver no eJCerc1c1o dv corgo na da~ 

ta de cop:;tHu1ção da 'FUNDAÇ~o·. ~~GRAFO úrar.o: o Pres1d"!nte do 

r.o~s~lho de r.urador~s empossado ~a forma d~ste artigo ronvidará-

• e dare po~se aps demais 1ctegra&tes no prazo de 15 ( quinze) -

' . - -dies. ARl', 500. O r.onselho dê ~urador"!S rara r!>slizar ele1c;o"ls, 

no prazo mÂJC1mo dá :50 ( trinta ) rn"!ses para· a.esc:olha dos novos-
~ .... ,; 

integrantes dos orgaos de sdrn1n1straçao. A'RT. '5111 o·r.onsel •. ~-11 f .. ,_·;) 
- ~ I. ,s ... 

r.urador'la 1 "mposslldo, 9legera ., nom.,,.,rlil a seguir os D ~'tores - C 
.;} ,.~Q 

S~ec:ut1V08 pnra UIIIP 

Min1st~r1o PÚblico. 
mPnrlato d<t <iois opos; · ART. 52a ;!) A't!tt'C~ 1 
""'Pi tulo VJJ ---2.2§--t::tos F;!n"noc~'r?·~} e· ··~·:: 

I I ~ '·.l''~ ,.,_ \ .. ,. I •" ~ 
tábe1sa A'RT. 390 o ?1CercÍc1o fir.nr.ceiro d/s(l .r;und~~ii~~à.otn . a 

I I, :-,.__ - ~·--
com o ano r1v1l, A~T. 4oo - A fundação lê 11ntara baTanç·õ go 

•' 
... "' ..... d .. +' d d ~-pro~eu~ra ' npuraçao ~ r9sulta•JOS P.o ~~r~ino . P. CA a e~er. --

cio fin,.r.re1ro. At!T. ~lo a FunrlaçÃo PrlotarÁ plar.o õ~ rontas 

balanço p~>dror.i:r.ado, ronso•mte mod9lo Aprovado !Yllo F.1nist.;r1o -

PÚblico. AflT. 42o ~ Funõação só poderá m~nter em ca1~n·o nuT.e-
- , ,.. -rario 9~tr1tam~nte ~~cessario a realizaçao de pege~~ntos imedia-

' tos, bam ~;on:o eonsarvar, em 'conta bar.rária, as 1mportânr1es des-: 

t1nndaa 110 rumpri~ento das obrigaçõ~s de curto prazo. P'-R~Gt!M:Q. 

!Ítsl~ - t.s <temais dispun1b1lidado;>s f1na!,c-iiras da Fundação s"lrão 

epl1csc1as err. tnvestim·~ntos que sé rev15tam de segurança, renta

bilidade e liquidez. A~T. 43o A escrltura;;o dever~ abranger to-
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das as oparaçÕ~s da Funnação e as rec~itas e despesas serão -

eontehil itad.,s com base no regirr.e de cornpeter,t:ia. ----------=-::
--: . l,juando for o caso, a re<:e1ta oriunda de 1r.v?st1mentos ou os 

d;b1 tos decorrentes de empr.;stimos, ou ainr!a outros crt1'cHtos, -

deverão ser contah111zados 1 mensalm~nte, dist1pgu1t.dó•se a amor 

t1zaçno 

rios do 

- - ' -do pr~nc1pnl 1 correçao mon~;~t".ria, j•1ros ~ d'l':lais ncesso-
• . -credito ou depito. r.ap1tulo VJ'JJ - Da "B"'raçno r!o t::s·ta-

Êll!L"~ dR ":'ftincão: ABT. 44o p11ra alteraçao do presente ~statuto 

a1C1ge-S!H.! que seja del1bera·1a pO.la ll'llioria absoluta dos ir,te

grante~ do -r.onselho de r.uradorés e do ~onselho P1retor 1 em sessãc 

conjunta espectalm~nt~ cor.vocada pnra decidir sobre a matéria; -( 

!! - q"e'.l! rf)forma não contrarie os fins da Fundação; !1l~ qu"' -

seja forn-a ltzada por escritura pÚblic!l; IV.-_ qu"' seja lP rovada c;::: 

pe~o M1n1~tér1o PÚhlico. ART. 450 A Fundação sÓ será extinta, ~ 

mesma ineorporadã a otltra 1n.!tt1tuição pÚblica ou prtvada 1 nos -\ 

e,sos p1'ey1lltos em Lei e desde qu.e ~ol!"provada a 1mposs1b111dade

de realizaçso•'dõs S"!Ús ·fins C'om autonomia, dever.do o respectivo

~"~rcici~:> rtns nti.v1-i'l<i'ls ftu.dar.iun::.is pvl.,.rr. S"r 1r.ir1ano a p- r-

·la cnso pP.lo "~:>ns<>lt.o d'l r'!uri-dur<>s; Al'lT. 530 - A Dlr.,turia -t"'e-

rutiv.a !!lnhcrarn '! o ~uns'llho rh ,..urr--iorDs aprovará <iqz.tr:... d' -

90 ( nov··r.ta ) di::1s, o n'lgiii'P.ntu Jnt'lrnu ri:.t Fur;nAçiío. Pelos --

ront rnt::mtes m'! fo1 rti to qu'! ac~1 ta~ a pr'!ser.t'l C' O'" o se acta --
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A~ rustas fvra~ pnras em runformi~nd~ ru~ a Tnhnla VIJI item 

l<:tra 

R 1-\.Ít.'.Hl dliS r-';1r,iflrndun, ,..niJC4)S cf~ 1\ssisL;r.f"i·"l rio l'.Ir,1st~r1o PÚ

~lir.us, dus Procuro~or~s, Judici~ria ~ Ar.ut~rj, he- romo dn p~r

rrmtag~m d~vija au O:stado lei 'tl3/R3 'do 26.12.19°3, Prov. ~6/R3-
.-==--.-. -~-

-- . ~ • ~·- ~-.:::.> 
d~ ~o· r~t;"duria <:ln Jus ti çn. ~u ,:::::::-- -=-~ , _____ ::::. - ___ _ 
: 11.ANOELITO OLIMECHA FILHO ----------------) 'J T,;n ir o Jud 1d lÍrio 

Ju~ ... rr. .. ntl'ldo , rrAtriC'u'ln n11. 1.633.639 -------, ·l~v·r"i, ·li ~--~nr~r~ 

roo pres~nt~ ato, ro1t~n1o asmsinatu•as. 

~ orC:). -lr.~---

l Vn 

Sociedade de Amigos do Instituto Estadual de Hematologia 
«Arthur Si queira .Cavalcanti » 

ATA da Assembléia Geral Extraordinária da Sociedade 

de Amigos do I.E.H.A.s.c. 

Aos quatorze dias do mês de dezembro de mil novece!: 

tos-~ oitenta e oito, presentes os sÓcios abaixo assinados, reuni -

ram-se em Assembléia Geral Extraordinária na sede, Rua Frei caneca 1 

n• 08 - 31 andar, a Diretoria,o Conselho Fiscal e o Corpo de assoe! 

ados da SOciedade de Amigos do Instituto Estadual de Hematologia 
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"Arthur de Siqueira Cavalcanti", atendendo. ao edital de convocação ' 

fixà:do no quaaro de avisos do Instituto. Às dez; horas, o Sr, Presi 

dente deu por~'abertos' os trabalhos , tendo s~ugerido que a Assembléia 

fosse dirigida pelo Dr~ Lui:::Gorizagá Pacheco Franco, o que foi aprov_! 

do por aclamação. Assumindo à Presidência dos trabalhos, o Dr.Franco 

convidou a .Dr• Kátia Machado da Motta para secrétariar ós trabalhos. 

A seguir, a Secrcetária leu a order.l do dia para qual foi convocada a 

presente Assembléia Geral Extraordinária: l - Instituição de uma 

Fundação que proseguis~;e os trabalhos da Sociedade de Ar.ligos. 2- Dis 

so.lução da Sociedade de ·Amigos; nos termos do art. 362 do seu estatu 

·to_._ ·3 - · Ass).lntos gerai:;;, Com a palavra, o Sr. Presidente expos aos 

sÓcios presentes que o Corpo Médico e os Chefes de Serviço do Insti

tuto Estadual de Hematologia haviam aprovado em Assembléia, cuja ata 

vai acostada à presente, a constituição de uma Fundação para melhor' 

atender às finalidades a que se vinha propondo a Sociedade de n~igos 

que o Dr.!Cleber Machado ficou incumbido de redigir os estatutos os 

quais c;liscutidos na Assembléia dos médicos o cho1-oo de serviço foram 

aprovados com algumas modificaões; que diante do exposto, vinha pro

por à Sociedade de Amigos sua dissolução, coo a incorporação de to -

dos seus bens mÓveis e imÓveis, ativo. e passivo.·. à Fundação. Colaca 
' -

da. em votaçãõ' foi a proposta integralmente aceita por todos os pre

sentes que se constituem a totalidade de sócios, com dire~,a voto, 

atendido assim, ao exigido pelo art. 36R do estatuto da Sociedaae de 

Amigos; com a paLavra, o Presictente da Sociedade sugeriu que a diss~ 

lução se desse com o encerramento do exercl.cio !iscal de 1988, .ou 

seja, em 31 de dezembro de 1988, ficando o Dr. João Evangelista Bev~ 

lscqua incumbido dos procedimentos l·egais para o encerramento~ da So

.C::i_e!;iade .lu~J<.9 ao_J'iinj,§1;i!:.te>_._\iii~[ê_Z_E!~<!?-.t_ }i)~_!fJ~~e B:PP~~~~~t~é<L~"-~~: ~()"~ _ . ~ 
balanço do ano de 1988; o Dr. Bevilacqua informou que tal procedimeu 
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to era normal e rotineiro e que juntamente com a 1• Tesoure.ira - sr•. . . 

Aurita Bragança L.eAt~ .iria tomar todas as providências para encerra-

mento legal e fiscal da Sociedade de ~nigos; o President~ da Assem -

91,lÍia.apresentou 

Úl tlma Diretoria 

' ullt voto de louvor aos trabalhos desenvolvidos pela' 

da,.Sociedade de Amigos e em nome dos funcionários • 

dO lnstituto de Hematologia agradeceu o esf'.orço envidado nos Últimos 

dezoi.to meses para o bom deseinpenhoda Sociedade. Às 12, 30 horas deu 

os trabalhos por encerrados e eu Secretária,lavrei a presente ata 

que vai assinada por mim, pelo Presidente da Assembléia Geral Extra

ordinária e por t~dos os sÓcios presentes - Rio de Janeiro, 21 de 

dezembro de 1988. Aniva Pereira - Resalva-.se que a Sociedade somente 

possui bens móveis. 

j) 
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Fl1No, ... c;,\.o 
l'llÚ-IN.STI'I'U'I'O lJg 
11EMX1'0LOGIA ·lU 

l'UNUAHJ 

CONSELHO - DIHEl'OR 

PRESIDENTE:- ELl:O CERQUEIRA 

Carteira de Identidade no 542.668 IFP- de 01.11.1976 

c.i?.F no 008.238.807/5;3 

Filiação:- Henrique Augusto Cerqueira 
Gui1hermina Henriqueta W. de Siqueira. 

Endereço: Rua Prudente de Moraes, 1253/801 
CEP.:- 22411- IPANEMA- RJ 

TEL. :- 287:-6184 

TESOUREIRO:- DOMENICO VOMMARO 

Ca~teira de I~dentidade no 14344 - CRE. 
CPF no 090.841.507/91 

Fi~iação:- Giovanni Vommaro 
A§sunta Di Caetano Vommaro 

Endereço: Afonso Hide, 235/301 
CEP.:- 22700 BARRA DA TIJUCA RJ 

Av. Rio Branco, 116 - 100 andar 

SECRETÁRIO:- GERALDO SOUZA VIEIRA 
----------

Carteira de Identidade no 123770 

CPF no 097.575.467/04 

Fi~iação:- Aurélio Gomes Vieira 
Izabel De Souza Vieira 

M.in.Marinha 

.Ende+El.CO: Prof. Maur:i.ty Saotos, 161 
CEP. :- 22241 - COSME VELno--- ·RJ 

Av. Presidente Vargas, 583/814 
224-6858 CENTRO RJ 

Maio de 1992 
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SEBASTLAO WAGNER CARVALUO VIANA 

Carteira de X4entidade no 1.844.138-IFP -de 27/03/63 
C.P.F. no 130.443.547/49 

Filiação:- Newson Garcia Vianna 
Arlete Carvalho Vianna 

Endereço: Rua Sta. Amélia, 5.0-Bl.02 Apto 512 

CEP. :- TIJUCA - RJ 

Rua: México, 111 - sobreloja 

ODALEA MARIA DE LACERDA FRANCO.· 

Carteira de Identidade no 0337364-0 - IFP. 

C.P.F. no 027.024.527/87 

Filiação:- Rodolpho Lacerda Chaves 
Benedicta Lacerda. 

Endçreços: Rua Comendador Martinelli, 560 
CEP.:- 20561- GRAJAU- RJ 
Tel.:-.2~8-4934. 

UFRJ - Prof. Adj. IV 
Rua do Passeio, 98 
Tel..:- 240-1591 

CONSELilO FISCAL:-

Dr. Octávio Freitas Procurador da Justiça - Aposentado. 

Endereço: Rua Desembargador Isidro,99/l09 
TIJUCA • 
Telefone: 268-5625 

Dr. João Evângeli~;ta BeVilacqua ·-Contador -·Aposentado. 

Endereço: Rua da Glória, 268/612 
GLORIA 

Telefone: 224-1795 
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Dr. Kleber Muchado - Advogado 

Suplentes:.-: 

Rua. José Américo de Almeida, 1501 
RECREJ:O DOS .BANDEIRANTES. 

Endereço do Escritório: 
Av. Pres. Vargas, 542 - Sala·> 1304 
CENTRO. 
Telefone: 263~5978 

Maio de 1992 -

Ney Tinoco Secretário Geral da Associação Brasi.ieiríi 
·daS. Empresas Comerciais e Exportadoras. 

Dr.Haroldo Cezar de . ~ 

Endereço.:- Rua da Quitanda, 191- 60 andar 
Telefone:- 253-13.36 

Berredo:.- Economista 
Endereço; Rua Senador 
Telefone: 533-370~ 

Dantas, .76 

Dr. Emanuel Cardoso Santos: Engenheiro Químico 
Rua Engeuhciro Richaru·,lSG/~03 
Grajau - RJ 
·Telefone: 258-6633 

No li .teJuno4 do aJLt. 52 do Reg.(llletr.to Itr.tvwo da, Fu.n~iio, 6-{crun convo

cado~ oll SJt.\. me.mbJLoll do Cont>e.tho de- CMa.doJLe.ll pMa. JLe.UM.!Le.m-4e e.m ReuMiio E~ 

o~ÜÚLid. no ~ 01 de Vez~nbJLo p. v.{ndoU)(.o ii4 13:00 h4. e.m p.IL.{me.{.~La. c.onvoc.a.ciio - . 
e ii4 13:30 lu.. ~n llegu.nda. e ~a. C.onvoc.a.ciio c.om qua.tqu.e.JL niíme.JLo, na. l>a.!a. de' 

-· 
Rewú.Õell da. V.{.!Le.to!L{a: do Int>.tUu..to E4.ta.dual de He.ma..tolog.{a."M..tluvt. de S.{qU.e..{JLa. ' 

Cava.(c.ltit.U" paJta exame e de.Ube.JLa.çiio da. l>e.gu-i.n.te. oJtde.m do d.{a: 

ai Po4H e e.llc.o.tha do P.ILelJ.{den.te e SeCJLe.táM.o do CoMe.tho CMadoJL pMa. o peJLlo

. ·do de 1991/1994. 

bl Ete.i.ciio do Co111>elho TJ.{.!LeioJL paJtct Í991/1992. 

_c.l __ ~te,.?çiio_ d!l CoMelho F.Uc.a.t pMa. 1991/1992. 
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O I I 011.. Lu..i.z Gonzaga 1\ciLeco F11.anco ----~'--!..!...t:.=-------------

021 Oll.g, Kâ-tia. ~laclta.do da Mot.ta. 

031 Oll.g, I11.acema da c. B. Santo~ 

041 Oll.g Mg, MIVI.giVÚda N. PÜHgo 

OS I 011.. E~on Kúj.i.. Yamamo.to 

06) 0~. Jo~é MoiLeÃ..II.a Pell.~ 

071 011.g, M~one Co6.ta e S.Uva 

OS) Mg, Fll.attc.i..6ca Te~~.eza A.t.tem 

09) 011.g, ·Heto~a H.A.G da Rocha 

r.o 1 011.. Jo6e Pei.ii.c.i..o Fe~~.~~.eÃ..II.a 

. ' 

J>liNDAÇÃO 
J'HÚ-INS'l'l'I'U'lU UI~ 
HEMA'l'OLOGlA • liJ 

FUNDAHJ 

•• 

ATA DA 5il REUNIAO EX~RAORDIN1lRIA DO CO~H~ 
CURADORES DA FONDARJ, REALIZADA EM, 07.12.90. 

As treze horas e quarenta e cinco minutos, no dia sete 
domes de Dezembro do ano de mil novecentos e noventa, c9nforme conv2L 
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cação nos termos do Regimento Interno, teve lugar na sa~a de número 1 

trezentos e doze ponto dois do Instituto Estadual de Hematologia "Ar
thur de Siqueira Cavalcanti", situado à Rua Frei Caneca número oito,a 
So Reunião Extraordinária do Conselho de Curadores-da Fundação Pró-~ 

. -
tituto de Hematologia - Rio de Janeiro - FUNDARJ. Encontravam-se pr~ 

·•entes: Dr. Luiz Gonzaga Pacheco Franco; Presidente'7 do ·conselho, oro. 
Kátia Machado da Motta; Secretária Executiva do Co'tu;elho, ora. Irace
ma da Costa Bragança Santos; representante do Serviço de Hematologia, 

. . 
Dril. Maria Margarida Nunes Pêssego; repre.sentante do Serviço de Hemo-
ter~pia,· Dr. José Moreira Pereira; representante do Serviço de Labor~ 
tório e como-convidados Dr. José.Pelúcio Ferreira; Secretário de Ciê!! 
cia e. Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Luiz Fernando Candi 

' -ota; Presidente da Fundaçã·o de Amparo à -Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro e oro. Heloisa Helena Arantes Gallo da RochaAora. Meirione 1 

Cos~a e Silva; Diretora da Divisão Nacional de Sangue e Hemoderivados 1 

justificou sua ausência por estar impossibilitada de deixar Brasilia 1 

no momento. Dando inicio a~··:teunião, Dril. Kátia Motta nominou os mem- 1 

bros do novo Con_selho de Curadores a ser empossado em primeiro de Ja
neiro de mil novecentos e noventa e um, com mandato de quatro anos.~ 
ltátia Motta e Dril. Iracema Bragança foram eleitas em votação realiza-

' . . . 

da em vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa, entre os méd! 

cos de.notório saber na espeéialidade hematológica e com mais de dez' 

anos de exercido de profissão no Instituto Estadual de Hernatologia 1 

conforme artigo Vigésimo se·gundo dos i:statu.tos d~ FUNmRJ .• Dr •. Luiz: nan 
co foi indicado como representante do Serviço de Hemoterapia pelo Che 

.. -
fedo Serviço de Hernoterapia. Drll. Heloisa Helena Arantes Gallo da.Ro 
cha_,. foi indicada corno representante do Serviço de Hematologia pela 1 

Chefe do Serviço de Hematologia e Dr. José Moreira Pereira, Chefe do 
Serviço de Lak>oratórios foi o escolhido para representar o ServiÇo de 
Laboratórios. O representante do Banco Nacional de Desenvolvimento E-

conómico e Social deverá ser·substituido tão logo a cur4doria·de Funda

ções o aprove pelo Secretário de Ciência e Tecnologia, .Dr. José Pelúcio 
Ferreira. Os demais membros, representantes da Div-isão aaciónal de San
gue e Hemoderivados, Secretaria de Estado de Saúde e Inl;tituto l;'acional 
d«t Assistência Médica e Previdencia Social serão mantidos conforme car-
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tas confirrnatÇrias recentemente enviadas pelas entidades que representam. 
De acordo com o parágrafo segundo do•àrtigo Vigésimo Segundo, os inte-• 
grantes do novo Conselho de Curadores empossarão no ato de sua instala
·ção à ser reaiizado em primeiro de janeiro de mil novecentos e noventa • 

e um, o ~residente e o Secretário do mesmo, no próximo quadriénio. Pas
sando ao próximo item da pauta, foram apresentados os nomes e os curri
bulos dos cand~datos aos Conselho Diretor e Conselho Fiscal para o pró
ximo biénio. corno se segue: CONSELHO DIRETOR- Presidente- Elio Qepgueira. 
brasileiro, casado, Carteir,a de Identidade número quinhentos e quarenta 
e dois mil seiscentos e sessenta e oito expedida pelo Instituto Felix • 
Pacheco em primeiro de novembro de mil novecentos e setenta. e seis, Ca~ 
dastro de Pessoa Física número zero zero oito,duzentos e trinta e oito, 
oitocentos e sete 'tárra cinquenta e três, residente à Rua Prudênte, ..• de 
Moraes, númerG mil duzentos e cinqÜenta e três, apartamento oitocentos' 
e um - Bairro Ipanema, Rio de Janeiro, Código de Endereçamento Postal • 
numero: vinte dois mil quatrocentos e onze,telefone dois oito sete - • 

seis um oito quatro. Tesourei+o- Domenico Yommaro/ brasileiro,solteit:9 

Carteira de Identidade número quatorze mil trezentos e quarenta e qua
tro ex_pedida pelo Conselho Regional dê Economia, Cadastro de Pessoa Fí
sica número zero nove zero - oitocentos e quarenta e um - quinhentos e' 
sete barra noventa e um, residente à Hua Afonso llide, número duzentos e 
trinta e cinco, apartamento trezentos e um - bairro Barra da Tijuca,Rio 
de Janeiro, Código de Endereçamento Postal número: vinte e dois mil e• 
setecentos, Com ender.eço comercial, s~:tu~do à Avenida !'tio Branco, núine
ro cento e !iezesseis- décimo andar. Secretário- GeraldouSp!Jzayleira, 
brasileiro, casado, Carteira de Identidade número cento e vinte três mil 
setecentos e setenta expedida pelo Ministério da Marinha, Cadastro de' 

Pessoa Fisica número zero noventa e sete - quinhentos e setenta e cinco 
quatrocentos ~sessenta e sete barra zero quatro, residente à Rua Pro-' 
fessor Maurity Santos número cento e sessenta e um, bairro Cosme Velho, 

Rio de Janeiro, Código de Endereçamento duzentos 
e quarenta e um, com endereco•comercial situado à V~ 

gas número quinhentos e oitenta e três sala oitoc 1tos e qu torze -cen 

tro- Rio de Janeiro, .telefone número 224-6858. ADJUNTOS: S bastiãowa 
ner Carvalho Viana, brasileiro, casado, Carteira de Identi ade número: 
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1.844.138 - IFP de 27/03/63, CPF número 130.443.547/49, residente ã ' 

Rua Santa Amélia número. 5.0 bloco 02 apartamento 512 - Tijuca - Rio âe 

Janeiro, com endereço comercial situado. à Rua México 111 sobreloja , '·I 

Odaléa Maria de Lacerda Franco, brasileira, casada, Carteira de Identf 
-- ··-·-- -·· ··- -·-· ·-~---- -·" ... "·-·--·- -·---- -- --··- ~-- ."':"":'" .. 

dade número 0337364-0 IFP, CPF número 027.024.527/87, residente à Rua' 

Comendador Martinelli número 560,Grajaú - Rio de Janeiro, telefone nú

mero 238-4934, endereço comercial situado à Rua do Passeio número 98 , 

telefone 240-1591. CONSELHO FISCAL - Octávio Freitas- Procurador da Ju.2_ 

tiça, aposentado, residente à Rua Desembargador Isidro número 99 apar

tamento 109 - Tijuca - Rio de Janeiro, telefone 268-5625; João Evange

lista Bevilacqua, . Contad:or,~a_p_o_~enta~o! _re,.,l,dente _~ __ Rua_ da_ (;16;ria n_úme __ 

ro 268 apar:t~mento 612 - Glória.- Rio de Janeiro, telefone 224-1795 ; 

Kleber Machado, __ }\dvogado, residente· a Rua José Américo de Almeida núm~ 

ro 1. SOl - Recreio dos Bandeirantes - Rio· de Janeiro, com escritório 1 

situado à Avenida Presidente Vargas número 544 sala 1.304 Centro - Rio 

de Janeiro, telefone 263-5978; SUPLENTES: Ney 'rinoco, Secretário Geral 

da Associação Brasileira das Empresas Comerciais e Exportadore:s,·com 1 

endereço comercial situado à Rua da Quitanda número 191,6Q andar; tel~ 

fone 253-1336; llaroldo Cézar de Berreto, Economista, com endereço carer 
- .. ' .. . . -~---. -

cial situado à Ru.;1 Senador Dantas número 76, telefone 533-3705; Emanuel 

Cardoso Santos, Engenheirq Químico, residente à Rua Engenheiro Richard 

número 186 apartamento 903.- Grajaú- Rio de Janeiro, telefone·~s-6633. 

Os nomes forma aprovados por aclamação e acertou-se a posse ·dos:membros 

para o próximo dia dois de_· janeiro de mil novecentos e noventa e wn. O 

item seguinte. da pauta rat-ificação·d;{ auditoria externa por mais seis' 

meses pela fir.ma Mario Rocha também foi aprovado por unanimidade. A ' 

Dr~. Kátia Motta apresentou a seguir propost~ da mesma empresa para e

laboração de um sistema de custos. Foi aprovado desde que a empresa co~ 

c.orde em que faz parte das suas atribuições treinar pessoal do Instit:!,!

to'Estadual àe Hematologià e/ou da EUNDARJ para ampliar a sistemática' 

por eles elaborada e dar andamento ao sistema apos sua implantação • A' 

pro_posta do sistema de orçamento não foi aprovada Jfáia inento. No 

Í:em seguinte: Assuntos Gerais, foram discutidos Jfs planos de aplica

çao·dos recursos ora disponíveis na FUNDARJ: A Dr~. Maria Mar~arida • 

pediu que se investisse mais recursos no conforto dos d ores de san 
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gue o que foi aprovado por todos. Os planos de aplicação apresentados 
• 

com essa ressalva,foram aprovados na integra. Sem mais encerrou-se a 
reunião da qual foi lavrada a presente Ata. Rio de Janeiro, 08 de De
zembro de 1990. 

T~IJ, ... IJ ... t "'~-
'f)UJAf ·2A M;...._--.» 
Tt\ilAf ·1 M1-~qf.V 
TAG_•III•t Cl' 
1A!J, ·111·2 
JAD,•III·3 
TAII, ·III· 4 
TAII, ·III· B 
101 \Uill---

--

J.,,c \ - ()v\ ·'V\~~ ..... r""'~~ 
K1TIA MAC/f,IDO DA MOTIA 

.Stcr&tarla Jct Conull.o CurodtJr 
HJNDARI 

KEGISJ~O CIVIL DAS P E S SÓ AS JURIDICA:, 
AV, PléU, F~1fll<l. 
l.f/tllftlfiÍ§ ~ • 

11! i• tt4•m~.f-6~~~bf"--r 
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III 11daw 
Íl ftli 
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DUI'ACIIOI A bpd•ll·. 

sa at.oa.to. 
CMLOS ALDI!:R'l'O TOIU\ZS • I'IWIIIDEUTl 1Cit &XEl\CIClO 

1~. IC'. 

OV:ereadol' CARLOII ALDBRTO TORJ\BB 

aa. rc.a14anta .. ·-·rGlaia da ciaara Municipal do 
'lllo da Janeiro. 

IENHOil PM81DEIIT& 

Tenho a honra da comunicar a Vo••• Kx~line1a • da 

acordo ca. o art. 71 da Lai Orqinica do Munlcipio do Rio da Janel• 

EG, «- OS da abril da 1990, qua n••t• data aancionai o Projeto da 

Le1 QO 1771 da 191,, da autocia do Senhor Vereador 80aALDO GOKLSVBX%, 

q,ua •coiiCSDB O 'l'.t'l'U'LO DB UT.ILIDADB 1'0BL1.CA A. I'UHDACJ\0 PR0-IHG;Tl'IU

~ DB UIBATDLOÇ~FOHDARJ•, cu~a ••9un4a.vla raatituo co• o praaan• 

~ .. 
Ap~aito a oportunldada para renovar a Ooaaa Exce -

linc1a .. ua PI'Ot_aato• da allllivada aatiJII& a diatinta condduaçiio. 

LEI .110 1591 

MARCBLLO ALENcAR 
Prefeito 

da 27 de agooto 

CON42DE O TITULO DE UT.ILlDAOB PO' 

IILXCA ~· FUN.DAçJ\0 PR~IIISTITUTO IÍJI: 

BEHATOLOGIA-FUNDARJ 

O PREFEITO DA CIDADE 00 RIO OE JANEIRO, 

Faç~_eabe~ que~ Cimara Municipal do Rio~- Janeiro a.
oreta • •u aanclono a ••9~nta lei• 

Art. 10 - 71a• ooncddido o titulo de Utilld•d• Pública • 

1Uft4açio Pxó-IoatitGtO de a ... tologia - Fundarj ~ ca. aada neata e! 

4•4• na Rua Frei c•neoa, no a, aalaa 40~ • 406. 

~. Zo • l::at;a :r..s. antzoa .. vigor na data da au. pullllic.!: 

cio, l'eY09.•daa •• 41apoa1oóe• •• contririo. 

lllo de Janeiro, J f de agoato da 19'0• 

,a[~~ á?·/.~ 
~ Pnfoito · 

RCEIJ.O ALENC 

Mai?_ de 19?2 ., 

I 
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SECRETARIA OE ESTADO OE GOVERNO 

GABil\ETE CIVIL 

Sexta-feira 29 4173 

COORDEMDOR lA ESl A DUAL DL Df.SEI'\\"OL \' H 1El\TO SC'IC I AL 

CERTIFICADO DE REGISTRO 1': 9 738 -.---

O PRESIDEl';TE DA COORDEMDOP.lA FS7ADUAL DF DFSEl\\'CiL\'H!EI'\TO 

SOCIAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o 

disposto no Decreto n 9 590 de 10 de Fevereiro de 1976, no 

Decreto n 9 712ll de 30 de Dezembro ele 1883, alterado;, pelo 

Decret~ n9 10.914 oe 06 de Janeiro de 19S8. 
. 

RESOL\'E expedir o presente CERTIFICADO DE REGISTRO ·a 

_!'U!:lD~Ç~O_P,EO:.I!fS'!_I'[.UTO jJJL f!L\1-~T_QL.QGlA_- _FUNQ__ARJ ___ ___:: _ . 
· ·, conforme decfsão constan·ie as -------------- .. ,.. ·~ . 

fls. 39 do Processo n9 i 

- - _,I- -
" . 

Rio de Janeiro, 17 _ de _ '!2<?:?~- _ de; .1990. 

i 

;' 
NfLSON MOREIRA FRANCO 
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St:JIV/(.'0 I'ÚIIl.ICO I-1WI:'IIAI, 
M/N/STÉ/1/0 IJ.·l AÇÃO SOCIAL 

CONSJ::riTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 

AT2STADO DE REGISTRO 

ATESThMOS, de acordo com o Art. 8? da L.t n:> 1.493, de 13 de dezembro 

Maio de 1992 

de 1951, que o(o) FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE l!Et-11\TOLOGI!I.-RJ-FUNDl•RJ 

!!lll//ll/l!////l//lllll//ll/l/1/lll//l/ll///l/ll/11111!1 

Rio de Janeiro &ediado(o.)----"--'-'--'-=-"-------'--'---"'------'-'-'--"--'-"==--...-"-"~ 

Estado--=R~i:.;O::;_.=dc::e:_:J:...:a::n:.:.e:· -"'i"'r"'o'--"'-'-'--~~'-'~=-~"''na-se REGISTRADO(A) 

neste Gon•dho, confo•·me l'roc<'sso n ~ 2 3 O O 2 • O O 12 2 9 / 9 O • 8 6 

cm Sessão realizada no dia O 3_ L J.2 1_..:.9~1-

Br.l.Síli.:i, CNSS; 2 9 de __ _..-r.,.a~n~e,_,i"'r"'o"-_de 19 9 2 

~ .. ,.,r{))~ 
----'--="-.::o.,. . I! <..1.:.':-~ ~-.... ~ ... --~ 

OlJoc:F,lo 1 =2tu,,o• 
T!cntco A::ul\\..,tl [;IJuç:ciona•• 

AVERBAÇÕES: 

Nada consta.//// 

}. COMISSÃO DE CONSTI IDIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

DECISÃO TERfi,INA!liYA. 

clclerido 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 1S, DE 1992 

Proíbe a exportação de madeira bruta e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: . _. . . . 
Art. 19 Fica proibida a exportação de madeira: em bru

to, mesmo quando descascada, des~burnªda ou 'e&quadriada. 
Parágrafo úniCo.- E"xclui-Se da proibição deste artigo a 

madeira proveniente de reflorestamento ou florestamento, 
entendendo-se este como a implantação de floresta artificial 
em área não florestada. 

Art. 29 Sem prejulzo das sanções acJnlinistrativas ou pe
nais cabíveis para a espécie, aplica-se a pena de perdimento 
à mercadorias nos Casos de descumprimento do disposto no 
artigo anteriot. - -- -- · 

Parágrafo único. A receita financeira oriunda de merca
doria apreendida nos termos deste artigo, destinar-se-á ao 
Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

Art. 3~' EstaLei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando as dispOsições em contrário. -

Justificação 

A exportação de madeira bruta acarreta i~ensuráveis 
prejuízos ao País, Q!J_er pela insignificante agregação de valor 
à atividade extrativista de madeira, quer pela devastação de 
matas centenárias, onde se encontram as essências mais no
bres, com incalculáveis danos ao meio-ambiente. 

Por outro lado, as essências mais valiosas não se repõem 
em alguns anos. Algumas gerações. são necessáõãs p3ia-'restau
rá-las. É de justiça, portando, que se otim.ize, ao !lláximo, 
o aproveitamento- dessa riqueza ein beneficio do País, indu
zindo a atividade empresarial bras_ileira a conjugar-se ao extra
tivismo para permitir a exportação de móveis acabadOs, muito 
mais interessante ao Brasil tanto do ponto de vista económico, 
como do ponto de vista social, pela geração de novos empre
gos. 

Ao se excetuar a madeira proveníente de florestas artifi
ciais de proibição dessa lei, procura-se estimular o aproveita
mento de áreas não floresta:das e inadequa,das à agropecuária 
tradicional; com a ímplantação de_ florestas nobres, criando 
a oportunidade a novos investimentos. 

A destinação dos recursos provenientes-da:-mact~ira arre
cadada nos termos desta Lei. ao Fundo Nacional do Meio 
Ambiente, justifica-se pefu correlação existente entre o pre
juízo ecológico e o extrativisino predador na área madeireira. 

Com tais considerações, submetemos- o incluso Projeto 
de Lei à apreciação dos nobres Senadores. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1992. -Senador Onofre 
Quinan. 

(À Comissão de ASsuntos Económicos- Decisão 
Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 76, DE 1992 

Dispõe sobre a proteção de topografias de circuitos 
integrados. 

O Congresso Nacional decreta: 

Disposições Preliminares 

Art. 1» A presente Lei estabelece as condições de prote
ção das topografias de circuitos integrados. 

Art. 29 As disposições desta Lei também são aplicáveis 
aos pedidos de registro depositados no País, provenientes do 

exterior, por quem tenha proteção assegurada por Tratado 
ou Convenção em vigor no Brasil. _ 

Art. 3"' Os direitos estabelecidos nesta Lei serão tam
bém assegurados aos nacionais ou' pessoas domiciliadas em 

.,__ país que, em reciprocidade, assegure aos brasileiros ou pessoas 
domiciliadas no Brasil, direitos iguais ou equivalentes. 

Art. 4"' Para fins da presente Lei adotam,;.se as seguintes 
definições: 

I-.. circuito integrado" significa uni pí-õâuto em forma 
final ou intermediária incluindo uma camada de material semi~ 
condutor e uma ou mais camadas compostas· de material con
dutor, isolante ou semicondutor, dispostas de acordo com 
um padrão tridimensional predeterminado, e destinado a efe-
tuar, no todo ou em parte, uma função eletr6nica. _ 

II- "topografia de circuito integrado" Sígllifica uma sé
rie de imagens relacionadas, expressas ou codificadas sob qual
quer meio ou forma que: 

a) representem a configuração tridimensional das cama
das que compõem um circuito integrado; e, 

· - b) na qual cada imagem represe-nta,·no·todo ou em parte, 
a disposição geométrica ou arranjoS de superfícies do- circuito 
integrado _em qualquer estágio de sua manufatura. 

m- "exploração,. significa toda e quaf<tuer forma de 
venda, locação, licença ou transferência7 onerosa ou não, de 
um circuito integrado incorporado a topografia. 

CAPÍTULO! 
Da Titularidade 

Art. 59 AIJ criador da topografia de circuito integrado 
será assegurado o registro que lhe garanta a proteção nas 
condições desta Lei. 

§ 1"' Salvo prova em contrário·, presume-se criador o 
requerente do regis~ro. 

§ 29 A proteçãO poderá ser requerida em nome própriO, 
pelos herdeiros e/ou sucessores do criador ou por aquele a 
quem a Lei ou'" o contrato de trabalho ou de prestação de 
serviço determine que pertence a titularidade, dispensada a 
legalização consular. 

CAPÍTULO H 
Das topografias protegidas 

Art. 69 A proteção prevista nesta Lei só s_e aplica à 
topografia que seja -original, no sentido de que resulte de 
esforço intelectual de seu criador ou criãdores, e que não 
seja comum ou vulgar para técnicos ·especiãlistas ou fabricantes 
de circuitos integrados. 

§ 19 Uma topografia que consiste de uma combinação 
de elementos e interconexões comuns somente será protegida 
se a combinação considerada como um todo, atender ao dis
posto no caput do presente artigo. 

§ 29 A proteção não será cOnferida ~o~ .conceitos, pro
cessos, siStemas oU técilicas nas <iuais a topografia se baseia 
ou a qualquer informãção armazenada pelo emprego da mes
ma. 

CAPíTULO IIl 
Da formalidade para proteção 

Seção I 
Do depósito do pedido de registro 

Art~ 7~' A proteção de que "trata esta Lei se efçtua me
diante expedição de certificado de registro pelo Instituto Na
cional da Propriedade Industrial - INPI. 
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S 1~ . A e~ploraçã? da topografia de circuito integrado 
por terce~r~ nao ·aut~nzado, entre_ a data do 9epósito e a 
?a ~xpedtçao do certtficado de registro, ou entre- a data do 
mícto da explora~ão e?': expediçã_o do_Certificado de registro,_ 
se preenchtda a cond1Çao do arhgo 99, permitirá ao titular 
obter, após a referida expedição, a indenizaçáo que for fixada 
judicialmente. _ 

§ 29 A fixação da indenização considerará i-ncl~sive 
a exploração feita no período a que se refere o' parágraf~ 
V· deste artigo. 

Art. s~ o pedido de registro deverá conter: 
I - Requerimento; -
_ II- descrição da t?pografía e de sua correspondente fun

çao, bem c~mo o depóstto, em regime de sigilo, dos desenhos 
OU fotografiaS da topografia, que perm-itátrf aSUa~i'ÔfJ)femen-
tação após a entrada em domínio público; 

III- comprovante do pagamento da retribuição retativa 
ao depósito. 

P~rágrafo único. Os documentOs que iil~~gr-am ó -pedido 
de regtstro deverão ser apresentados ei:O língua portu_guesa. 

. Art. 9-:> ~o caso de ter sido efetuada a exploração sem 
pedtdo de registro-, este deverá ser feito em até dois anos 
a contar da data de início. da referida exploração. ' 

SEÇÃOII 
Do processamento do Registr9 

Art. 10. Protoooladq o pedido de registro, o INPI fará 
exame formal, podendo forinular ~xigências no prazo de ses
senta dias, contados da data do depósito. 

Art. 11. Publicada a exigência no órgão oficial do INPI 
a mesma deverá ser cumprida ou contestada no prazo de 
sessenta dias a partir da data da referida publicação, sob pena 
de arquivamento definitivo do pedido de registro. 

ParágrafO únicO. Da publicação deverão constar dados 
identificadores do pedido de registro. 

SEÇÃO lll 
Da expedição do Certificado de Registro 

Art. 12. Findo o prazo a que se refere o artigo 10, 
sem que tenha sido formulada qualquer exigência o certificado 
de registro, será, obrigatoriamente-,- expedido nos sessenta 
dias subseqüentes. 

Art. 13. Cumprida a exigência a que se refere o artigo 
11 o certificado de registro deverá ser _expedido nos sessenta 
dias seguintes. · 

Art. 14. Não cumprida a exigência o pedido de registro. 
será arquivado, cabendo recurso nos termos do § 1.,., do art. 
43, desta Lei. 

SEÇÃOIV 
Do certificado e da duração-da proteção 

Art. 15. A proteção da topografia iniciar~se-á na data 
de sua primeira exploração, se atendido o disposto no artigo 
9', ou na data do depósito do pedido de registro ~ vigorará 
por dez anos. _ 

Art. 16. O certificado de registro de topografia de cir
cuito integrado, que conterá número~ data do_registro, nome, 
nacionalidade e domicílio do. titular o_u_ titulares, data de sua 
primeira exploração, data e número de depósito do pedido 
de registro, vigorará pelo prazo de proteção, conforme o artigo 
IS desta Lei. 

CAPÍTULO IV _ 
Dos efeitos da proítção 

SEÇÃOI 
Dos direitos 

Art. 17. O certificado de registro de topografia de cir
cuito integrado confere ao seu titular o direito exclusivo de 
explorá-la, sendo vedado a terceiros, sem o consentimento 
do titular: 

I -reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por 
qualquer meio, inclusive incorporá-la a um circuito _integrado, 
e/ou; 

II- importar, vender, (:Hstfibllir e/ou ·ma-rltel--em-esta: 
que, para fins comerciais, as _topografias ou circuitos integra
dos que as incorporem. 

_ SEÇÃO II . 
Das limitações dos direitos 

Art. 18. Os efeitos da proteção não se estendem a: 
I -a tos praticados por terceiros com a finalidade de_ a_ná

lise, avaliação, ensino e pesquisa; 
II- atos que consistam na exploração de uma topografia 

cuja_ criação resulte da análise, avaliação_ e pesquisas de topo
grafia anterior, desde que a topografia resultante seja original 
·conforme o artigo 6.,.; e, -

III- atos que consistam- na impo"rtaÇão, veilda ou distri
buição para fins comerciais de circuitos -iritegi"ados ou de pro
dutos que os incorporem produzidos e/ou comercializados no 
mercado nacional e internacional pelo titular do certificado 
de registro de topografia de circuito Integrado respectivo ou 
com o seu -:onsentimento. 

CAPÍTULO V 
Nulidades 
SEÇÃO I 

l>as 'Disposições Gei-ais 

Art. 19. O certificado de registro de topografia de cir
cuito integrado poderá ser declarado nulo administrativa ou 
judicialmente se: 

I- se a presunção do artigo 5.,. provar-se inverídica; 
II - a topografia não atender ao requisito de origina

lidade consoante o artigo 6-:>; 
III- os documentos apresentados, conforme o disposto 

no artigo 8.,., não forem suficienteS para identificar a topografia; 
e, 

IV- o pedido de registro não tiver sido depositado no 
prazo definido no artigo 9? 

Art. 20. O certificado de registro de topografia de cir
cuito integrado declarado nulo judicialmente será Cancelado 
de ofício pelo INPI. 

SEÇÃO II 
Do Processo Administrativo de Nulidade 

Art. 21. O proceSso de nulidade adroi.nis.tráti1la pOderá 
ser instaurado de oficio ou mediante requerimento no prazo· 
de vinte e quatro meses contados da expedição do certificado 
de registro. 

Art, 22. Após publicação da notícia do processo de nu
lidade do órgão oficial do INPI, o titular deverá manifestar-se 
no prazo de sessenta dias. 

Parágrafo único. Decorrido o prazo menci6n.ado no ca
put deste artigo, havendo ou não manifestação do titular, 
o INPI publicará sua decisão dentro de sessenta dias. 
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Art. 23. Da decisão caberá recurso ao Ministro de Esta
do competente nos termos do § 29 do art. 43 desta Lei. 

SEÇÃO III 
Da Nulidade Judicial 

Art. 24.. A ação de nulidade poderá ser interposta du
rante o prazo de vigência do certificado de registro, pelo INPI 
ou qualquer pessoa que tenha interesse e legitimidade. 

Art. 25. A ação de nulidade será ajuizada perante a 
instância competente da Justiça Federal. 

CAPÍTULO VI 

Da cessão do pedido e do Certificado de Registro 
de topografia de circuito integrado e da 

alteração de nome e sede do titular 

Art. 26. o pedido dç_ registro e 6 "certificado de registro 
de topografia de circuito iti.tegrado, cujos conteúdos são indivi
síveis, poderãq ser objeto de cessão. 

§ 19 A cessão poderá ser total ou parcial, devendo, nes
te caso, ser indicado os percentuais correspondentes. 

§ 29 O- dOcumento de cessão deverá conter as assina
turas do cedente e do cessionário, bem assim de duas testemu
nhas, dispensada a legalizaçã-o consular. 

Art. 27. O IN1'I fiú:á as seguintes anotações: 
I-da cessão, fazendo constar a qualificação completa 

do cessionário; - -- - -- ~ 

II-:- de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o 
registro; e, - · --------

111 - das alterações de nome, sede ou endereço do titu-
lar. 

Art. 28. A cessão e as alteiações só produzirão efeitos 
em relação a terceiros depois de publicidade no órgão oficia] 
do INPI. 

CAPÍTULO VII 
Da Licença 

Art. 29. O titular do certificado de registro de topo
grafia de circuito integrado ou o requerente do pedido poderão 
celebrar contrato de licença para _exploração. 

Parágrafo "único. O liceÕCiado poderá agir em defesa 
do registro mediante autorização expressa do titular. 

Art. 30. O lNPI averbará os contratos de licença para 
produzir efeitos em relação a terceiros. 

CAPÍTULO VIII 
Da extinção do Registro 

Art. 31. O registro extingue-se: 
l-pela expiração do prazo de vigência; 
II -pela renúncia do respectivo titular ou seus sucessores 

mediante documento hábil, dispensada a legalização consular; 
e, 

III - por decisão judicial transitada em jUlgadO. 
Parágrafo único. Extinto o registro, o objeto da prote

ção cai em domínio público. 

CAPÍTULO IX 
· Da topografia de circuito integrado realizada por 

empregado, estagiário ou prestador de serviço 

Art. 32. Salvo convenção expressa em contrário, a to
pografia de circuito integrado pertence exclusivamente ao em
pregador quando decorre de contrato de trabalho que tenha 
por objeto pesquisa ou atividade criadora, para os quais o 

empregado ou estagiário foi contratado e ao encOmendante 
do serviço, no caso de contrato de prestação de serviço. 

Parágrafo único. Salvo expressa disposição contratual 
em contrário a retribuição _pelo tra~alho a que se refere este 
artigo Iimita.;se ao salário ou remuneração ajustado. 

Art._ 33. O empregador, titular do registro, poderá con
ceder ao empregado ou ao estagiário, criador da topografia, 
participação nos ganhos económicos resultantes da sua explo
ração, mediante negociação direta com o mesmo. 

Parágrafo único. A participação referida no caput deste 
artigo não se incorpora, á qualquer título, ao salário do empre
gado ou à remuneração percebida pelo estagiário. 

Art. 34. Perten~erá exclusivamente ~Q _empregado ou 
ao estagiário a tOpOgrafia pof ele deSeilvOlvida, desde que 
desvinculada do contrato de trabalho ou de estágio e não 
decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, 
instalações ou equipamentos do empregador ou contratante 
do estágio. 

Art. 35. Salvo disposição expressa ein corttrário efou 
as hipóteses previstas-no artigo 32, a p_roprie_dade 4a topografia 
será--coírium, em partes iguais, quando resulte de contribuição 
pessoal do empregaQ_o ou do estagiário e de recursos, meios, 
dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador 
ou contratante do estãgio. -

§ 19 Salvo disposição expressa em contrário, sendo mais 
de um empregado ou estagiário, a parte que lhes couber será 
dividida igualmente e-ntre todos. 

§ 2º É garantido ao empregador ou ao contratante do 
estágio o direito de obter licença de exploração e assegurado 
ao empregado ou estagiário a justa remuneração. 

§ 39 No caso de cessão ou de licença qualquer dos cotitu
lares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito 
de preferéncia. 

Art. 36. Aplica~se o disposto nos artigos 32 e 35, no 
qae Couber, às entidades da Administraçãodireta ou indireta, 
Federal, Estadual ou Municipal. 

CAPÍTULO X 
Das Sanções e das Penalidades 

Art. 37. Reproduzir, no todo ou em parte, sem autori
zação- do titular topografia registrada de circuito integra-do. 

Pena: detenção_-de três meses a um ano e multa. 
Art. 38~ Importar, vender, distribuir e/ou manter em 

estoque, sem autorização do titular, para fins COmerciais topo~ 
grafia registrada ou circuito integrado que a incorpore. 

Pena: detenção de três meses a um ano __ e multa. 
Art. 39. Os criines previStos nos artigos 37 e_38 somente 

se processarão mediante queixa. 
Art. 40. . O ofendido decai do direito de queixa se não 

o exercer dentro do prazo de seis meses contados do dia 
em que veio a saber quem é o autor do crime. 

Art. 41. Independentemente da ação penal o prejudi~ 
cado _poderá intentar ação para coibir o infrator da prática 
do ato incriminado com a cominação de pena pecuniária para 
o·caso de transgressão do preceito. 

§ 1' A ação de abstenção da prática do ato poderá ser 
cumulada com a de perdas e danos pelos prejuízos decorrentes 
da infração. 

§ 2" No& prOcedimentos cíveis, as medidas cautelares 
de busca e apreensão_ serão precedidas de vistoria, podendo 
o Juiz ordenar a apreensão das topografias, ou dos circuitos 
integrados que as incorporem, reproduzidas no todo ou etn 
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parte, ou comercializadas, com violação do direito de proprieR 
da de. 

§ 39 O Juiz poderá conceder medida liminar proibindo 
a práticã do ato incriminado, nos termos do caput deste artigo, 
independentemente de ação cautelar preparatória. 

§ 4' Será responsabilizado por perdas e danos aquele 
que requerer e promover as medidas previstas neste artigo 
agindo de má fé, espírito de emulação, capricho ou erro gros
seiro, nos termos dos artigos 16_ a 18 _do Código dç_PrOcesso 
Civil. 

Art. 42. As ações previstas ne-ste Capítulo cOrrerão em 
segredo de justiça, 

CAPÍTULO XI 
Das Disposições Gerais 

SEÇAOI. 
Dos Recursos 

Art. 43. OS recursos previstos nesta Lei serão inter
postos no prazo de sessenta dias, contados da publicação da 
decisão no órgão oficial do INPI. 

§ 1<:> O recurs_o interposto com base_no artigo_l~. desta 
Lei terá efeitO -sUspensivo e será deddidQ. pelo Presidente 
do INPI, encerrando a instância administra_tiva. _ _ 

§ z~ ·o recurso interposto com bas_e__no artigo_23_des..ta 
Lei, terá efeito suspensiVo e será decidido -pelo Sr. Ministro 
de Estado competente, encerrando a instâ)lcia administrativa. 

Art. 44. Para fins de instrução do reçurso, o INPI pode
rá formular exigências que deverão ser cumpridas ou contes
tadas no prazo de sessenta dias, contados da publicação da 
exigência no órgão ofiçial do INPI, sob p~na de arquivamento 
definitivo do recurso. - - -

SEÇÃO II 
Dos Atos das Partes 

Art. 45. Os ·atos preVistOs nesta Lei serão praticados 
pelas" partes ou por seus procuradores ... _ 

Parágrafo único. O instrumento de procuração, no ori
ginal, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua 
portuguesa. 

Art. 46. A pessoa domiciliada no estrangeiro deverá 
constituir procurador com poderes para representá-la adminis
trativa e judicialmente, inclusive para-receber citações, dispen-
sada a legalização consular. -

Parágrafo único-: O prazo para Contestação- d"e aÇ6es 
em que a citação se fizer ria forma deste artigo Será de sessenta 
dias. 

Art. 47. A procuração quando não apresentada inicial
mente poderá ser apresentada em até sessenta dias após o 
depósito do pedído de registro sob pena de arquivamento 
definitivo. - -

Art. 48. As petições sujeitas a retribuição só serão rece
bidas mediante comprovação do pagamento, no valor vigente 
a data de sua apresentação. 

Art. 49. Não se conhecerá da petição: 
I- quando apresentada fora do prazo legal; e, 
II --se apresentada por pessoa estranha à relação pro

cessual. 

SEÇÃO III 
Dos prazos 

Art. 50. Os prazos ·estabelecidos_ nesta Lei sãç contí
nuos, decorrido o prazo, extingue-se· automaticamente o direi
to de praticar o ato, ressalvado, porém, à parte o direito 
de provar que não o praticou por força maior.--

Parágrafo único. Verificada a força maior, a parte prati
cará o ato no prazo que lhe assinar a Autoridade. 

Art. 51. Os prazos começam a correr, salvo expressa 
disposição em contrário·; a ·partii' do priiiieirO dia útil após 
a intimação, que será 'feita nO órgão bfic_ial do INPI. 

Art. 52:-- Não havendo estipulação nesta Lei, o prazo 
para a prática de atos será de sesserita dias. 

SEÇÃOIV 
Da retribuição 

Art. 53. Pelos serviços1'revistos nesta Lei será cobrada 
retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão esta
belecidos pelo INPI, desde que previamente aprovados pelo 
Ministro de Estado competente. 

CAPÍTULO XII 
Da Disposição Final 

Art. 54. Esta Lei entra em_ vi_gor noventa dias após a 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá:fio. 

-justificação 

Temos a honra de subm_et_er _à apreciação desta Casa este 
Projeto de Lei, que viSa estabelecer as condições de_ proteção 
das topografias de circuitos integrados, comumente conhe
cidos por 40Chips''. 

A abertura de capital e à te_cnologia de ponta estrangeiros 
implementada pelo Governo Federal pretende dar significa
tivo impulso a novos segmentos de mercado, entre os quais 
o de circuitos integrados, prOdutos absolutamente_ _es_sencia,is_ 
ao <;tes~nvolvim~nto da informática pois deles depe_ride qUal~ 

- qUer equipamento de técnica digitaL Coireflfe ·oom esSa linha 
de conduta, o II Plano Nacional de Infonnática e At,l~Qmação 
- PLANIN, indica' o segmento de microeletrônica (onde se 
incluem ós circuitos irltegrado~) Córilo -prioritário ao plano, 
"em função de constituírem· um alicerce para o desenvolvi
mento do Complexo Eletrónico". (Lei n• 8.244, de 16 de 
outubro de 19Ql.) . 

É fundamental, no entanto, que o titii!ã_r_dejim~cii"cUitQ -
integrado veja sua criação protegida contra cópia Ou utilização 
indevida pois, dO contrário, nãO haverá estímulo aos vultosís
simos irivestiineritoS de ·catfttal,-riláo-de-obra e_specializada, 
trabalho e pesquisas ne~eSSárips _â utiliz;açãq~d~_.t<\iS _·prOdutos 
em economia de escala. - - --- - --

Diante da relevância e complexidade técnica do tema, 
procuramos ouvir- entidades representativas dos diretamente 
interessados no assunto: a SUCESU Nacional_ -:-- represen
tante dos usuários de computadores, a ABEs-- Associação 
Brasileira de Empresas de Software, e a ABDI ~Associação 
Brasileira de Direfto dé InformátiCa, que. congrega- jUristas 
de todo o País, dedicados ao estuao dos problemas da infor
mática. 

Do levantamento e análise das considerações feitaS por 
essas entidades Chegori~se a este Projeto de Lei, elaborado 
com base nas diretrizes a: seguir expostas. · · 

-Em virtude da natureza atípica dos circuitos integrados 
e, via de conseqüência, dos direitos a serem protegidos, optou
si por uma proteção "sui generisn, que alia aspectos da pro te· 
ção por direito autoral à sistemática de proteção de inventos 
patenteáveis. Essa orientação, aliás, tem sido adotada pelz 
imeílSáiDaioria dos países Oiide ·se ehcorttraih aS gtandes indús· 
trias e mercadOs para circuitOS integrados. Entre _eles estão 
Japão, Estados Unidos, Suécia e, com base em diretiva da 
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Comunidade Econômica Européia;Aiema-nha, França, Suíça 
e outros. - _ _ _ 

-O Projeto_ prestigia o criador individual da t9pografia 
de circuito integrado ao estabelecer sei ele o titular elos direitos 
de proteçáo e exploração de topografia de circUitO integrado 
por ele desenvolvida independentemente desvinculada de re
cursos e equipartH!fitõS ·cte. eventual contratante ou empre
gador. Por outro lado, assegura a proteção ao investidor de 
capital, trabalho, pesquisa e desenvolvimento, ao assegurar
lhe a titularidade no caso de topografia de circuito integrado 
elaborada em decorrência de contrato de trabalho ou- enco-
menda de serviço: __ __ _ __ -,---

-O Projeto ·nãO veda a utilízii.Ção--da chamada enge
nharia reversa- análise, avaliação e pesquisa de topografia 
anteriores -, mas consagra: a origiitalidade da topografia re
sultante como necessária à obtenção da proteção. 

-A celeridade na _obtenção (ou rejeiÇão) do registro 
requerido, com_ a redução da burocracia e maximização çl_ª-
eficiência da máQuiria estatal, é também preocupaç-ão do Pro
jeto, que adota procedimento simplificado mas sem olvidar 
da segurança imprescindível aos atas jurídicos de caráter pú-
blico. ·-

-O prazo da prote"ção concedida pelo registro da topo
grafia -e- de 10 (dez) anos, em cons<?nância cOma-orif::ri~ação 
da sistemática patentárfa para modelos de utilidade. Esse pra
zo coincide, também, com o prazo de proteção adotado pela 
maioria dos países produtores de circuitos integrados, o que 
coloca o Brasil em condiç6es de oferecer-lhes proteção equiva
lente à de_ seus países de origem e, conseqüentemente, esti
mula a produção de circuitos integrados no País. 

Isto posto, esperamos contar com o imprescinâível apoio 
dos ilustres colegas na aprovação de~te Proje~o. --,- _ 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1992. -Senador José 
Eduardo. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
-Decisão Terminativa.) - -· 

O SR- PRESIDENTE (Valmir CampO!o) -Os projetos 
lidos serão _ _publicados e remetidos às comissõ_e$_COmpetentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão ljdos pelo Sr. 
1~ Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 337, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos_termos do art. 216, com?inado com o art. 238,_caput, 

ambos do Regimento Interno do Senado, formulo o presente 
a ser encaminhado ao Ministro de Estado da Saúde, a fim 
de que sejam prestados esclarecimentos sobre as seguintes 
questões: -

L O Ministério da Saúde é proprietário de_ terr~no, 
com área de aproximadamente 20.000m2 (vinte mil metros 
quadrados), localizado no Município de Duque de Caxias, 
Estado do Rio de Janeiro, onde, até 1949, funcionava uma 
fábrica de produto venenoso (BHC) dest~nado a çon:;b_ater __ 
o inseto transmissor da malária? 

2. -=Sendo afirmativa a resposta ao quesito anterior, é 
procedente a notícia de que essa fábrica foi des!lt!vada nª-quele 
ano (1949) e que 13.000m2 (treze mil metros quadrad9s) do 
referido terreno ficaram e continuam contaminados, incl!J.§jy~ _ 
o seu lençol freático? -

3._ Sendo afirmativa a resposta à primeira questão, dese
ja-:-se saber: o imóvel está abandonado? O uso do imóvel está 
~dido a alguma pessoa (física ou jurídica) ou a alguma entida
de ou órgclo? Havendo cessão, está ela documentada? Que 
condições (de remuneração, prazo, utilização e destinação) 
regem essa cessão? Houve ou há invasão do imóvel? Desde 
quândo, por quê, por quem e por· qu-antas pessoas? 

4. Consta, de notícia da imprensa, que nos _úlilin()s 3Ü 
anos-o teii_ei(o foi invadido por mais de 700 pessoas. Dessas, 
14 teriam morrido e uma dezena delas estariam contaminadas 
pela presença do produto venenoso naquela área, segundo 
análise _que teriam sido procedidas pela Fundação Oswaldo 
Cruz. A notícia Corresponde à verdade dos fatos? 

5. É do conhecimento e/ou do consentimento desse Mi
nistério a assinatura· de convênio, eni fevereirO do corrente 
ano, pela Legião Brasil~ira de_ As_sisténcia (LBA), poriv.te_r
médio da Fundação Abrigo Cristo Redentor, com a Prdeitlll-a 
d_e Duque de Caxias, para destinar o referido terreno à cons
trução de ~brigo de crianças carentes?_ Por outro lado,_ é do 
conhecimento desse Mirristéri_o a tentativa da Legião BrasUeira 
de Assistência (LBA} .Q~M dois. anos._fuStalar_ ou cQns.truir, 
no mesmo terreno~- habitações populares? Sendo do conheci
mento desse Ministério o fato inquirido na questão imediata
mente anterior, deseja-se saber do destino -do projetO relativo 
àquela pretensão da LBA e qual a opinião desse Ministério 
consubstanciada em decisão no mencionado projeto? 

6. Sendo procedentes as notícias da imprensa aqui refe
ridas e afirmativas as respostas às qll_est6es ora formuladas, 
indaga-se desse Ministério se foi realizada avaliação técflica 
dos riscos a que estão expostas as pessoas que vivem ou transi
tam no referido terreno e qual essa avaliação? 

Sala d:;ts Sessões, 28 de maio de 1992. --Senador Jutahy 
Magalhães. 

(A Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 338, DE 1992 

Senhor Presidente, 
,- _ -Nos termos dos arts. 215, inciso I e 216. do Regimento 

Interno, requeir9 à Mesa sejam solicitadas ao Exm"' Sr. Minis
tro da Aeronáutica, as seguintes informaçÇ)es: 

1. Com relação ao cumprimento e fiScalização da-Lei
n9 7.183/84, _que re_gu_lamenta a profissão de aeronauta: 

a) em quais set_ores do transporte aéreo tém sido realiza
das inspeções e em que datas, no período compreendido entre 
janeiro de 1989 e junho de 1991? 

b)_ qual tem sido, efetivamente, a_ at_uação do Departa
mento de Aviação Civil, e seus serviços regionais e doslnspe
tores de Aviação Civil? 

c) se têm sido aplicadas multas e/ou outras formas de 
sanções; 

d)_ se tais sanções têm sido suficientes para coibir a infrin
gência à regulamentação da profissão do aeronauta ou se se
riam convenientes outras formas, como, por exemplo, multas 
mais elevadas e/ou interdição da aeronave em que ocorrer 
o ilícito; suspensão da linha área por prazo determinado; apli
cação do Código Civil; 

e) especificamente em reJaçãq ao transporte não-regular 
(fáXi aéreo) e, particularmente, _a partir de empresas _com 
sede em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Rio, se já 
teria sido detectada a utilização de tripulação por 24 horas 
fi~guidas durante sete dias, consecutivos, portanto, permanen
temente à disposição, cumprindo, alternadamente, vôo e ser-
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viços de reserva e de sobreaviso; se, em caráter especial, 
poderão ser realizadas inspeções nesse sentido, no interesse 
da segurança do vôo; 

O qual o programa de inspeção programado para a avia
ção civil no exercício de_l9~2, compreendendo a fiscalização 
da regulamentação ~JirofiS:são do aero-nauta? 

2'. Com relaçãd-à"Lei n' 7.565186- Código Brasileíro 
da Aeionáutica: 

a) qual tem sido, efetivamente a atuação do Ministério 
da Aeronáuticã, no que diz respeito aos artS. 299 e 302, alínea 
j, no período compreendido entre janeiro de 1989_e junho 
de 1991? se houve casos de inobservância desses dispositivos 
e se foram aplicadas as sanções correspondentes; citar o núme
ro de ocorrências, os operadores, infratores e o vá.lor das 
multas. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1992 ......... Senador Márcio 
Lacerda. 

(À ComisSão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir CarnpeloT _:;:Os requeri
mentos lidos serãó despachados à Mesa para decisão, nos 
termos do art. 216, III, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Cimipelo)- A Presidência 
avisa aos Srs. senadores que, a par-tir de amanhã, as matérias 
da Ordem do Dra-sõ poderão ser deliberadas após a votação 
do Projeto de Lei da Câmara n9 19, âe 1992, constante do 
item 1, da pauta, em virtude do que dispõe o § z.;- do art. 
64 da Constituição FederaL 

Passa-se à 

· ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, 'requerimento que s~fa lido pelo 'sr. 19 

SecretáriO.- -,. --- - ------ - -
' . ' 

É lidÕ o seguinte 

REQUERIMENTO N• 339, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 

requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de qiie a··mãtéria 
constante do item 1 ~eja submetida ao Plenário em último 
lugar. _ __ _ _ _ _ , , _ _ _ _ 

Sala das sessões~·z-g de maio de 199f. ~-CºutinOº_JOrge. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Em votação 
o requerim-ento.- · - ---

Ronan Tito- Sr. Presidente, qual é o requerimento que 
estamos votando? 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -É o requeri
mento de inversão do_ item I da pauta, que se pretende seja 
votado em Ultimo lugar. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peço verificação 
de quorum, com o apoiamento dos Senadores Gerson Camata, 
Elcio Alvares e João França. --

O Sr. Esperidião Amin- Peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Pois não, 
nobre Senador. 

O SR. ESPERIDIÃQ A.MIN- V.Ex' não anunciou o 
resultado da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O requeri
mento foi rejeitado. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Então, não precisa fazer 
a verificação de -qu-orum. 

O SR. PRESIDENTE (V almir Campelo) - Mas foi pedi-, 
da a verificaÇão de quorum pelo nobre Senador Ney Mara
nhão, _apoiado por mais três Srs. Senadores. 

Vai-se proceder à verificaÇão. 

O Sr. Mansueto de Lavor-Sr. Presidente, já foi iniCiado 
o processo de votaçã-o? 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Já foi iniciado 
o processo de votação. Vamos fazer agora a verificação. O 
Senador Coutinho_ Jorge fez o requerimento, e o pedido de 
verificãção foi feito pelo nobre Senador Ney Maranhão, apoia
do por mais três outros Senadores. 

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Tem a palavra 
V. Ex' 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, foram dados nomes 
e os detentores dos nomes não anuíram com .essa verific~ção 
de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A verificação 
foi pedida pelo nobre Senador Ney Maranhão e apoiada pelos 
Senadores Gerson Camata, Elcio Alvares e João França. 

O SR. PRESIDENTE ( Yalmir campelo) - Os Srs. Sena
dores já podem votar: (Pausa.) 

· ·(Procede-se à Votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Garibaldi Alves 
João Calmon 
João França 
José Richa 
Júlio Campos 
J utahy Magalhães 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Elcio Alvares 
Esperidião Amin 
Gerson Camata 
Magno Bacelar 
Ney Maranhão 

ABSETÉM·SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Epitácio Cafeteira 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Votaram sim 
12 Srs. Senadores; e não 5. 

Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 18. 
Não houve quorum. 

- -- -- -- -- -

O Sr. Cid Sabóili de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a pala-vr~ -12ara Urilã questão de ordem. _ -..:..l 
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a 
palavra ao nobre Seilador Cid Sabóia de Carvalho, para uma 
questão de ordem. 

O SR. CID SABÓIA DE CÃltv4_H;O(PMDB'_:_ CE. 
Para uma questão de ordem. Sem révisáõ do orador.) -
Sr. Presidente, quero explicar que -a--Liderança do PMDB 
requereu e votou pela inversão. O PSDB também deve ter 
pela inversão da pauta, mas houve um cômputo qu-e não enten
demos bem. Como houve a verificação-; foi sanado o possível 
equívoco da Mesa. Mas que fique GeQl claro que o requeri
mento é do PMDB, e que a Liderança do PMDB votou favora
velmente à inversão da pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Perfeitamen-
te. 

Dada a inexistência' de~ quorum~ 3. Presidência vai suspen
der a sessão por 10 minutos,_ fazendo soar as camp(linhas. 

Está susp~nsa a ~essão. " -

(Suspensa às 18h16min, a sessão é reaberta às 
18h26min) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo j- Está reabtorta 
a sessão._ _ _ _ -, _ :- _ . _ _ _. -, -

Vai-se proceder à verificaÇão solicitada. 
Os Srs~ Seiladores queiram, por gentileza ocupar os seus 

lugares para votar. (Pausa.) 

- Os_Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votaçllo.) 

VOTAM ,;SIM" OS SRS. SENADORES: 

Ch3.gas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Coutinho Jorge 
Elcio Álvares 
Esperidião Amiii-
Garibaldi Alves Filho 
Gerson Camata 
J arbas Passarinho 
João Calmon 
José Richa 
Julio Campos 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Mansueto de Lavor 
Marluce Pinto 
Ronaldo Aragão 

VOTAM "NÃO" OS SRS: SENADORES:. 
João França 

São os seguintes os itens cuja votação fica adiada: 
Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 19, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 19, de 1992 (n•2.154/91, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a concessão de medidas cautelares contra --~uos 
do Poder Público, e dá outras providências, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Se
J;l~_dor Maurício _Corrêa, favorável ao Projeto e às 

-~-~Emendas n9s 2 e 3; nos termos de substitutivo que afere-
- ·ee; e contrário à Emenda n9 1. 

Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'9264, 
de 1992, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos 
rerfiios do art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão 
em Ordem do _Dia do Projeto de Lei do Senado n~' 

: 121, de 1991, de sua autoria, que "determina a conta-
gen;:t como te_mpo de serviço no exterior, para todos 
os fins, os períodos em_ que o diplomata cônjug~ de 
serviço no ex!erior, Pª-ra todos ~os_fiJ?.s,_para acqmpa
iih-ã.i" Cônjuge no exterior; nos termos da Lei n9 5.887, 
de 31 de maio de 1973". 

Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 267, 
de 1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos 

'termos do ,ait:- tn, inciso I, do Regimento Interno, 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do 
Senado n~ 95. de 1921, de Sua_autoriã, que dispõe sobre 
a divulgação dos princ.ipais devedores j UJ?-~~ à Secretaria 
da Receita Federal, ao Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social e Caixa Económica Federal e dá 

- outras providências. 
Item 4: 

Votaçã_p, em t~rno único, do Requerimento n~ 268, 
_4e 1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando nos 
termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do 
Senado n9 132, de 1991, de sua autoria, que dispõe 
sobre o depoimento de autoridade ou cidadão perante 
ãs Comissões da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal e do Congresso Nacion~l. 

Magno Bacelar O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -~ 
Ney Maranhão. Item S: 

ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: - .Discussão em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n9 1, de 1992, de autoria do 

Epitácio Cafeteira Senador Epitácio Cafeteira, que acrescenta alfnea "c" 
Márcio Lacerda ao inciso III do art. 150 da Constituição Federal. (1~ 

) V SIM sessão da discussão.)_ _ ______ _ 
O SR: PRESIDEN"I_:E (Valmir Campelo - otaram -~ -- :::J'~nioo~<!ienCiaao disposto no art. 358, § 2', do Regimento 

16 Srs. Senadores; e NAO 3. - Interno, transcorre hoje o primeiro dia da discussão da pro· 
Total de votos: 21. posta e apresentação de emendas assinadas por um terço, 
Houve 2 abstenções. - ----------:-:-- -~ no mínimo, da composiçãõ do Seàado. 
Não havendo número, O requerimento fica préjlldicad_?. Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição n~ 

As matérias Constantes dos itens 1 a 4 ficam com a votaçao 1, de)992, em primeiro turno. (Pausa.) 
adiada. 
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!'lão havendo quem pe_çll:_a palavra, a discussão_tcrá pros~ lado por aquele parlamentar solicitando o indiciamento de 
segmmento na próxima SessãO. - - - - --- -- ---__ - -- --pessoa-s~Hga-das à questão. ConfOrme Nota Oficial da Presi-

0 SR. PRESIDENTE (Valmir Camposy:...=. -o-Requeri- dência, tratava-se de "lnici~tiva Individual( ... ), sem que tosse 
m~nto n" 336, de 1992,lido no Expediente, fica com a votação adotado, pelo plenário, 'qüalquer posiciohamento sobre ore-
adiada por falta de quorum. querido". 

_ _l'.!ldoisso_,_.Sr. Presidente e Srs. Senadores, causa um 
O SR- PRESIDENTE (Valmfr Oimpelo) -~Concedo a profundo- abaÍo na credibilidaiie- doParlamento;Tenotanào __ _ 

palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg. falta de sintonia com a .realidade a partir da qual exerce sua 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (Pl'l- -:SE. Prq
nuncia o seguinte disCUrsO:) -Sr. Presidente, Sr.' e Sl:S. Sena
dores, o§ J9 do art. 58 d.a_Constit1,1ição f~çl~.r_a!, 4g_possibilitar 
a criação de COnlisSOes de Inquérito no âmbito do Legislativo, 
não pretendeu mais que enfatizar o papel do Estado demo
crático __ no ex:ame._de_ açõ_e:s_ do poder público conside~adas, 
à luz de irrefutáveis comprovações documentais QU de in.d.íçios 
substanciosos, contrários à moralidade administratiVa. 

Os regimentos internos de cada uma das Casas, da mesma 
forma, esclarecem para a relevância e_ para a cOmpetência 
de tais CoffiisSões, de modo que o seu exerCíciO esteja suficien
temente respaldado pela necessidade de Se apurarem fatos 
danosos ao interesse coletivo, rrias também que sua amplitude 
jamais--exceda _as_limita_çQes_ impostas pela própria disciplina 
legal. 

atuação. 
-Votou-se, há poucos dias, o parecer da CPI incumbida 

de examinar as causas do.atraso técnico-científicO nacionalJ 
após quase um ano de exaustivo trabalho, quando puderam 
ser ouvidos cerca de cem depoentes, que possibilitaram a 
elaboração de um alentado relatório, a constituir-se, por certo, 
em material de q:msulta e de orientação para os_ responsáveis 
pela elaboração de políticas públicas relativas ao setor. 

ESsa CPI transcorreu de forma límpida, sem traumas e 
sem preconceitos a empanar seu brilho, embora houvesse lega
do a grande preocupação com os rumos que vem tomando 
a atividade em nosso País. 

Como participante assíduo das reuniões, posso testemu
nhar o que recentemente afirmou Mauro Santayana, em artigo 
na Gazeta Merc~ntil, do dia 14 último. Referindo-se ao relató
rio, afirmou o jornalista: Não foi outra, portantO, a intençãCf do legislador senão 

fortalecer o entendimento de que cada ComisS:ãQ Criãda.díspo- "É impossível reS_u_m.ir as suas passagens mais irn-
nha de todo:) os meios necessários _a s_e:u .. eJetiv:o ~x.e:rcício, portantes, porqUe nele tudo é importante." 
ao mesmo tempo em que se Procurou estabelecer sua configu- Quero c6m ísSó dizer, Sr. Presidente e Srs. Sei:ladores, 
ração a partir da '"apuração de fato determinado e por prazo que a grande missão confiada ao congresso Nacional, conjun-
certo". _ _ _ _ _ _ _ tamente OL" por suas casas individuais, como defensor do inte-

Torna-se temerátíopois, a meu juíió; :ftigTrã·ês~ê-pj-écéitO ___ -resse-p-úóliCo, ·precisa -pãüfãr-se-pêlo ·comedimento, objeti-
original quando da_convoçação e do funciqn_a_mentO _dª~ ~-PJ. v"!_ndo de modo_ intransigente elaborar leis de ~lcance geral 
Buscarem..se elementos excedentes ao plano da investigação e oferecer soluções aôs de-mais podere"Sffa-COilauÇão do inte-
parlamentar básica é tumultuax 9 concei.to_ primeiio daquele resse público. Jamais, no entanto, corroborar.situações emba-
instituto fundamental à elucidação de ações do setor público raçosas e desprovidas da essencialidade necessária 30 encami-
tidas como inaceitáveis:· - nhamento de matérias afetaS a sua competência. 
S Pret~ndo, assim, afirm.ar ~inicialmente, Sr. President~ e Especialmente no que concerne à cPI do FGTS, tive 

:S· Sena ores, que as Conussoes Parlamentares de liJq~én!o acesso à farta documentação favo_rável ao comportamento sa-
na~ ~adem ser tr~nsformar e~ sucedâneas ~as delegactas de dia do Poder Público na questão da construção do_ canal da 
pohcia, sem que ISSO_ se cons_hfua em deménto para uma ou maternidade, no Acre. Apenas um distante relatório elabo-
para outr~ ,., . _ . rado pelo CREA_.çlo D_tstri~o Fççlc:~r:~:l_~e~too~_d~ __ c~mjunto 

.A co petenet<:td~as _Casas do ~ongresso Na~IOn~l, nesse de documentos comprobatórios da seriedade em que_transcor-
senttdo, conforn:e . tspoe o própno texto cor:stttuciOnal, ~e reram os procedimentos. Dentre eles, 0 do próprio Tribunal 
assegurab ~elo ~n~_etto e pelo ~ever_de .~'!:Ji~l.P-a_ra_maténa _ de Con~a~ da União, isentando a ~ixa Econ?mita Fed_e~al 
posta so usp_e1çao por UJ?a ó_hca I?:Cuh3:r' diverge_?~em~n!e e seus dmgentes de qualquer ato noc1vo à probtdade admtms-
da metodologia de _mvest_Igaçao ubhzada pe!a Pohc1a Civil, trativa. 
em qu~áp~se estar mvestlda de poderes_ s~mtlares. O_ fato é Não é possível cil:lza_rmos os braços, quarido nonles são 
que 0 c. ac~ss.o Ma.o P~l.ap.e"?to_e ~-~-~IY.:r.9.~_dç_parla!flentar enlameados pelo destempero verbal, pelã-falta de cuidado 
exp?em a ms:Ituiçao à vtgllancl3 e ao ~ntrole da socxeda_de. no trato de assuntos públicos e pela atração compulsiva pelo 
Se xsso é muxto bom para a democracia - como realmente sensacionaHsmo. 
o. é -; por. ~utr'? lado po·de caus31r_ um. gran_de estrago no Está em jogo, acima de tudo, a credibilidade.ck_!-l_ni Po_der 
Sts_tema parttetpa!I~o, por _f<:>rça úmca e exclusiva da falta de que se faz respeitar pelo que representa no regime democrá-
cutdado no exerClct_o _da a_ttV:ld'!d~, tanto p_elo excesso de pala- tico. 0 Legislativo é 0 ponto fundamental quando se fala 
vras, nem sempre comettdas ~ seu própno. conte:cto, quanto em representação, em transparência e em liberdade. A atitude 
na apresentaçã_o e_~a_conduçao de_p~o~s_It_~ras moportunas individual de seus membros não pode comprometer 0 que 
ao momento h1St6nco · 'fi · · · ct' 'á 1 s · · · --- - ~ 

- --- - ·-- • " • • • -·-··· • ~---··-· ·-;-· ··-· • --- c• • stgm tCa enquantO COO JUntO tn !SSOCI ve . uas liDC13tlVaS nt:~O 
Rece~temente, a prestdenc1~ da C~I que _cut_da de ex~m:_- podem ficar à mercê_ de modismos comprometedores da estabi-

nar a ges~ao do Fundo de Garantia se. VIU c~mpehda a assumir lidade e das garantias. -
uma postção de salvaguarda de sua mtegndade, ao desauto
rizar a emissão de comentários acerca_ d~ s_u_ª-__ at_uªção pç_r_ __ 
parte de um de seus membros, de todo_ conflitante_s çorn __ o· __ 
estágio em que se encontravam os trabalhos. Tais_comentá.tios, 
feítos de modo conclusivo enquanto ainda inconclusas estavam 
as ações da Comissão, baseavam-se em requerimento fonnu-

O Instituto das Comissões Parlamentare_s de ~quérito 
preciSa ser preseivcido em sua integridade, a fim _{je _que se 
exerça essa prerrogativa constitucional com base no bom senso 
e na certeza de que se está fazendo algo em atendimento 
ao inter~se do País. 
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Caso contrário, estará, o parlamento brasileiro fadado 
ao insucesso no desempenho de sua missão, pela Pescrença 
da sociedade em sua atuação. Nes~e aspecto, ê de indiscutível 
importância assimilar:.se que a popularidade do Poder jamais
deverá ser confundida com a-possível vulgaridade _de __ suas 
açóes. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Valmh Campelo) -,- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mareio Lacerda. 

O SR. MAR CIO LACERDA (PMpB - MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sf'!'l e Srs. Senadores, 
é do conhecimento geral que o Estado do Mato Grosso, que 
honrosamente represento nesta Casa, é um dos que mais tem 
crescido nas últimas décadas, não somente em populaç_<!o, 
mas, sobretudo, na produção económica. 

Este crescimento, além de possibilitar a expansão de nos
sas áreas agrícolas e a integração das regiões de fronteira 
ao nosso Sistén:ia_ produtivo, tem contribuído_ também para 
mitiga:r oS efeitos devastadores de uma política económica 
eminentemente recessiva. 

Ao mesmo tempo, ninguém igtiora que a fonte energética 
do Mato Grosso ptõvéni Quase que tot3.lnieiite dos derivados_ 
do petróleo; ninguém ignora, igualmente, que o consumo de 
combustíveis tem aumentado constantement~ no Brasil, ~pe· 
sar da recessão económica, assim comõ -é sabido por todos 
que o sistema energético brasileiro, e especialmente o setor 
hidrelétrico, vive à beira de um colapso. -

Essas diferentes constatações, Sr. Presidente, tem um 
ponto comum de convergência, e demonstram, pela ordçm, 
a conveniência, a importância, a necessidade e a urgência 
de se dotar o Estado do Mato Grosso ·cte um suprimento 
eficaz, contínuo e suficiente· de combustíveis. 

Foi com base nessas razões que apresentei, nO ano paSsa~ 
do, emenda ao Orçamento da União, quando de sua aprecia~ 
ção pelo Congresso Nacional, visando a destinar recursos para 
a elal;>oração de um projeto referente à construção de um 
poliduto entre Goiânia e Cuiabá. Minha emenda, felizmente, 
foi acatada pelo Relator, aprovada e incluída no Orçam~nto 
da União para o exercício de 1992. Cabe-me, agora, insistir 
no pleito, para que a Petrobrás, e em última análise o Governo 
Federal, não deixem passar a oportunidade de viabilizar 1,1ma 
obra vital para a região Centro~ Oeste, e de inconteste interesse 
para a economia nacional. A intenção do Governo Federal, 
de adotar uma política de desequalização dos preços de com~ 
bustíveis, vem reforçar meu argumento em favor da imediata 
consecução do projeto. Isso, porque, ·dada a longa distância 
das bases de distribuiçãu_, os contPustíveis deverão chegar ao 
Centro-Oeste; se concretizada tai-intenç-ãc>"; -a: preçoS' o-em supe-
riores aos praticados nas regiões próxima~ à refinari~s. com 
impactos-negativos na economia regional. Será, assim, for_teM 
mente prejudicada uma região que tanto vem contribuindo 
para compensar as perdas de setores diversos da noss-a et:onoM 
mia. 

No_ ano passado, ao comentar a intenção do Governo 
Federal, de acabar com o· preço único dos combustíveis, o 
Presidente da Federação Nacional do Comércio Vareji~ta de 
Derivados do Petróleo (Feco?J.bustíveis), Luis Gil Sjuffo Pe
reira, estirhóu que 5% ·dos consumidores_. ~m lQ_~s 9-i.stantes, 
teriam: aumentos de até 12o/Õ. A opinião, Srs. Senadores, adre
de escolhida, é insuspeita, mesmo porque o Sr. Siuffo Pereira 
é favoráVel â desequalização dos preços. 

É certo que o preço único doS combustíveis onera a 
União, pois a Petrobrás gasta 1 bilhão de d_ólares por ano, 
subsidiando o transporte das refinadas para as distribuidoras 
e- para Os postOs Oe gasolina. É quase certo, ainda, que a 
atual política de preço único facilite o funcionamento de um 
esquema fraudulento, que resultaria em prejuízos mensais 
de30 milhões de dólares ao consumidor (embutidos no super
faturamento do frete), de acordo com· estimativa da Fet..om
bustíveis. A este último argumento a resposta é óbvia: se 
o preço único resulta em fraudes nos preços, há de procurar-se 
os meios de evitá~ las, há que se ~embater_ as fraudes e punir 
os responsáveis. Quanto ao argumento anterior, relativ9 aos 
gastos com o subsídio, a questão éCOmplexa e controversa. 
A solução adequada dependerá de amplos levantamentos so
bre o impacto social e económico nas diversas regiões, e sobre 
o resultado geral das medidas a serem tomadas no comporta
merit() da e_cononlia nacional. Entretanto, uma coisa é certa: 
adotando-se a desequalização dos preços, não se pode deixar 
entregues à própria sorte conswnidores das regi6es distantes 
das bases de distribuição. Tal atitude poderia ccmpronteter 
a competitiVidade da economia regioQal, desestimula~ nov~s 
investimentos e reduzir a participação, si~iti_cativa, aliá~, de 
tais regiões no nosso PIB. O Centro Oes~e, certamente, passa
ria a apresentar números poucO expressivos na fe>_rmação do 
PIB, mas sua contribuição seria notadamente menor na produ-
ção agrfcola. · 

Hoje, portanto, a desequalização dos preços deixaria em 
desvantagem_ o Centro-Oeste e outras regiões, como disse, 
diStantes das bases secundárias de distribuição. Entretanto, 
não quero, com isso, reivindicar a manutenção eterna do subsí
dio, o que não representaria uma efe:tiva solução, mas uma 
atitude paternalista e paliativa. A solução que se requer, insisM 
to, é a construção .de um poliduto até Cuiabá, que serviria 
de pólo distribuidor para a região. _ 

Ao apresentar a emenda com tal conteúdo, durante a 
apreciaçãO do_ Orça!D-ento de 1992, levei em ~nsideração o _ 
fato de o Governo Federal já estar planejando, então, a ~ons
trução de um poliduto até Goiânia e Brasflia. Considerei, 
também, o fato de o consumo de combustíveis estar aumen~ 
tando a cada ano, como resposta, se não ao crescimento e·coj]ô
mico,_ ao próprio crescimento vegetativ~ da_população brasi
leira-e, no caso do Centro-Oeste, sabidamente, em resposta 
aos dois fatores. Tom·ando como base os nUmeres de dezembro 
último, veremos que o consumo nacioi13.fde derivados de 
petróleo foi de 1 milhão e 400 mil barris por dia, com acréscimo 
de 5,5%_ em relaçao ao mesmo mês do ano anterior. 

A construção ·cte um poliduto entre Goiânia· e Cuiabá, 
como ramal do poliduto que ligará a Refinaria de Paulínia 
(SP)_ a B~asília, oferece todas as va..l1tagens possíveis: baràtea
mento do custo geral dos combustíveis, garantia perene de 
abastecimento, menor desgaste do sistema viário, maior segu
rança, melhor proteção ao meio ambiente e rápido retomo 
do investimento. Quanto a este último benefício, os cálculos 
feitOs ·pela Peirobrás_~- referentes ao poliduto Replan!Brasília, 
constituem prova iilsofismável: para um investimento de 369 
milhões de dólares, o Governo Federal terá uma economia 
líquida de 6 bilhões de dólares, nos próximos 20 anos~ 

O poliduto Replan!Brasília já foi licitado e suas obras 
começarã~ em julho, devendo ser concluídas até junho de 
1994. Com 955 quilómetros de exten~ão, s~irá de Paulínia 
e chegará ao Dist_ritó _Federal, passando por R_ibeirão Preto, 
Uberaba, Urberlândia e Goiânia, cidades_ onde serão cons
truídas bases secundárias de distribuição. De acordo com a 
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Petrobrás, o poliduto transportará.cinco tipoS de Combustfveis 
-gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, álcool combus
tível e gás de cozinha -, será totalmente subterrâpeQ e t~r~ 
capacidade de transportar 1.600 metros cúbicos por hora. Isso 
signifiea bombear 7 milhões e 500 mil metros cúl:>icqs. ~or 
ano, ou seja, 50% acima~da.demanda atual, que é de5 mtlhoes 
de metros cúbicos. Com um~ taxa interna de .. retornq _d~ _;i_?.fo 
ao ano, o poliduto se pagará em apenas dois anos e meio, 
e como tem vida útil de 50 anos, todo o tempo restante de 
funcionamento representará lucro para o Governo Federal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é difíCil compreender 
por que optar pelo poliduto. Difícil é entender por que, até 
agora, sua construção ainda não se realizou. A economia qu~ 
se obtém com os polidutos é tão evidente, que esta é a modah
dade de transporte de co-mbustíveis mais Utilizada nos países 
desenvolvidos. Nos Estados Unidos a modalidade dutoviária 
representa 41% do transporte de combustíveis, contra apenas 
7% no Brasil. Pode-se imaginar, daí, o qUanto gas~a desn_~c~s
sariamente o Governo brasileiro para suprif de combustível 
o nosso vastíssimo território. O cust~ global do t~al!~p_o~e 
alcança, hoje, 1 bilhão e 800 rililhões de dólar~s__ por ano, 
dos quais 1 bilhão e 500 milhões de dólares são desti,n_ado~ 
aos transportes rodoviário e ferroviárió,--e 300 Íllij.h_qes de_ 
dólares ao dutoviário e ao marítimo. -- ____ --- --.-

Outros dados comprovam a economia proporcionada pe
los polidutos. Numa distância de 200 quilómetros, é o meio 
mais barato para transportar combustíveis, com o gasto de 
2 dólares e 77 cents por metro cúbico, contra 3 dólares e 
95 cents do transporte marítimo; 16 dólares e 54 cents do 
ferroviário; e 16 dólares e 57 cents do rodoviário. Par~ UJila .. 
distância de 1000 ciiiilómetros,- como é n caso do suprimento 
ao Centro-Oeste·~ ·o inài$ barato seria o_ m~t~o.t_ ca§~ fs>sse 
possível, com o gasto de 5 dólares e 95 cents por.m~tro c~ico. 
Entre as três modalidades possíveis, o dutov1áno contmua 
sendo a mais vantajosa, com um custo de_ ;1.3 _dólares e 86 
cents; a seguir vem o ferroviário, com 33 dólares e 37 cents; 
e, frilalmente, o rodoviário, com 68 dólares e 17 cents. 

· Outra grande vantagem do poliduto é a proteção ambien
tal. De acordo com estudos comparativos do Banco Mundial, 
o transporte por dutos é superior ao rodoviáriO IJeSS!!_ a_specto, 
porque elimina riSCoS:_-de acidentes de tráfego e, conseqüen
temente, de vazamento de inflamáveis; elimina a- emisSão de 
substâncias poluentes, comuns aos veículos; elimina pequenos 
vazamentos durante a carga, transporte e descarga dos produ
tos; e, além disso. reduz a carga ener:_gét~ca. 

Há razões de sobra, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
para que a Petrobrás contrate imediatamente. os estudos para 
a construção de um ramal Goiânia-Cuiabá, interligado ao poli
duto Replan/Brasflia. A implantação do poliduto só não se 
justificaria caso o consumo no Centro-0-~sle-, de modo geral, 
e no Mato Grosso, particularmente~ fosse reduzido. Mas não 
é esta a situação, e a própria Petrobrás reconhece que a região 
"apresenta volume movimentado que já justifiCa o emprego 
de um transporte mais económico, como o dutoviário". 

O Brasil tem mantido um equihbrio precaríssiirió-D.ó supri
mento e na denlanda de energia. Não se pode deixar que 
um colapso energético comprometa o crescimento da r_egião 
Centro-Oeste. O Estado do Mato Grosso, no_ perfodo 82-89, 
mostrou um cresciniento ·de 16,3% ao ano no CQI)SQJno de 
energia, o que comprova seu potencial económico. Cabe ao 
Governo Federal, portanto, utilizar esse potencial de cresci· 
menta, especialmente num momento em que o País passa 
por tão grave recessão económica. Se o fizer, o Governo 

Federal impulsionará não só o de.se:rrv..Qlyjwentç :Ç~giçmal, ~ntç
riorizando o progresso, mas, também, dará um gigantesco 
passo em busca da prosperidade coletiva, do bem-estar de 
milhões de brasileiros e do próprio desenvolvimento nacional. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a 
palavia ao nobre Senador NelSon Cãineín:i-- --- --- --

0 SR. NELSON CARNEffiO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- S... Presidente, S~ e Srs. Senadores 
dias atrás, recebi uma carta do Senhor Jorge Luís Jones Cruz, 
integrante do diretório -do- iió-SSO ·pai"tido";-õ"PMI?B, e~ B3:rra 
do Piraí-RJ, em que lança o seu protesto contra a diminuiÇão 
das viagens de trem entre Barra Mansa, no Estado do Rio 
de Janeiro, e Lavras, em Minas Gerais. - - ---

-De acordo com matéria publicada no Jornal do Brasil, 
de 29-3..:92, em qu~ se baseou, a Rede Ferroviária Federal 
reduziu de tfês viagens semanaiS para apenas uma a fteqüência 
do trem mineiro, que atraveSsa o_rilédio __ Paraíba; no Rio, 
e o Campo das Vertentes, em Minas. Com isso, uma população 
estimada em 300 mil pessoas ficou prejudicada, pois o trem 
era a melhor forma de transporte para o trabalho, para as 
compras e para a procura de um médico; em toda essa região. 
Em-aigumaS cidades de MiiüiS, priridpairn:eiifé-:--oTrem éã -
única forma de transporte público existente, de vez que não 
há o transporte rodoviário. 

Em Barra Mansa, além da vertiginosa queda no comércio, 
a conseqüência mais palpável dessa redução é que, a cada 
sexta-feira, mais de cem pessoas ficam sem viajar, por não 
conseguirem pegar o único trem que semanalmente parte para 
o interior, por falta de lugar. A solução é apelar para uma 
carona ou para o ónibus, que não faz um trajeto contínuo 
e cobra mais carO pela passagem. 

O incrível disso tudo é que, enquanto outros países procu
ram privilegiar e incentivar o transporte ferrOviário, pOr' Ser 
mais económico e transportãr mais gente ou carga, o BraSJ.l, 
na contramão da história, faz o inVerso: prioriza o trãnSpOrte· 
rodoviário e desativa os ramais ferroviários. Em dezembro 
do ano passado, o nobre Senador Lucídio POrtella oCupava 
também esta Tribuna para fazer idêntico protesto, concer
nente à desativação imiitl:mte e total do trecho _entre_ Altos, 
no centro do Estado dO. Pii:mí, e Luiz Correiã, no--lhõraL 
Com isso, 55% da malha. ferroviária daquele Estado seriam 
desativados. Em ambas as situações, estava a _motivar a Rede 
anecessidade do lucro, esquecendo-se os seus dirigentes de 
levar em conta o grande prejuízo social que essas medidas 
representam para as populações que habitam as margens des
sas ferrovias, geralmente pessoas pobres e marginalizadas. 
Para elas, o trem é o meio de se comunicarem com os oUtros, 
é o meio que tem de exercerem o, para eles, restrito direito 
de ir e vir livremente. Pois bem, Sr. Presidente, S~ e Srs. 
Senadores, até esse reles direito estão tirando de signjfi.cativa 
parcela da nossa população. - -

Temos notícias de que a Rede Ferroviária, em""' ribme 
do lucro e da rentabilidade do negócio, planeja desativar aque
les ramais que são deficitários, independentemente dos prejuí· 
zos sociais. Será mesmo esse o caminho, Sr. Presidente, Sr'5 

e Srs~ Senadores? Cremos que não. · 
Por isso! _ao t~mpo- em que _fa~_Itl9S __ nQ~sq_ Q_l)rbtesto 

do correligionário Jorge Luís contra a redução das viagens 
do trem mineiro, lançamos o nosso _apelo à direção da Rede 
Ferroviária Federal para que aquilate bem os efeitos sociais 
de suas medidas saneadoras, levando em consideração que 
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um prejuízo financeiro que representa palpável lucro social 
pode muito bem ser compensado com o lucro obtido em tre-
chos rentáveis. -

Contamos, pois, com que o bo-tn seD.so inspire as decisões 
da direção da Rede, e a preocupação social esteja sempre 
a dirigi-las e ampará-las. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir aimpelo)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Beni V eras. _ 

O SR. BENI VERAS (PSDB :.:.:.'l;:E. Pronuncia oseguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, S~ ê Si's. Senadores, é com 
grande satisfaÇãO qUe tr3go,- mais-Uma vez, ao PlenáriO deSfã
casa, a informação- de que os trabalhos da Comissão __ Mista 
do Congresso Nacional sobre o Desiq_üilibrio EcOnômícO ln
ter-regional Brasileiro, d.e que tenho a honra de ser o relator, 
estão se desenvolvendo com expectativa de grande sucesso. 
Na semana passada, a Comissa:o-ol.iviu o ex-Ministro, do Pla
nejamento do Govern:o--Geisel e átual CoordenadOr-Geral 
do Forum Brasil, João Paulo dos Reis Velloso, sobre o tema 
das Desigualdades Regionais no País. · 

Alguns dos pontos suscitados pela exposição do ex-Mi
nistro do Planejamento e pelos debates com os senhores parla
mentares presentes merecem uma reflexão desta_ casa, pela 
sua _importância diante do quadro que o País se defronta atual
mente em relação ao seu desenvolvimento e â redução dos 
desequilíbrios regionais. Peço vênia para trazer aqui algumas 
destas questões. 

Em sua exposição, o-ex-Ministro Reis Velloso destacou 
três idéias que está desenvolvendo no âmbito Fórum Brasil: 
primeiro, a idéia de que o desenvolvimento brasileiro, sob 
o aspecto espacial, deve se basear na integração com diferen
ciação; segul)do, a idéia de que da diferenciação regional deve 
surgir uma nova visão de federação; e terceiro, no caso do 
Nordeste, uma nova estratégia de desenvolvimento deve partir 
de uma ruptura com o tipo de política paternalista e clientelista 
que tem predominado no passado. 

Integração com Diferenciação 

Devemos reconhecer a inlpoitânci3 -dã. dimensão' conti
nental do Brasil e o que isso significa para o novo rilodelo 
de desenvolvimento que se deseja. POrisso, O ~rasil :~~-~_pod~ 
ser assemelhado a um novo tigre asiático-, por causa das possi
bilidade de um mercado interno amplo que lhe propiciam 
suas dimensões continentais. -

A crise da década perdida dos oitenta, segundo Velloso, 
representa a exaustão do modelo de desenvolvimento econó
mico, social e político gestado a partir dos anos 30. Até entãO, 
o Brasil era um arquipélago, composto de váriOS Brasis. A 
integração propiciada por aquele modelo permitiu que a eco-· 
no mia avançasse em todas as regiões, culminando, na década 
de 70, com o crescimento mais rápido das regiões mais pobres, 
como o Nordeste. Infelizmente, esse crescimento não foi Sufi~ 
ciente, e a crise dos oitenta impediu que os resultados daquele 
modelo beneficfasS:ciri urrla parcela maior da população. Con~ 
tudo, é preciso destacar que o Brasil progrediu multo sob 
o aspecto económico, transformando-se na sexta mais impor
tante economia industrial do mundo (e náo a oitava, como 
se divulgou). segundo relatório da OECD .. 

Atualmente, o Brasil ainda é um dos poucos- países que 
têm uma fronteira agrícola a ocupar, embora não saiba ainda 
como desenvolver a Amazónia. Um aspecto da maior impor
tância é a adaptaç-ão -ue tecnologia modert).a a:o desenvolvi-

mCntO dos recursos naturais do :Paí~, algo que tem sid~ feito 
de forma muito lenta. 

Criticando os que levantam a hipótese de separatismo, 
Reis Velloso mencionou que, na economia brasileira, a inte
gração é um fenómeno irreversível. Entretanto, ela deve partir 
do reconhecimento das diferenças e das peculiaridades de 
cada espaço geográfico particular. Daí integração com diferen
ciação. 

Sob este aspecto, defende-se a solução do crescimento 
com integração, visando a criar uma integração dinâmica, 
complementado com mecanismos de compensação, uma vez 
que a integração· com diferenciação deve reconhecer os dese
qüilíbrios e procurar compensá-los. 

Velloso lembrou que, no passado remoto, o crescimento 
económico foi praticamente nulo nas regiões perifericiS~ en
quanto nas fases mais recentes houve insuficiência de desen
volvim~nto neSS~aS nl.esmaS regiões. Embora o Nordeste tenha 
crescido mais rapidamente do que o Brasil na décaçla de seten
ta, isto foi por coitO período de tempo. Nos períodos recentes~ 
o Nordeste cresce mais quando o País cresce mais. Porisso, 
é aconselhável que o Brasil cresça mais rapidamente, porque 
a experiência mOStrou que o crescimento rápido beneficia 
as regiões perifériCas, e não o cont:i"árlo. 

A riqueza da experiência brasileira está na diferericiaç~o, 
que pfedsa- sér levada em conta explicitamente. É um erro 
ignorar essa diferenci"ação e, por exemplo, adotar política! 
nacionais sem o devido cuidado sobre os seus efeitos difen!n
ciados nas diversas regiões. Como exemplos de políticas que 
precisam ser diferenciadas, mencionam~se as aplicações de 
re_cursos pelas instituições oficiais de crédito, entre elas o BB, 
o BNDES, a CEF; a política de Ciência e Tecnologia; os 
investimentos das empresas estatais; a política social e a poli~ 
tica monetária, eiitre outras. -

No momento atual, entretanto, o mais importante é criar 
as condições para que o País, possa voltar a crescer e isso
passa necessariametne pelas políticas de estabiização da eco
nomia. 

Por uma Nova Federação 

Para Reis Velloso, o destino do Brasil deve ser uma Fede-
- raçã-o ativa. A realidade de um continente diferenciado indica 

que o País não pode ser governado de um centro todo pode
roso. É urgente que se resolva o problema da Federação brasi~ 
leira, cuja centralização até agora telJl sido responsável pelos 
chamados movimentos ·pen-dulares de sístoles e diástoles, de 
que falava Golbery do Couto e Silva. 

Na nova Federação, ao Governo Federal deveria Ser re
servado um papel de coordenação, de ordenação legal e insti
tucional e de correção dos desequl.Ibrios regionais. A Fede
ração deveria abstrair-se ao ·máximo de atuar diretamente,_ 

_ reservando a ação executiva para os níveis estadual e local. 
Para serem membros eficazes da Federação, os Estados 

precisariam se aparelhar de forma adequada, em termos de 
recursos institucionais ~- de recursos human_os. Na verdade, 
os Estados já estão se tornando mais competentes. É preciso; 
além disso, que os Estados considerem também como de sua 
responsabilidade ~ política de estabilização, para que o País 
possa retomar o crescimento económico em bases duráveis. 

Nesta linha, quero destacar a proposta apresentada pelo 
ex-Ministro Reis Velloso, e que considero muito importante, 
quando ele propõe um Pacto para o Desenvolvimento Susten~ 
tável entre os EStados e a Federação, com vistas a criar as 

~-~~ ~·~-----'=---~-----------------
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condições para um novo modelo de desenvolvimento. Com Para o ex-ministro do Planejam~ntQ_,_ _o novo Conselho 
o pacto, os Estados se comprometeriam a_ apoiar o Governo contaria- com o apoio de duas Comissões_:_._uriia_COJ:liiSs_[ó__:de 
Federal na realização do programa de estabilização e nas refor- Coordenação e Planejamento, com Secretaria Executiva na 
mas económicas, sociais e institucionais, en:quantoo ó GoVerno 'sUDENE, que, segundo ele, não s_eria _a .S_UPEN~. _atual~ 
Federal garantiria o se-u- apoio para as estratégias de desenvol- mas uma nova idéia de SUDENE sem qualquer ação execu-
vimento dos Estados. - tiv3.; -e- uma ComíSSâo de' Coordenação das Instituições. de 

O-Nordeste deve romper com as Políticas do Passado Crédito, que coord_enadoria __ Q apoio creditíciO do BNDES, 
BNB, BB e CEF para o firfã'ficiamento do_ desenvoJv_im.ento 

Falando sobre o Nordeste, foi mencionada a necessidade do NOrdeste. Sua ideia é-"dê C{ue ·ós- Bancos apresentariam 
de uma nova estratégia para o desenvolvimento deve partir à Comissão a_s suas propOstas e planos para efeito de _coorde· 
da ruptura do passado ligado ao paternalismo federal e a nação no contexto da polítiCa de financiamentO do desenvol~ 
certos tipos de elites regionais que atra-sani o progresso. Den~ · vinieD.tO -regíonal. ·-·- - · -- ·· -~--·-- ···· ~. ·- ·-· ·· --
tro da nova idéia de Federação ativa, o Nordeste deve propor 

. suas próprias estratégícas de desenvolvimento, declarando sua Prioridade para o Capital Humano 
maioridade, abafando o discurso de choraQei.r:a 4<\S !!li_t_~ r~tr.9~ Foi considerado de importância do desenvolvimento dos 
gradas interessadas na manutenção do clientelismo, do. pater- recursos humanos para o desenvolvimento, lernbrando~se que 
nalismo e dos cartóriOs, e instalando o imperio do auto~ajuda. a Sociedade Brasileira deve ao Nordeste um, grande esforço 

Seguindo essas linhas, propõe-se que a nova estratégia nesse sentido, especialmente na área de educação. Sem, inelho-
para o Nordeste aposte no desenvolvimento de setores dinâmi- ria generalizada nos recursos humanos na região, qualquer 
cos, que tenham condições de alcançar a sustentabilidade eco- proposta de desenvolvimento pode falhar. 
nômica num prazo curto, dentro da idéia de indústria infante. _ f!na_lf!le_n_te, 0 exM Mi~i~t~o _ y ~_llg_so lembrou que_ 0 País 
Nesse sentido, recomenda: a irrigaçãO empresarial; a indústria - _precisa cuidar da compatibilização das j)OlftiCãSriilcíOrla:Ts-COin 
de alta tecnologia; os pólos químicos e petroqU.ímicos; a cultura as necessidades específicas das diversas regiões. Criticando 
da soja; as culturas xerófilas empresariais;_ a agroindústria os que acreditam sem lirriítes no neoliberalismo, lembrou que 
empresarial e o turismo nacional e interJJ.acional. .t\Q __ _l_ad()_ -O desenvolvimento de países de sucesso como __ Q Japãó e a 
disso, são recomendadas estratégias- específicas para a convi- Coréia -do Sul não dispensou um papel sumamente-impOrtante 
vência com as secaS e programas integrad9s para aS populações d~sempenhado pelo Estado, conjUntamente Com 0 setO!" pnva-
de baixa renda. Destaca-se a necessidaqe_ d~ ,que seja elimi~ do. Mesmo os Estados Unidos mantiY~ram sua econo_Ill.ia ~!ta-
nado o mito de que o semi-árido é ínviável, porque a expe- fl:!e_~!e protegida entre 1880 e 1940, quando assumirãm. a-;an--
riêncía de muitos países COmprova o contrário. gUãida mundial e passaram a adotar 0 liberalismo. 

Desenvolvimento do Semi-Árido. Para Reis Velloso, está 
comprovado em váriOS lugares do mundo que 0 desenv_ol- No caso _brasileiro, o neo-liberalismo só não resolve. O 
vimento do semi-áridó é viável. Uma condí_Ç._ão, entretanto, Estado ainda tem um papel importante a desempenhar. Em 
no caso do Nordeste, é que se acabem com as relações pré~ca- ·geral, a nova estratégia de desenvolvimento nacional exige 
pitalistas, que impedem 0 desenvolvimentO. Entretanto, os três elementos fundamentais, três pré-condições: primeiro, 
programas voltados especificamente pára-· os· agricultores de uma reestruturação industrial; segundo, progresso científico 
baixa renda precisam ·ser subsidiados, mas os subsídios nunca e tecnológico; e terceiro, educação para a modernidade. 
devem ser excessivos, para evitar o paternalismo. Projetes No campo regional, é preciso ter uma presença iri.teligente 
de desenvolvimento desse tipo devem ser vistos como etapa, do Estado, administrando mecanismos de compensação que 
porque é preciso superar a fase da subsistên(;:iá e abrir nQvos respondam à diferenciação existente entre as vátias·_ rçgiões 
horizontes de desenvolvimento para as populações do semi- e o fato de que algumas regiões, como o Nordeste, não se 
árido. beneficiam ou até se prejudicam quando políticas nacionais 

A ·esse respeito, recomenda Velloso que se proclite ver são adotadas sem que seus interess_es_ &:ejam levados err(C9f!ta. _ 
o que existe de pesquisa e de experiências cálidas não só No debate com os parlamentares, o ex-MiniStro·v~_lloso 
no Nordeste mas nos institutos de pesquisa da agricultura pôde aprofundar vários de seus pontos de vista, a maioria 
tropical no mundo inteiro. dos quais de grande poder de convencimento para os membros 

Em geral, é preciso diminUir a iihpórtáO.da: dos setores da Comissão Mista. Examinando o modelo de substituição 
tradicionais, condenados à_ decadência. Isto irriplica, porexem- das importações no Brasil, foi ressaltado que a e·s-s3 .. p01ítica 
pio, em que os incentivos fiscais 'devem ser :reservados apenas foi, na verdade, muito mai$ ôo que_ a m~_ra ~u})s~iW.iÇ~9 _~e 
para os setores competitiVos e dinâmicos; que apresentam importações. Na década de 70, o Brasil chegou a .1!-.m .. ~~t~gio 
grandes possibilidades de retorno e sustentaJ?ilid~de. ç_con.9.:.. elevado de inte_gração econômica,_o quefe:~- COJ.Jl __ que aumen-
mica. taSseiD Co~~fcfêravehUeitte Os_:efe_iioS_-Qi_tiTtiplj~~-g_o_r_e~ çl(:i{in~c;:s- __ 

Pacto Político para 0 Nordeste. Uma outra ÇQ,Q.tr_iby.ição timentos, inclusive sobre a criação de empregos. Esse rilodelo 
importante apresentada por Reis Velloso defende a idéia de integrado t' · 1a alcançado elevado nível de convergênc~a·social, 
um novo esquema institucional para orientar a política de com alta repercq.ssão na cria_ção de oportunidade de trabalho, 
desenvolvimento do Nordeste. Em primeiro lugar, a instalação o que contribuiu fortemente para a melhora dos indicadores 
de um Conselho de Desenvolvimento do Nordeste, com a sociais que se oberva naquela década. Infelizmente, esse pro-
participação dos Governadores da região, dos Ministros de cesso foi interrompido com a década perdida de 80. 
Estado com atuação na área e de Congressistas, tendo como Com relação à Ciência e Tecnologia, por muito íe'trijlo 
Secretaria Executiva a Secretaria de Desenvolvimento Regio- tivemos uma política bem definida, após o Planá Estratégico 
naL É importante que esse Conselho se reúna em Brasílja, de Desenvolvimento (PED), no final dos anos sessent~. A 
pelo menos duas vezes por ano, e que possa contar inclu_s_i_ve _ FINEPE era alimentada com o Fundo Nacional de _Pesenvol· 
com a participação do Presidente da Repúbica. viriiento C!eritíííoo e Tecnológico -(FNDCT). O Estadiiinha~ 
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um papel importante. Na verdade, pensamos aqui no que 
sempre fez o Japão, que começou copiando e adaptando tecno
logia. O conhecimento científico era· gerado nos Estados Uni
dos e a inovação tecnológica-era feita no Japão. Nós busca vá
vamos isso. Não importa em que estágio eStejaniOs-,~ desde 
que tenhamos capacidade para adpatar tecnologias, e não 
sunplesmente importar pacotes fehcados. Mencionou como 
um grande problema atualme_nt~ a deterioração do sistema 
de ensino público do sistema de apoio à ciência e tecnologia. 

O ex-Ministro Velloso cita três condições básicas para 
uma nova estratégia de desenvolvimento que le\'e o País no 
rumo da modernidade: - - -

a) uma reestruturação do setor industrial para assimilar 
as altas tecnologias; 

b) progresso técnico-científico; 
c) reformulação do sistema ed4çaçional._ ______________ _ 
O Governo deveria ter um papel ativo é importante para 

apoiar a criação dessa nova base do desenvolvimento mo
derno. 

Prioridade das Políticas de Desenvolvimento Regional. 

Prioridade para o Capital Humano e Opção pelos Pobres. 
Um outro aspecto que quero ressaltar aqui é o que foi trazido 
pelo ex-Ministro sobre urna questão da maior importância, 
que vem sen_do discutida no âmbito do Fóruril Brasil que 
ele dirige. Trata-se da questão sociaL A proposta é no sentido 
de que seja feita uma drástica reformulação da estratégia eco
nómica a fim de atender a questão social. A melhor manneira 
de melhorar a distribuição da rendÇt é atacar a questão da 
pobreza absoluta, numa autêntica opção pelos pobres. 

Para isso, é preciso mudar a ação social do Governo, 
que o ex-Ministro denuncia estar até agora voltada para as 
classes médias e altas, para que ela se volte esse11chllmente 
para os pobres. Uma condição báSica é llril gra.O.de investi
mepto~em capital humano, tendo como educação o eixo prin
cipal. 

--------Planejamento Nacional. Um outro aspecto importante 
diz respeito à questão do planejamento. A exemplo de outros 
expositores, o-ex-Ministro defende a necessidade do planeja
_m.~_nt_o_de_médio e longo prazo, de caráter estratégico, conside
rando ser importante que o planejamento nacional volte a 
ter prioridade no Brasil, embora em bases totalmente diferen
tes, porque agora as condições são diferentes, pensando numa 

Quanto ao Nordeste, deve crescer juntamente coni o-Brasil, 
tanto em termos económicos' como sociais. No momento, é 
impo~ante. para que se criem as COndições do desenvolvi
mento, que o Governo Federal seja apoiado ~.9 ~~fo_rç_q __ de __ 
estabilização~ Com isso, o crescimento económico pode ser
retomado, com redistribuição de renda _e realiz!tção __ d.ª',~.t:~fo~:
mas necessárias 1 integrando as regiões -com-diferenCiação. 

visão estratégica do desenvolvimento_ nacional. Não é mais 
_ ~ ~()_m~l}tO _de _ _J:?~nsar e_p1 planos _e m~tas, Dl.as em y_isão-estra-
tégica. . . 

. ___ ,.N_e_s;sa_ yíSãQ estr'!-tégica, o Nordeste precisa pensar em 
Iívi-ar-sC da esCravidão das atividades económicas antigas~ mo
dernizando-se, tendo o apoio do Estado para sua indústria 
infante que teiiha condições de ser competitiva. Velloso chama a atenção para o fato de que, no mundo 

da terceira revolução· industrial, as regiões_p_~_ti_~[igt~ enfren
tam o seu maior desafiO, porque não têm ãs meS:'ffiaS condições 
que as regiões centrais para tirar proveito da revol~:~~ªo indu~
trial, do progresso-técnico-científico e da refornlufação da 
educação. Porisso, no caso brasileiro, a prioridade ao Nor
deste, à Amazónia e ao Centro-Oeste precisa ser parte da 
política nacional de desenvolvimento. --- -

A Prioridade na Prática. O ex-Min-isiro VeilOso ta_mbém 
comentou a forma como os dispêndios públicos se distribuem, 
para dizer que, na prática, o Governo g~~ta proporcional
mente mais nas regiões desenvolvidas do que no Nordeste, 
por exemplo. Porisso, defendeu a ü_nport~nciª_do dispositivo 
constitucional que manda regionalizar os gastos do orçamento 
público federal, medida ainda não regulam"entadca. _Para ele, 
numa opinião que apoiamos, a lógica do reescaioDal!lento 
das dívidas estaduais, como está sendo feita, reflete u~ª_inju,~
tiça contra os Estados que fizeram Um esforço próprio, para 
realizar o seu ajustamento, como é o caso do meu Estado, 
o Cearã, em benefício de grandes Estados, comoSã9_ Pa1,1_lo 
e Rio de Janeiro, que o ex-Ministro diz que sé ~~~portam 
com maior indisciplina financeira. Citando o caso -de_ ~ão Pau~ 
lo, Reis Velloso informou à Comissão que aí fOram construídas 
estradas faraónicas, sem nenhuma preocupação e"in ~alocar 
ordem na casa. 

Elogio aos Governadores do Nordeste. Quero destacar 
aqui a opinião do Dr. Velloso~ que considera como um dado 
importante para o Nordeste, a qualidade da atual safra de 
Governadores, com condições de fazer um bomtrabalho inter
namente em seus Estados,acabando com as polí~icas cliente:--_ 
listas tradicionais. Isto seria, em sua opinião, Unia Condição 
básica para tirila nova estratégia de desenvolvim~nto_ do ~.o!
deste, livre dos métodos tradicionais-que priVilegiavam o clien
telismo, o paternalismo e o apego das elites locais aos seus 
pequenos interesses. -

Planejamento Familiar. ESte, Sr.):iofesi·d-ente, é um tema 
da mais alta importância e que não tem sido .a]:,ordado de 
forma suficiente~ Na viSão Qo ex-Mini_stro Reis Velloso_, deve
se levar o contiC-cimento sobre métodos de planejamento fami
liar para as populações mais p9bres, que normalmente não 
têm acesso as essas informações- Reduzir o tamanho das famí
lias é uma condição essencial. 

Sr. Presidente, Srs. Se.nadores, os debates na Comissão 
Mista sobre o Desequilíbrio Económico Interregional Brasi
leiro -se mostram bastante enriquecedores, fazendo-nos crer 
que com base neste trabalho o Congresso Nacional poderá 
contribuir com políticas efetivas para reduzir os desequilíbrios 
do desenvolvimento brasileiro. Concordo que o desenvolvi
mento dO País é essencial para que o desenvolvimento regional 

- possa Ser retOMado, com políticos diferenciadaS para cada 
região. Ressalto que políticas nacionais não são neutras quanto 
aos seus efeitos espaciais, podendo prejudicar as regiões peri
féricas. 

Com Velloso, defendo a idéia de um novo Conselho de 
Desenvolvimento do Nordeste. Atualmente as reuniões do 
Conselho Deliberativo da Sudene se transfonnararn em muro 
daS lame"ntãções, porque o COnselho foi nivelado _pelos repre.: 
sentantesde terceiro escalão dos ministérios. O nOvo Conselho 
de Desenvolvimento do Nordeste. sediado em Brasília. vai 
proPiciar uma Visão estratégica do desenvolvimento regional. 

Considero relevante a idéia de uma Comissão para acom
panhar a política de financiamento a projetes re_g~çnaJs adota
das por todas as instituições oficiais de crédito, incluindo o 
BNB, o BB, a CEF e o BNDES. Lembro como exemplo 

.. ..Q caso do FNE -=--Fundo Constitucional de Desenvolvimento 
do Nordeste, que dispõe de cerca de 400 milhões de dólares 
por ano. Essa seria uma quantia razoável, se fosse adicional. 
Entretanto, o BB e o BNDES vêm reduzindo suas aplicações, 



4188 Sexta-feira 29 · DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio cte i992 

retirando-se do Nordeste na medida em que o FNE se torna 
mais atuante. Com isso, o impacto desenvolvimentista do FNE 
fica anulado. 

Sobre as Instituições de Desenvolvimento, Sr. Presidente, 
não devemos nos prender às instituiÇõeS que- ãí-êS-tãõ~--tais-

como o BNB, a Sudene, a Sudam, o Basa. De uma form_a 
ou de outra, essas instituições perderam a sua capacidade 
de galvanizar a força regio_ri_al e por isso precisám- passar por 
um processo drástico de reforma. O seu papel precisa mudar 
drasticamente, com redistribuição de funções e com aparelha-
mento humano e técnico adequado, _ ___ _ _ _ _ 

É preciso ter um Conselho Político _forte e_ u_m_ órgão 
de estudos e de planejamento competente, sem funções execu
tivas. Na Federação forte que se deseja, não há lugar para 
~quarto poder regional que detenha instrumentos de execu
ção direta. A execução do desenvolvimento _tem de ser feita 
a nível do Estado e do Município. No entanto, é n-ecessária 
a informação e a avaliação de um órgão de planejamento 
competente, que também use e estimule a inteligência das 
Universidades e das Instituições de Pesquisa, que possa Sem
pre apoiar- a ação política dos governadores e. do Conselho. 
e nunca se substituir a- êles. - -

A sobrevivência de órgãos como a -Sudene ~stá na depen
dência de sua capacidade de transformaçãO_ eoi direção á um 
modelo de planejamento não intervencioniSta. conió o ãqiii 
sugerido. _Ela. não precisa ter instrumentos para agir direta
mente, porque isso é tarefa dos Estados, dos Municípios e 
dos Ministérios. - -

Desejo meiicioD.ar d pã.pel nefasto das elites atrasadas 
do Nordeste, as quais detém grande poder político. Por isso, 
boa parte dos representantes que o Nordeste manda ao Con
gresso Nacional não representam a grande maioria da popu
lação da região, mas as elites tradicionais, é JiOITsSó Iazern. 
aqui um pacto de mediocridade que defend.e o:ueus pequenos 
interesses, não sobrando e.spaço nem disposiçãO" para defender 
os interesses do povo da região. . ., 

Como exemplo, cito a situação da Coiiií_ssãõ de Orça
mento do Congresso, ch~ia de nordestinos, q1çla qual defen
dendo o pior pleito. Ao gastar suas energiaS_ na defesa de 
pequenos interesses, os representantes das. elites nordestinas 
no Congresso Nacional deixam de lado os in_fel;:~s_ses_ma_iores. 

As elites tradiciollã.is são atrasadas e pOderoS:ãs.. Como 
exemplo, cito a elite da zona cana_v_ie_i_ra, m_a.$_JftmPém __ Q~ti:as 
elites regionais, as quàis fizérãrri e fazem tiitfiíüll ii:lU.ifQ-grande 
à região e se constituem no gtande fator de atraso. 

Desejo comentar a questão da Agricultura Ir_rigada e R~
cursos Humanos. Preocupa-me a forma como a"it'rigação vem 
acontecendo. Para ele, deve-se responder a pergunta sobre 
quem vai irrigar. Precisa-se de pesquisa, de treinamento, de 
investimento no fator· humano, porque irrigação representa 
um estágio superior da agricultura e deve ser ~jta por pessoas 
com capacidade. Os reSultados é que precisaillSer distribuídos. 

A questão dos recUrsos humanos é fundamental. Entre
tanto, manifesto min~a preocupação de que não adianta ape
nas que todo mundo fale, mas sim que faça diss_o 0011;\ Pand~ira 
permanente de luta. É preciso partir com a educação· na frente, 
não simultaneamente nem atrás. 

·sobre o papel do Estado, ressalto que o processo de 
desenvolvimento do Japão e çlos Tigres AsiátiCOs COntoU COm 
um pacto entre Governo, Sociedade e Setor _p(i_ya_do_, em que 
o Estado teve e continua tendo um papel da mais. alta impor
tância. Por isso, denuncio o fato de o __ macaqueainento de 

uma política liberal, como se está fazendo no Brasil, não 
atende aos_ interesses do País. O. Estad9 não, pode fugir de 
suas resp-onsabilidades quanto ao seu-papel de promotor do 
desenvolvimento, especialmente no tocante --à coiTe-çãO dos 
-desequilíbrios regionais--é:-SOffiliS~ -- ·-- ---- -- -- ---

Sr. Pre~idente, Srs._Deputados, trago aqui a minha con
vicção de que, com o trabal~o da Comissã_o M~st;1_ 4~ _CQn
gresSOSõbre o Desequilíbrio Econômíco Interregional Brasi
leiro, esta Casa terá, mãii Uma Vez; a Opõrliniidãdé de afir
mar-se e oferecer à Sociedade Brasileira propostas viáVeís 
para que as políticas de desenvolvimento do País propiciem 
não apenas a retomada do crescimento mas também a redução 
das desigualdades regionais e sociais qUe são tão graves atual
mente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, 
o Congresso Nacional vive momentos de perplexidade e parali
_SÜL N~o ~-provável que, -daqui _para o fim do semestre, o 
-ParlamentO consiga reverter a Sítuaçâ6 Oci uin doS seus perto
dos mais infecundos_. 
··- -- Notem: não é que neste semestre se tenha trabalhado 
menos. É que este período foi pouco, muito pouco produtivo. 
E na Câmara e no Senado as lideranças não conseguem elabo
rar uma agenda mínima, capaz de adensar e encorpar a ativi
dade legislativa este ano. 

E tudo isso _é tanto ma:is grav-e quando acontece em meio 
a uma prúfimda crise no País, em todos os setores. O Con
gresso se mostra incapaz de propor alternativas para a supe
ração desta fase crfti.ca e responde â crise com a sua própria 
crise. 

Ninguém, nem mesmo o_s ininiigós do Parlamento, ores
ponsabilizarão pela crise. Nem mesmo- creio__;__ a popUlação 
que em recente pesquisa opinou de 63% da deson"estidã.de 
do nosso País está nos políticos. 

---A crise é de governo. está nas suas políticas públicas, 
principalmente a política económica. A crise tem fonte, causa 
e:o--rigel:rt Do Executivo, e seus equívocos intermináveis, irionU
ntentaf~fffã Cóiidução dos negócíos públicos. Está nã suceSSão 
infiriita de escândaloS, a tos de cOrrupÇão, enriqilécimerito v-er
tiginosos, incónipetência pura e simples. 

Mas a crise está também dentro da instituição Parlamen
to, para dizer o mínimo como um reflexo da situação geral, 
~fl~x9: da incapacidade dos partídos políticos par~_formular 
e articular um programa mínimo que empolgue o País. 

O mal não está (só) no fato - verdadeiro e relevante 
- çle que governo e_oposição, como são forças parelhas tanto 
na Câmara como no Senado~ se anulam_ entre si, e ninguém 
obtém uma maioriã sólida, confiável. ·-

Cada votação demanda um corre-corre dramático na ,área 
do Governo, sobretudo, que tem que batalhar sUa -rrlaiOria 
caso a caso. 

-0 mal não está (só) no fato de que o Congresso. ampliou 
enormemente suas prerrogativas na Constituinte, mas não 
atualizou seus métodos, neni se -aparelhou adequadamente 
para as novas responsabilidades. Vide Comissão de Orça-

-mento. -
O mal não está (só) no fato indiscutível de que _a represen

tação popular no Congresso está muito deformada pelo perso
nalismo, pela eleição dos endinheirados ou dos benefidáiios 
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das máquinas administrativas, princíp"almente -est3duals, -e- cte 
outros espécimes,- como o alguns -"comunicadores" ou líderes 
"religiosos". _ _ 

O problema está em que- aS dUas Casas temem a inovação, 
como se fossem agrupamentos reacionários;ínfensos· e 4Jcapa
zes de modernizar suas mais elementares _atividades,_ s~- tºma 
o Congresso unia casã lenta, paquidé~mica) incapaz até mesmo 
de ordenar e racionalizar os seus trabalhos. 

O problema está em que~--s-e-ndo uma casa política~ e 
vivendo o País uma crise que em essência, é tairibém políticã, 
o Congresso-não demonstra nenhuma disposição nem a menor 
capacidade de propor safdas, soluções, alternativas. 

Tudo se perde na fragilidade dos partidos, nas exibições 
de indi~dualismo, no desfile das vatdades e paix{)es_, nQ_cJj_en-__ 
telismo~ no fisiologismo, nos métodos e práticas ultrapassadas~ 
que tendem a preservar õ statusquo, que impedem qualquer 
esforço de avanço, os quais, apesar de tudO, ainda existem. 

As forças do campo democrático e progressistas estão 
também mergulhadas num tal quadro, e enquanto se agitam 
nas denúncias dos escândalos, o Governo Vãi itp.plementando 
a sua política vergonhosa de entrega de nossas riquezas, de 
desmantelamento do Estado. 

Pior ainda, muitos companheir_os desse campo ceden, 
compassivamente as teses neoliberais, e não oferecem qual
quer resistência, engolindo a pílula dourada da "moderni
dade". 

Longe de nós, querer formar no caso dos detratores do 
parlamento ruim com ele, como está, pior sem ele. 

Mas é preciso despertar, reagir, vencer a letargia. Se 
impõe com urgência a·ã.rticula~áo. dos partidqs no campo de
mocrático e progressista com- atuação no Paí-TãiiiéOto, para 
a elaboração de uma agenda mínima para o próJnlo Parla
mento e para a crise do País. Antes que o desapreço do povo 
pelo Parlamento pon~a em risc_o a instituição e, portanto, 
as instituições. -

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Na presente . 
sessão terminou o· prazo para ap_reSen_tãª_o __ q_~ e.wendas às_ 
seguintes matérias: - -

-Projeto de Lei do Senado n~ 243, de 1991, de autoriJl 
da Senadora Marluce Pinto, que altera CJ.iSpõsitivos d3. Lei 
n' 5.682, de 21 de junho de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos; __ 

-Projeto de Lei do Senado n"' 272, de 1991, de_ autoria 
da Senadora Marluce Pinto, que autoriza as pesSoàS--flsiCaS 
a abaterem em suas declarações de renda o~ gastos com empre-
gados domésticoS e d-~fOUtfqs provÍdências; e . 

-Projeto de Lei do Senado n"' 273, de 199!, _d~ -~utor_iª_ 
da Senadora Marluce Pintó, que tranSfere ao domínio do Esta
do de Roraima terras pertencentes à União e d4_ outras provi
dências. 

Aos projetas não foram oferecidas einendas. 
As matérais sedio incluídas em Ordem do Dia, oportu

namente. 

O SR. PRESIDENTE (ValmirCampelo) -Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar-os trabalhos, 
designando para a sessão extraordiná_ria _das 18 horas e 30 
minutos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Discussão, em turno úilico, do Parecer n~ 149, de 
1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, sobre a Mensagem o' 203, de 1992 (n' 167/92, 
na origem), de 18 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado o nome do Senhor Leonaldo Silva 
para comp6r o Tribunal Superior do Trabalho no cargo 
de Ministro Classista Tem-porário, no triénio de 1992 
a 1995, na vaga decorrente do término da investidura 
de Hélio de Souza Regato de Andrade. 

Item 2 

Discussão, em turno único, do Parecer n~' 150, de 
1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, sobre a Mensagem n' 204, de 1992 (n' 168/92, 
na origem), de 18 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado o nome do Senhor Miguel Abrão 
Neto, para: ser téc"ónduzido ao cargo de Suplente _de 
Ministro Classista TenipOrário, Í"epresentã.nte dos tra
balhadores junto ao Tribunal Superior do Trabalho, 
no triêriio âe 1992 a 1995, na vaga decorrente do térmi
no de sua investidura. 

ltem3 

Discussão, em turno único, do Parecer n~ 151, de 
1992, da Comissão de Constituição; Justiça e Cidada
nia, sobre a Mensagem n' 205, de 1992 (n' 169/92, 
na origem), de 18 de maio do _çorrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à delibe

-ração do Senado o nome do Senhor Walter Vettore 
para compor o Tribunal Superior do_ Trabalho ;no cargo 
de Suplente de Ministro ClãSSista TemporáriO, Tepre
sentant~ dos trabalhadores, no triênio de 1992 a 1995, 

- na vaga decorrente do término da investidura de Ger
cino Evaristo. 

Item4 
---- DiscUS;ião, em turno 6niOO; 4o_ Par~~er ~? -152, d~ 

1992, da Comissão -de Constituíção, Justiça e Cidadania 
sobre a, Mensagem n' 206, de f992 (n' 170/92, na ori
gem), dC: 18 de maio do __ córi"ente anO, pela qual o 
Senhor Pr~sidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor António Maria Thauma-

- _ !m::.go_ Çopizo, p:;n~3: ~wpor o Tribunal Superior do 
Tr3:b~lh~_!1Q__~go de Minis1ro_ Classista Temporário, 
representante_ dos trãbalhadores, no triénio de 1992 
a 1995, na vaga decorrente do término da investidura 
de Norberto Silveira de Souza. 

Ó SR. PRESÚ>ENTE (Valmir 6mpelo) ~ E~tá enoer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às J8h30min. J .. 
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Ata da 953 Sessão, em 28 de maio de 1992 
23 Sessão Legislativa Ordinãria, da 493 Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM,SE PRE
SENCES OS SRS. SENADORES 

Alexandre Costa - Alfredo campos - Almir Gabriel -
Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes - Antonio Mariz -
Aureo Mello- Beni Veras- C3rlos De'carli- C3rlos Patro
cfnio- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de carvalho- Couti
nho Jorge- Dario Pereira -Dirceu carneiro- Eduardo Su
plicy - !.!leio Álvares - Enéas Faria - Esperidiâo Amin -
Epitâcio cafeteira - Fernando Henrique cardoso- Francis
co Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson C3mata -
Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napolel!o 
- Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Ira
puan Costa Júnior - Jarbas Passarinho - João calmon -
João França -João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Ma
rinho -José F..duardo- José Fogaça- José Paulo Biso!- Jo
sé Richa- Júlio campos- Júnia Marise- Jutaby Magalhães 
- Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha 
- Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor -
Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce 
Pinto - Maurkio Correa - Mauro Benevldes - Meira Filho 
- Moisês AbrAo -Nelson carneiro - Nelson Wedekin - Ney 
Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon 
- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Rona!do Ara
gtD ~ Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho -
Valmir campelo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesl ,.- A listao de 
presença acusa o _comparecimento de 71 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
A Presidência pede aos Srs. Se_nadores que se encontram 

nos seus gabinete_s, que venham imediatamente ao plenário. 
Há necessid<;lde de quorum qualificado para a apreciação da 
indicação de três autoridad~s que deverão compor tribunais 
superiores. É um apek veemente a todos os Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide,st-,Sobre a me
sa, requerimento_que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 340, DE 1992 

Requeremos urgêncía, iiõS termos do art. 336~ alínea b, 
do Regimento Interno, para o Ofícío n9 SJ6, de 1992. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1992. -Júlio Campos 
- Flaviano de Mello - Wilson Martins - Humberto Lucena 
- João França- Eduardo Suplicy - Beni V eras- Raimundo 
Lirá - Marluce Pinto - Esperidião Amin - Maurício Corrêa 
- Mário Covas - João Rocha - Saldanha Derzi - Onofre 
Quinan - Carlos Patrocínio - César Dias -:- João Calmou 
- Ney Maranhão - Teotónio Vilela- José Fogaça- Henri
que Almeida- Coutinho Jorge - Louremberg Nunes Rocha 
- W almir Campello - Lavoisier Maia - Lucidio Portella 
- Alexandre Costa- Antônio Mariz- José Richa- Magno 

Baçelar - Marco Maciel - Gerson Camata - Aureo Mello 
_':":"" __ ~_edro Simon - Almir -Gábriel - "Jarbas PaSsarinho -
Ronan Tiio-- JOsé Eduardo ....:... Meira FiihÕ ..:.... )õii3S Piriheirõ
- Levy Dias - Hugo Napoleão - Iram Saraiva - Moises 
Abrão- Mauro Ben~vides- Dirceu Carneiro- Nelson We
dekin - Márcio Lacerda - Garibaldi A: Filho -- OdaCir 
Soares - Elcio Álvares - Eurico Fatias -- Chag3s Rodrigues 
- Irapuan Costa JHnior - Epitácio Cafeteira - Josaphat 
Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do 
art. 342 do Regimento Interno. · · · 

- Passa-se à 

Item 1 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer no;. 149, de 
1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, sobre a Mensagem n' 203, de 1992 (n' 167/92, 
na origem), de 18 de maio do corrente ano, pela qual 
o senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado o nome do Senhor Leonaldo Silva 
para compor o Tribunal Superior do Trabalho no_cargo 
de Ministro Classista Temporáti6, representante dos 
trabalhadores, no triêriió de 1992 a 1995, na vaga decor
rente do término da investidura de Hélio de Souza 

- Regato de Andrade. 

A Presidência apela aos Srs. Senadore_s para que compa
reçam ao plenário. A Sectbtaria-Geral da Mesa registia a 
presença, em plenário, até este momento, de apenas 35 Srs. 
Senadores. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (M~~ro Benevides)-Já s.e_">_cg_ou 
o prazo que a Mesa assegurou aos Srs. Senadores que estavam 
-ªos _s_eus respeçtjyos_ gabine_tes pa_ra ql!_~--~ deslocass~m até 
o plenário. OS ciricô míríUtos)áSe ê"sV3íraiD Stfrií(JU'eléilhãmoS, 
neste exato momento, alcançado o quorum que nos tranqui
lizaria para a votação das matérias incluídas na Ordem do 
Dia. Mesmo assim, a Presidência volta a insistir com Os Srs. 
Senadores, que estão nos gabinetes, para que venham imedia-
tamente ao plenário. --

0 Sr. Márcio Lacerda- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra, para uma questão de ordem, ao nobre Senador 
Márcio Lacerda. 

O SR- MÁRCIO LACEIU>A (PMDB-MQ.Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, não_ foram distribuídos os .avulso~ J;el.~t~vos 
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aos pareceres sobie as matênas constantes da Ordem -do Dia, 
para conhecimento da Casa: Tendo em vista -a- difiCU.fdacfe" 
de se obter quorum para a v~taçá() 1 requeiro -~ V. Ex\ com 
amparo no Regimento, .à retiiidà- dessas matérias de pauta 
e a convocação de uma sessão logo após, para :õão _haver 
prejuízo no seguimento da Ordem do Dia. - -

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência vai proceder à verificação, por tneicr da ASsessoria 
da Mesa, para que a formalização desses processos seja ultima
da imediatamente,_ o que possibilitará a conVocação, logo 
mais, de outra sessão extraordinária. Enquanto isso, aprecia
ríamos as matériaS_ constantes da pauta de hoje. 

As três indicações serão- examíriãdas-pela-Assessoria da 
Mesa, e em seguida procederemos à convocação de oUtra 
sessão extraordinária, já aí com as faihas ·porventura consta
tadas plenamente sanadas. 

A Presidência comunica portanto, aos Srs. S;madOr~s, 
que é possível que sejam realizadas ainda duas sessões na 
noite de hoje. 

Tendo sido constatado que, realmente, os Srs. Senadores 
não possuem, neste momento, os parecereS sobre aS matérias 
da Ordem do Dia de hoje, a Presidência as retira da pauta, 
nos termos do art. 175, e,do Regimento Interno. 

São os seguintes os itens retirados: 

Item 2: 

Discussão, em turno único, do Parecer n"'.l50, de 
1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, sobre a Mensagem n' 204, ele 1992 (n' 168/92, 
na origem), de 18 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado o nome do Senhor MIGUEL ABRÃ O 
NETO, para ser reconduzido_ ao cargo d_e Suplente 
de Ministro Classista Temporário, representante dos 
trabalhadores junto ao Tribunal Superior do Trabalho, 
no triénio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do térmi
no de sua investidura. 

Item 3: 

Discussão, em tuino único; dQ Parecer n"' 151, de 
1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, sobre a Mensagem n' 205, de 1992 (n' 169/92, 
na origem), de_ 18 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado o nome WALTER VETIORE para 
compor o Tribunal Superior do Trabalho no cargo -.de 
Suplente de Ministro Classista TempóiãriO, represen
tante dos trabalhadores, no triênio de 1992 a 1995, 
na vaga decorrente do ténnino da investidura de Ger
cino Evaristo. 

Item 4: 

Discussão, em turno único, dO Parecer n!) 152, de 
1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre a Mensagem n' 206, de 1992 (n' 170/92; na ori
gem), de 18 de maio do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor ANTÓNIO MARIA 
THAUMA TURGO CORT!ZO, para compor o Tribu
nal Superior do Trabalho no cargo de Ministro Oassista 
Temporário, representante dos trabalhadores, no triê-

nio de 1992 a 1995, na vaga: decorrente do términ(l 
da investidura de Norberto Silveira de Souza. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se a 
apr~ciação_ do Requerimento n"' 340, de i992, de Urgência 
para o Ofício S/6, de 1992,lido no Expediente. 

Jjm votação .. 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr, Jutaby Magalhães- Sr, Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V, Ex• tem 
a palavra. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB ~BA. Pela 
ordem. Sem reyisão do orador.) -Sr. Presidente, eu gostaria 
qtie constasse o_ meu voto contrário ao requerimento, embora 
reconheça que, no mérito, é uma questão de prazo, ele poderia 
ter sido votado muito antes. Mas infelízmente aqui, deixa-se 
tudo para ser Votado no último dia. 

Quero manifestar-me contrª o requerimento, mas quanto 
ao. mérito não -tn-e manifesto. --

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Fica consig-
nada a manifestação do nobre Senador Jutahy Magalhães. 

~ . Aprovado __ ~ requerimento, passa-se à ap!eciação da ma-
terla. _ ____ ___ -- ~ --~o-~- - --

-_~-.~os term.~ çio disposto noart. 140 do Regim~nto Interno. 
designo _o nobr~ ~~:Qador Júlio Campos para proferir o -parecer 
·oobie a matéria .. -

O SR- JÚLIO CAMPOS (PFL~-MT Para emitir p~rc
ce·r .) --:-~r. Pte~~nte, Srs. Senadores;_ o ~residente do Banco 
Central do BraSil; ãt!avés do OfícioS Ó6, de 1992, encaminha 
ao Senado Federal pedido formulado pelo Governo do Estado 
do Mato Grosso, no sentido de que _seja autorizado a elevar 
temporariamente o limite de que trata· o item II, do art. 3"·' 
da Resolução n'~ 58190, desta Casa, acima do percentual estabe
lecido no§ 1"' do art. 69 da mesma Resolução. 

-Pretende o Governo' do Estado do IV!_ato Grosso, a partir 
da autorização _qra solicitada, emitir _e Colocar_ no mercado, 
mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Mato Grosso -:- LFTEMT, _q_ue permítirã_o o giro 
de 237.748.834 LFTEMT, vencíveiS em 1•-6-92. 

A emissão acima mencionada ser:á 'realizada de acordo 
com as condições seguintes: _ _ __ _ 

a) quantidade: a ser definida-na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a _pªr~_ela_Qe_l-2% a título de 
juros; 

,-• - . . -

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letr_as Financeiras do Tesou-

ro Naciorial (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 897 dias; 
e) valor Q:Ominal: Cr$1 ,00; 
n características dos títulos a serem substituídos:. 

Veoeimcoto Quantidade Titulo 

01-06-92 ' 231-748.834 640762 

-g) pl-evisãQ de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 
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ColocaçAo Vencimento Titulo Data-Base 
01-06-92 15.05-93 640348 01-06-92 
01-06-92 15-08-93 640440 .. . .. OL-QMZ_ 
01-06-92 15-11-93 640532 01-06-92 
01-06-92 15.()2..94 -640624 01..()6,.92_ 
01-06-92 15.05-94 640713 01-06-92 
01-06-92 15.08-94 640805. 01~92 
01-06-92 15-11-94 640897 01-06-92 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos_ da Resolução n9 565, de 20-9-79, deste Bãnco-Ceilüal; 

i) autorização legislativa: Lei n' 4.660, de 7-2-84 e Decre
tos n" 1.658 e 1.660, de 8-11-85, 1.605, de 14-6-89 e L358 
de 30-3'92, - c · • _ -- .:.-~. __ .:~-~- ;.-::.: 

A solicitação ora examinada foi instruída adequadamen
te, de acordo com as exigêniêas da Resolução n"' 58 do Se_nado 
Federal, que rege o assunto, tendo sido anexadas as_certidcies 
negativas quanto a débitos com a Caixa Ecoru)roica_, INSS 
e Receita Federal. 

De acordo com a Resoluç.ão no 58, acim_a r~feri_da, deve-~ia 
o Estado do Mato Grosso obedecer _a_uro dispêndio máXímo 
de Cr$122.001,0 milhões. No entanto, o exame da dívida mobi
liária do Estado do Mato Grosso realizado pelo Banco Central, 
e constante do Parecer DEDIP/CODEM-RJ-921064, resultou 
na constatação de que, antes mesmo da emissão que ora soliciM 
ta, o Governo do Estado do Mato Grosso _encontra::se __ ço_m_ 

sua capacidade de pagamento esgotada. 
Pot outro lado, pondera o Parecer acima ·referido, qUe 

a presente emissão não -implicará nova responsabilidade para 
o Estado, vez que se trata de prorrogação -de compromisso; 
e que na situação em: que se· encontra, não possui aquele 
Estado condições financeiras de resgatar as 237.748.834 -LF
TE~, vencíveis em 1 '?-6-92. --- - ~ _ _ _ - · 

Considera-se, além disso, que o giro das Letra~- acima 
referidas permitirá obter uma pequena melhora no perfil da 
dívida do Estado, a qual se encontra em grande parte em 
poder de Instituição Financeira Oficiãl do Estado, e com pe-
quenas chances de colocação no mercado. _ _ 

Diante das considerações acima, ainda que esteja coffi
prometida a restrição do § I' do art. 6' da Resoluçã..o Sll/20, 
do Senado Federal, somos de parecer favorável à concessão, 
em caráter excepcional, da autorização solicitada pelo Go:: 
vemo do Estado do Mato Grosso, nos termos (lo seguinte: 

PROJETO DE/RESOLUÇÃO N• 22, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso 
a elevar temporariamente o seu limite de endividamento 
para emissão e colo!=ação no mercado de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso - LF
TEMT, destinadas ao giro de 237.748.834 LFTEMT, 
vencíveis em 1 ~'-6-92. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 :é. autorizado, na forma da Resorução:--n_-;-·-ss. 

de 13-12-90, do Senado Federal, o Governo do Estado do 
Mato Grosso a elevar temporariamente o limite estabelecido 
no § 19 do art. 6~' da referida Resolução, a f~q~. _ge_ po~tbilitar 
a emissão e colocação.no mercado, através de Qf~rtas p_úbl~cas, 
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado_ dº--Ma.t.Q_J;J.:cQsso 
- LFTEMT, destinada ao giro de 237.748.834 LFTEMr, 
vencíveis em 1~>M6-92. 

Art. 2~' A operação de crédito autorizada no a!1. 19 de
verá ter as seguintes características: 

a) quantidades: a ser definida na data de resgate dos 
. títulos a s_erem substituídos, deduzida ._a parcela de 12% a 

titulo de juros; 
--~~ b) modalidade: nomina'tiV_~..:iranferível; 

c) rendimento: ígual ao das Letras Financeiras do Teseu~ 
- ro Nacional (mesmataxa referenciai); 

d) prazo: até 897 dias; 
- e) valor nominal: Cr$ 1 ,00; 

f) características dos títulos a serem substitUídos: 

Vencimento Quantidade Titulo 

0!-06-92 237.748.834 640762 

-~=:-~ previsão de colocação e vencimentos dos títulos a serem 
--emJhdos 

Co1ocaçAo 

OJ-06-92 
0!-06-92 
01-06-92 
01-06-92 
0!-06-92 
0!-06-92 
0!-06-92 

Vencimento 

15.05,93 .. 
15-08-93 
15-11-93 
15-02-94 
!5-05-94 
15-08-94 
15-11-94 

Titulo 

64@8 
640440 
640532 
640624 .. 
640713 
640805 
640897 

Data-Base 
. .. ó_l-0(;:92 . 

l!l.-0§;.92 
01-06-92 
01-06-92 
01-06-92 
01-06-92 
01-06-92 

_ __ _!~) ~~f_!!l-8 c!e colocação: _através de ofertas públicas nos 
termos da ResoluÇão n"565, de 20-9-79, deste Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n9 4.660, de 7-2-84 e Decre
tos n" 1.658 e 1.660, de 8-11-85, 1.605 de 14-6-89 e 1.358, 
de 30-3-92 .. 

Art. 3~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
----O parecer da Comissão de Assuntos Sociais_ é. favoráyeJ 

à aprovaÇão dessa matéria. Sala das Sessões, 
É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --,-0 parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução que auto
riZa o-Governo do Estado do Matp Grosso a emitir e colocar 
no mercado,- através de ofertas públicas-, LetraS -FinãD.ceiiaS 
do Tesouro do Estado do Mato Grosso. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à disCUsSão 
do Projeto de Resolução n" 22, de 1992, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
A matéria via à Comissão Diretora para a redacão" final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-
sa, redação fin.al que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

-- PARECER N' 154, DE 1992 
--- (Da Comissão Diretora) 

.. ·- Redãçãõ~ r mal- dO ProjetO de Resolução n~ 22, _de 
1992. 

A Comis~ão Diretora aprese~ta- a·r~dação final cio PrOjeto 
de Resolução n9--22, de 1992, que autoriza o Govemo· d_o 
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Estado do Mato Grosso a elevar temporariamente o seu limite 
de endividamento para emissão e colocação no mercado de 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso 
- LFTEMT, destinadas ao giro de 237.748.834 LFTEMT, 
vencíveis em 19 de junho de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de maio de 1992. -
Mauro Beoevides - Presidente --Márcio Lacerda, Relator 
- Lavoisier Maia - Meira Filbo - Carlos De'Cadi. 

ANEXO AO PARECER N• 154, DE 1992 

Redação final do Projeto de Resolução o• 22, de 
1992. 

·Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi~ 
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso 
-a elevar temporariamente o seu limite de endividamento 
para emissão e colocação no mercado de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Mato GrosSo - LF
TEMT. 

Art. 1• É o governo do Estado do Mato Grosso autori
zado a elevar, temporariamente, o limite estabelecido no art. 
6• da Resolução o• 58, de 1990, do Senado Federal, a fim 
de possibilitar a emissão e colocação n<:J: _mercado, através 
de ofertas públicas de Letras Financeiras do Tesouro do Esta~ 
do do Mato Grosso - LFTEMT, destinadas ao giro de 
237.748.834 LFTEMT, vencíveis em 1• de junho de 1992. 

Art. 2"' A operação de crédito a1,1torizado no art. 19 de
verá ter as seguintes características: 

a) quantidade: a ser definida não data de resgate dos 
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por 
cento a título de juros; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou-

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 897 dias; 
e) valor nominal: Cr$1 ,00; 
O característica dos títulos a serem s_ubstituídos: 
g) previsão de colocação e vencimento dos tftulos a serem 

emitidos: 
VENCIMENTO QUANTIDADE TíTuLO 
1•-6-92 .. 237.748.834 640762 

COLOCAÇAO VENCJMENTO ÚTIJLO DATA•BASE 

J0-6-92 15-5-93 64034S" 10-6-92 

1°-6-92 15-8-93 640440 J.o-6-92 
J0-<).92 15-11-93 640532 1 o-6.92 
10-<).92 15-2-94 640624 10-<).92 

1 0-<)-92 15-5-94 640713 10-6-92 

I 0-6-92 15-8-94 . 640805. 1"-<>:92 
1°-6-92 15-11-94 646897 1°-6-92 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas,_ nos 
termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n"' 4.660, de 7 de fevereiro 
de 1984 e Decretos n~'5 1.658 e 1.660, de 8 de novembro de 
1985; 1.605, de 14 de junho de 1989 e 1.358, de 30 de março 
de 1992. 

Art. 3>' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discus-
são. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro .a discussão. 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

Aprovado 
A matéria vai à promulgação. 
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra, 

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra V. Er 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, peço a pala
vra, pela ordem, apenas para compféehâer o que houve. Está
vamos votando escolha de autoridades, houve nova convo
cação, eu estaVa um pouco confuso e não ouvi direito. Houve 
uma riova convocação de sessão para votar o requerimento 
antes da votação da Ordem dO Dia- ou desistiu-se das autori
dades? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Jutahy Magalhães, a Mesa oferece as explicações a que 
V. Ex~ e os demais integrantes dessa Casa têm direito. 

Como não havia sido processada a distribuição dos avul
sos com o_s pareceres da Comiss~ de Çopstituição, Justiça 
e Cidadania que apreciou aS indicaçõeS, o nobre Senador 
Márcio Lacerda suscitou questão de ordem para que saneás
semos essa falha, já que o Plenário não conhecia os respectivos 
relatórios. Em razão disso, enquanto se ultima essa prqvi
dência, processamos a apreciação ~as çutras matérias, inclu
sive desse relatório que contou com a manifestação de V. 
Ex• 

Não havendo objeção do Plenário, convoco uma sessão 
para às 18h e 55min, a fi1p. de que possamos apreciar as refe
ridas indicaç6eS de autoridades, na seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l
MENSAGEM N• 203, DE 1992 

- c_ ESCOLHA DE AUTORIDADE 

Djs~ussão, em turno único, do Parecer n~ 149, de 
---1992, d~ .Comissão de Constituição, Justiça e Cidada

nia, sobre a Mensagem n• 203, de 1992 (n' 167/92, 
na origem), qe 18 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Pr:esidente da República submente à delibe
ração do Senado o nome do Senhor LEONALbO SIL
V-A par""a compor o TribUnal Superior do Trabalho no 
cargo de Ministro Classista TemporáriO, representante 
dos trabalhadores, no triênio de 1992 a 1995, na vaga 
decorrente do término da investidura de Hélio de Souza 
Regato de Andrade. 

-2-
MENSAGEM N• 204, DE 1992 

ESCOLHA DE AUTORIDADE 

Discussão, em turno úllico, do Parecer n"' 150, de 
1992, da_Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, sobre a Mensagem n• 204, de 1992 (n' 168/92, 
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na origem)? de 18 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente d.,_ República sUbmete à delibe
ração do Senado o nome do Senhor MIGUEL ABRÃO 
NETO, para ser reconduzido ao cargo de Suplente · 
de Ministro Classista Temporário, representãnte ·dos 
trabalhadores junto ao Tribunal Superior do Ttabalho, 
no triénio de 1992 a 1995, na vaga•ct_eç:orr~n~e_Qo térmi-
no de sua investidura: -

-3-
MENSAGEM N' 205, DE 1992 

ESCOLHA DE AUTORJJ)A(!;E -- --'-, 

Discussão, em turno única, do- Parecer o<:> 151, de 
1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nía, sobre a Mensagem n' 205, de 1992 (n' 169192, 
na origem), de 18 de maio do correntçumo~ pela qual 
o Senhor Presidente da República su.bmete à delibe
ração do Settado o nome do Senj!0~ \VALTE:R VET
TORE para compor o Tribunal Superior -do Trabalho -
no cargo de Suplente de Ministro Clas~ista Temporário, 
representante dos trabalhadores, no triênio de 1992 

a 1995, na vaga decorrente do término da investidura 
de Gercino Eva_ristq. 

--4-
MENSAGEM No 206,DE 1992. 

ESCOLHA DE AUTORIDADE 

Discussão, em tliriio úniço, dO ~.'!r~cer n"' 152, de 
· · ··1992, da Comissão-de "ConstitUição, Justiça e Cidadania 

sobre a Mensagem n' 206, de 1992 (n' 170192, na ori
- _.-gem),_ de" 18 de maiO do corrente ano,_ pela qual o 
- -- Senhqr PI-esidente da RepúbliCa Súb:tileté à dehDeração 

do Senado o nome do Senlioi-ANTÓNIO MARIA 
i'Hl\OMA'l'URGO"CORTIZO, para comporó Tribu
nal Superior do Trabalho no cargo de Ministro Classista 

--Temporário, representante dos trabalhadoreS, nõ triê
nio de 1992 a 1995, na vaga decOrrente do término 
da investidura de Norberto Silveira de S:0:!.1Z3-· 

O SR. PRESIDENTE {Mauro Benevides) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a s~ssão às IBh e 54min.) 

Ata da 963 Sessão, em 28 de maio de 1992 

28 Sessão Legislativa Ordinãiia, da 498 Legislatura 
~EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 18 HORAS E 55 MINUIOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa - Alfredo campos - Almir Gabriel -
Aluizlo Bezerra - Amazonino Mendes - Antonio Mariz -
Aureo Mello - Beni Veras - car1os De'carli - caries Patro
cfnlo - Chagas ROdrigues - Cid Sab6ia de carvalho - Couti
nho Jorge - Dario Pereim - Dirceu carneiro - Eduardo Su
plicy - Elclo Álvares - Enéas Faria - Esperidiao Amin -
Epitácio C-afeteira - Fernando Henrique Cardoso- Francis
co Rollemberg - Garibaldl Alves Filho - Gerson Camata -
Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão 
- Humberto Lucena - Hydetei Freitas - !rll)]l Saraiva - Ira
puan Costa Jllnior - Jarbas Passarinho- Joao Calmon -
Joao França - Jollo Rocha- Jonas Pinheiro - Josaphat Ma
rinho -José Eduardo-José Fogaça-José Paulo Bisol-Jo
sé Richa - Júlio campos - J únla Marise - Jutahy Magalbaes 
- Lavoisier Mala - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha 
- Lucli:lio Portella - Magoo Bacelar - Mansueto de Lavor -
Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce 
Pinto - Maurt"cio Correa - Mauro Benevides - Meira Filho 
- Moisês Abrao - Nelson carneiro - Nelson Wedekln - Ney 
Maranbao - Odaclr Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon 
- Rachid Saldanha Derzí - Raimundo Lira - Ronaldo Ara
gllo - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Valmir campelo - Wilson 
Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 71 Srs. Seru\Qó-r~s.-:Ha- .. 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de _Deus, iniciamos noss-OS trabalhos. 
Não há expediente a ser lido. - · - ~-

A_Pre~idéncia pede aos Srs. Senadores_que se encontram 
nos gabinetes, que venham imediatamente ao plenário, por
que neste momento terá iriício á-votação das quatro indicações 
de autoridades, agora com os respectivos avulsos distribuídos 
a todos osSrs. Sen_ad,ores, o que signif_ica que a falha processual 
foi devidamente sanada pela Mesa. Portanto, havia absoluta 
procedência na reclamação formulada pelo nobre Senador 
Márcio Lacerda. 

O ·sR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Presentes 
na Casa 71 Srs. Senadores. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

As matérias consta_ntes da Ordem do Pia, de acordo 
com o disposto no art. 383, g, do Regimento Iriteino, devem 
ser apreciadas em sessão pública, sendo a .votação procedida 
por escrutínio secreto. 
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Item 1: 

f?íscussão, erll_iurnO único, do P::_t_:r;:ecer n"' 149, de 
1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, sobre a Mensagem n' 203, de f992 (n' 167/92 
na origem), de 18 de maio do corrente ano, pela quai 
o Senhor Presidente da República submete â delibe
ração do Senado o nome do Si!nhor Leonaldo Silva 
para ~o~por o Tri'?unal Superior do Trabalh_o np cargo 
de Mm1stro Class1sta Temporário, representante dos 
trabalhadores, no triênio de 1992 a 1995, na vaga decor
rente do término da investidura de Hélio de Souza 
Regato de Andrade. 

A matéria foi incluída na Ordem do Dia em virtude 
da aprovação de requerimento de dispensa de in'terstício 

Em discussão. (Pausa.) · 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
O~ Srs. Senadores devem ocupar os seus respectivos Iuga- -

res. Vai-se processara votação pelo painel eletrônico. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Procede-se· à votação 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Alexandre Costa - Almir Gabriel - Aureo Mello -

C.r!os De'~rli - Chajas Rodrigues - Coutinho Jorge -
J?a_r:o Per~Ira- Elc10 Alvares- Epitácio Cafeteira- Espe
ndiao ~mm -Gerson Camata-Henrique Almeida- Hugo 
Napoleao- Humberto Lucena -Jarbas Passarinho -João 
Calrnon - !oã<:> França --;-.Jonas Pinheiro -Josaphat M3ri~ 
nho - Jose Rteha - Juho Campos - Jutahy Magalhães 
- Lavoisier Mai~ - Louremberg Nunes Rocha - Magno 
Bacelar - Márcw Lac~rda - Marluce Pinto_- Maurício 
Corrêa - Meira Filho - Ney Maranhão - Paulo Bisol - -
Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~Votaram 
SIM 35 Srs. Senadores; não houve votos contrários, nem abs-
tenções. ---

Total: 35 votos_ 
Não houve quorum. 
A votação fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 2: 

Discussão, em turno -único, do Parecer n9 150, de 
1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, sobre a Mensagem n• 204, de 1992 (n' 168/92, 
na origem). de 18 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado o nome do Senhor Miguel Abraão 
Neto, para ser reconduzido ao cargo de Suplente de 
Ministro Classista Temporáríó, iepresentante dos tra
balhadores junto ao Tribunal Superior do Trabalho, 
no triénio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do térmi
no de sua investidura. 

Em discussão. (Pausa.) 
Encerrada a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum 
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 3: 

Discussão, em turno únicO, do Parecer n~ 1_5f, de 
1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, sobre a Mensagem n' 205, de 1992 (n' 169/92, 
na origem), de 18 de maio do çorrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado o nome do Senhor Walter Vettore 

para compor o Tdbuncd Superior do Trabalho no cargo 
de Suplente de Ministro Classista Temporário, repre
sentante do_s trabalhadores, no triênio de 1992 a 1995, 
na vaga decorrente do término da investidura de Ger
cino Evaristo. 

Em discussão. (Pausa.) 
Encerrada a discussão. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 4: 

Discussão, em turno único, do Parecer n<.> 152, de 
1992, da Comissão de Constituição e Justiça e Cida
dania sobre a Mensagem n' 206, de 1992 (n' 170/92, 
na origem), de 18 de maio do corri nte ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado o nome do Senhor António Maria 
Thaumaturgo Cortizo, para compor o Tn'bunal Supe
rior do Trabalho no cargcfde Ministro Oassista Tempo
rário, representante dos trabalhadores, no triénio de 
1992 a 1995, na vaga decorrente do término da investi
dura de Norberto Silveira de Souza. 

Em discussão. (Pausa.) 
Encerrada a discussão. 
A Votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Fica tam
bém adiada a votação do Requerimento 336, de 1992, de 
autoria do Senador Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais 
havendo a tratar a Presidência vai encerfar os trabalhos, desig· 
nando para a s~s_são ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DÁ CÂMARA N' 19, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará
grafo único, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 19, de 1992 (n~ 2.154/91, na Casa de origem), de iriiciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a concessão 
de medidas, cautelares contra atos do poder público, e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Maurício Corrêa, favorável ao Projeto e às Emendas n~ 2 
e 3; nos termos de substitutivo que oferece; e contrário à 
Emenda n"1 

-2-
PROJETO'DERESOLUÇÃO N' 6, DE 1992 

-(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução O" 

6_, __ de 1992, de autoria do Senador Raimundo Lira, que pror
roga a validade d.a Resolução do Senado Federal n9 96, de 
1989, tendo 

PARECER favorável, sob n' 90, de 1992, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos. 

(Dependendo de Parecer sobre o Substitutivo, de Ple
nário.) 
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-3- - - - -
PROJETO DE LEJ DA CÂMARA N• 107, DE 1991 

-- -,dezembro de 1990, que alt~ra a legislação do Imposto de 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei da_Câm~ra 
n• 107, de 1991 (n• 1.877/93, na Casa de origem), alterando 
dispositivos da Lei n• 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 
que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais _causados 
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), ten
do 

PARECER favorável, sob n• 40, de 1992, da Comissão 
- Assuntos Económicos. 

Ren~a e dá outras_ providências, tendo- -
PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador 

earlos Patrocínio. 
-Favorável, nos termos de substitutivo qUe oferece 

-5--
PROPOSTA DE EMENDÁ À CONSTITUIÇÃO N• 1, DE 

- 1992 -

, , Discussão, em prime-iro turno, da Proposta -de Emenda 
. à Constituição n' 1, de 1992, de autoria do Senador Epitácio 

_ 4 _ Cafeteira, que- acresCenta alínea "c" ao incko 111, do art. 
PROJETO DELELDO SENAJ;lÜ.N' 106,DE 1991 - --150,-da Constituição Federal (2• sessão da qiscussão.) 
Discussão, em turno único, do-Projeto cte~tefdO=Seiiãdt- -~~---- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Está encer~ 

rada a sessão. n"' 10-ó,-de 1991, de autoria da Senadora Marlu~ Pinto, que 
acrescenta dispositivOS- ao atf. 8'.f da Lei n"' 8.134, de 27 de (Levanta~se a sessãq às _IS hor~s f! S.ti mlnu~o~.) 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o. Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' iS, DE 1992 

Autoriza, em carater e>.cepcional, a Prefeitura MÍmicipal de Palhoça (SC) a contratar 
operação de crédito. ·· 

O Semido Federal resolve: 
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Palhoça (SC), nos termos do art. 6• da Resolução n' 58, 

de 1990, do Senado Federal, autorizada, em caráter excepcional, a contratar operação de crédito interno 
no valor equivalente a Cr$43.558.442,72 (quarenta e três milhões, quinhentos e cinqüenta e pito mil, 
quatrocentos e quare-nta e dois cruzeiros e setenta e dois centavos), em maio de 1991, junto à Caixa 
Económica Federal- CEP, mediante garantia de vinculaç~o de cotas do Fundo de Participação dos Muni
cípios - FPM. 

Art. 29 O limite estabelecido no item I do art. 3• âa Resolução n' 58, de 1990,-do Senado 
Federal, fica temporariamente elevadQem vinte por cento para a Prefeitura Municipal de Palhoça (SC). · 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senàdo Federal, 29 de maio de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SUMÁRIO 

1- ATADA97•SESSÃO, EM 29DE MAIO DE 1992 
1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDJENTE 
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N' 211192 (n' 187/92, na origem), restituindo autó-
grafos de projeto de lei sancionado. 

-N" 212 e 213/92 (n" 189.e 19W92, na origem), de 
agradecimento de comunicações. 

1.2.2- Aviso do Secretário~Geral da Presidência da 
República 
- N• 492/92, encaminhando informações prestadas pela 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da Re~ 
pública sobre os quesitos constantes do Requerimento nÇ> 
100192, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

1.2.3- Parecer 
Referente à seguinte matéria: 
-Mensagem nO?- 201192, do Senhor Presidente da Re

pública •. e]J.caminhando ao Senado Federal, proposta para 

Que seia ·autorizada a República Federativà do Brasil a 
ultimar contratação de operação de crédito externo no va· 
lor de US$22,000,000.00 (vinte e dois milhões de dólare! 
norte-americanos), junto ao Banco Interamericano de De 
senvolvimento- BID, destinada ao financiamento pareia~ 
do Programa de Apoio ao Fundo Nacional ·do Meio Am-

. biente- FNMA. (Proieto de Resolução n' 23/92.) 

1.2.4 - Requerimento 
- N9 341/92, do Senador Maurício Corrêa, solicitando 

a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara 
n!> 9/90, que proíbe a cessao e o uso gratuno de 1móveis 
para residência de servidores públicos e dá outras provi
dências. 

1.2.5 - Ofícios da Liderança do PTE 
~ N'''1 50 a 52/92, substituições de membros em comissões 

parlamentares de inquérito. - N9 53 e 54/92, substi
tuiÇões de membros em comissões permanentes. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILELA DE MAOALHÁES 
Dirctor.Oeral do SeDado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Bulc:u.tivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
D!retor Admin!Jtntivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impres1o sob re~pon1abWdade da Mesa elo Senado Fodcral 

ASSINATURAS 

LU!Z CARLOS BASTOS Semestral ······-······························-········-··-·····-·········-··---·-·-·-·-···- Cr$ 70.000.00 
Diretor Iadustrial 
PLOR!AN AUGUSTO COtmNHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

1.2.6 --Comunicação da Presidência 
-Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 

Resolução n? 23/92, anteriormente lido. 
1.2. 7- Discursos do Expediente 

SENADOR ESPERlDIÃO AMIN- Aspectos e ob· 
jetivos da Comissão Parlamentar de Inquérito_- CPI; ins
taurada para apurar irregularidades_ praticadas pelo Sr. 
Paulo César Farias. - - -- -

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- O usQda 

Tiragem 1.200 exemplares 

que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contr'a 
atos do Poder Público, e dá outras providências. Votação 
adipda por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n"' 6/92, de autoria do Senador 
Raimundo Lira, que prorroga a validade da Resolução 
qo Senaçlo Federal n"' 96/89. Apreciação sobrestada. 

Projeto de Lei da Câmara n' 107191 (n• 1.877183, na 
~Casa de origem), alterando dispositivos da Lei n' 6.194, 

de 19 de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obriga
tório de Danos Pessoais causados por Veículos Automo-

mídia na propag~nda política influenciando os resultados tores de Vias Terrestres (DPVA T). Apreciação sobrestada. 
dos pleitos. O marketing eleitoral. Projeto de Lei do Senado n"' 106/91, de autoria da 

SENADOR NEY MARANHÃO -Apoio ao Presi· Senadora Marluce Pinto, que acrescenta dispositívos ao · 
dente Collor no episódio das denúncias feitas pelo Sr. Pedro art. 8• da Lei n• 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que 
Mello. Repúdio à menÇão da possibilidade de impeachmen:t at;er~ a legisla~ão._do Imposto -de Renda e dá outros provi-

do Presidente Collor: -- ----- - -------- .-~ ---~----~c!~Ec~~ó~~f~a:-tr~~~~~~~~·sHiUiÇ3o ll?ü92~de3utOrra--
SE~ADOR JOAQ ~OCHA - Reforma_ flscal e lm- do_ Senador Epitácio Cafeteira, que_ acrescenta alínea ~ 

plantaçao do Imposto Umco sobre as Transaçoes. ao inciso III do art. 150 da Constituição Federal. Apre-
SENADOR ODACIR SOARES~NorR:iaifivendica ciação sobrestada. 

da Folha de S. Paulo, edição de 27-5-92, sot>~o_titl!lo~Obxa 1.3.1- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
do caso PC tem crédito relâmpago Caixa liberou em apenas são 
15 dias empréstimo que beneficiou construtora citada nas 
denúncias de Pedro Collor. 

1.3- ORDEM DO DIA -~----- ~ 

Projeto de Lei da Câmara n• 19192 ~(n' 2.154191, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 

1.4-ENCERRAMENTO 
2- MESA DIRETORA 

- ~--3-LÍDERES E VICE-LÍDERES PARTIDÁRIOS 
4- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN· 

TES 

Ata da 973 Sessão, em 29 de maio de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

Presidéncia dos Srs. Mauro Benevides, Magno Bacelar e Epitácio Cafeteira 

ÀS 9 HORAS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Alexandre Costa - Chagas Rodrigues - Élcio Álvares 
- Esperidiao Amin - Epitácio cafeteira - Jarbas Passarinho 
-Joao caimon -João Rocha -Jonas Pinheiro -José Richa 
- J 61io campos - Magno Bacelar - Mauro Benevides - Ro-
naldo Aragao - Valmir campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benev1des) ~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 nõSSós trabalhos. 
O Sr. 1"' Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 
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EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N' 211, de 1992 (n' 187/92, na origem), de27 do corrente, 
restituindo autógrafos do Projeto' de Lei da Câmara .n~' 37, 
de 1992 (n' 2.796192, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a concessão de subvenção económica nas Operações-de crédito 
rural, transformado na Lei n9 8.427, de 27 de maio de 1992. 

De agradecimento de comunicações: 
N' 212, de 1992 (n' 189/92, na origem), de 27 do corrente, . 

referente à aprovação da matéria constante da Mensagem 
SM n' 68, de 1992. -

N• 213, de 1992 (n' 190/92, na origem), de 27 do corrente, 
referente à aprovação da matéria constante_ da Me11:sagem 
SMn'69,de1992. ~- ~- · ·· 

AVISO 

DO SECRETÁRIO-GERAL 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Aviso n"' 492/92·; de 28 do corrente, encaminhando infor
mações prestadas _pela Secretaria de_ A~§untos Estratégicos 
da Presidência da República SObfe OS quesitos Constantes çJo 
Requerimento n91QO, de 1992, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy. 

(EncaminheRse cópia ao requerente.) 

PARECER 

PARECER N• 155, DE 1992 

Da COmissão de Assuntos Econômicos sobre a Men~ 
sagem n~ 201, de 1992, do Senhor Presidente da Repú~ 
blica, encaminhando, ao Senado Federal, proposta para 
que seja autorizada a República Federativa do Brasil 
e ultimar contratação de operação de crédito externo 
no valor de US$22,000,000.00 (vinte e dois milhões de 
dólares norte~americanos), junto ao Banco lnterame~ 
ricano de Desenvolvimento~BID, destinada ao financia
mento parcial do Programa de Apoio ao Fundo Nacional 
do Meio Ambiente - FNMA. 

Relator: Senador Êlcio ÁlvareS 

O Seríhor PreSiâimte da República encaminhou para exa
me do Senado Federal proposta para que seja a República 
Federativa do Brasil autorizada a ultimar contratação de ope
ração de empréstimo externo no valor de US$22,000,000.00 
(vinte e dois niilhões de dólares norte~americanos). _ 

A referida operação, a ser realizada junto ao Banco Inte
ramericano de Desenvolvimento- BID, destina-se a prover 
os recursos necessários ao fiõ.anciámento parciaf dO-Programa 
de Apoio ao Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA, 
a cargo da Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da 
República - SEMAN. ~ ~ 

Conforme a ExposiÇão de Motivos do Senhor Ministi-o 
de Estado da Economfa, Fazenda e Planejamento, que acom
panha a mensagem presidet;tcial, a operação- em tela tem o 
seguinte perfil: 

a) Credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento-
B!D. ~ 

b) Valor: US$22,000,000.00 (vinte e dois milhóesdedóla-
res norte-americanos). - -----

c) Juros: exigidos semestralritente à taxa de 3% a.a. 
- d) Desembolso: Data-limite: 3 (três) anos após a assin3.-

tura do contrato. _ - "-
. ·e) Amortização: em 30 ~p~rcelas semestrais iguais e cons~

cutivas, vencendo a primeira 18 (dezoito) meses após o térmi~ 
no do período de desembolso. 

Com referência aos mecanisffiõs de contrÕie das opera
ções de crédito externo, definidos a nível constitucional e 
regulamentados pela Resolução n~ 96/89 do Senado Federal, 
temos a esclarecer que: 

1) Os limites de endividamento definidos nos arts. 3~ 
e 4~ da supracitada Resolução são atendidos, conforme ates
tado pelo Parecer DTN/COREFTDIREF n' 95/92, de 27 de 

-abril de 1992, do Departamento do Tesouro Nacíonal, referido 
na Exposição de Motivos do Ministro competente e detalhado 
no lau_<to, da P:r:ocu;radoria-Geral-da Faze_nda Nacional. 

2) O Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio
nal (PEFN/COF n' 440/92), ao proceder ao exame das cláu
sulas contratuais concluiu pela legalidade da minuta do contra
to, uma vez que elaboradas em consonância com a legislação 
brasileira aplicável à espécie, satisfazendo, portanto~ o dispos~ 
to no art. s~ daquela resolução, a qual veda disposição contra
tual de natureza política ou atentatória à soberania nacional 
e à ordem pública. 

3). As -demais formalidades prév.ias à cOntra~ação do em
préstimo externo prescritas na ConstituiçaO-Federal e mi Reso
lução n' 96/89 do Senado Federal foram obedecidas. 

A oportunidade da contratação do financiamento é evi~ 
denciada pela finalidade de sua destinação, qual seja, a de 
dar ~uporte financeiro a um programa cujo- escopo_principãl 
cons1ste em promover a conservação e utilização sustentável 
dos recursos naturais e o melhoramento da qualidade ambien
tal no Brasil, e promover e facilitar a partiCipã.Ção da-sociedade 
civil na solução dos problemas ambientais no País. 

O tema meio ambiente assum-e dimensões eSpecialmeflte 
impressionantes nmil País continental como o nosso~ onde 
as formas de agressão à natureZa estão profundamente ~ssocia_
das à pobreza e à miséria da grande maioria ~a populaçã9 
e às suas conseqüências. -

Fortalecer a cultura ambiental jurito a parcelas significa
tivas da população é a única forma_ de se garantir o alcance 
do programa, cuja implementação se fará através das seguintes 
áreas de atuação: 

a) manejo sustentável e conservação de recursos naturais 
renováveis; 

b) controle ambiental; 
c) identifícaçãO e implantação de opções tecnológicas pa-

ra a solução de problemas pontuais; 
d) educação ambiental informal; 
e) pequenas unidades de conservação; e, 
f) fortalecimento institucional ilõs órgãos executores de 

programa. 

Daí, a conveniência de se apoiar iniciativas dessa natul-e
za, cujo cáráter descentralizador do processo decisório e_ parti
cipativo, porquanto--presume a inserção da sociedade civil 
na sua implementação, assegura _a ampliação da relação custo/ 
ben~fício, maximizando-lhe o alcance sócio-económico. 

Ante o expostó; SOmos favoráVefs à auÍorização pleiteada 
pela Mensagem n9 201, de 1992, na forma do seguinte projeto 
de resolução. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 23, DE 1992. . 

Autoriza a República Federativa do Brasil~ contra
tar operação de crédito externo, no valor de 
US$22,000,000.00 (vinte e dois milhões de dólares norte
americanos) junto ao Banco Interamericano de Desen
volvimento- BID. · 

São lidos os s_eguintes 

OFÍCIO GAB. N' 50/92 

Maio de 1992 

Brasflia, 28 de maio de 1992. 

Senhor_ Presidente, em virtude do afastamento do Sena
dor AFFONSO CAMARGOparaassU:mif o cargo de Ministro 
de Estado, indico a Vossa Excelência o Senador LEVY DIAS, 
para substituí-lo, na qualidade de titular, na Comissão Parla-

O Senado Federal resolve: n;tentar de .Inquérito criada através do Req_Lu~ri_rnento n9 _882-; 
Art. lO? É a República Federativa do Brasil autorizada de 1991, destinada a apurar responsabilidades pelo caos exis-

a contratar operação de crédito externo, no valor de tente no âmbito dos oons.órcios para aquisíçâo -de veículos 
US$22,000,000_00 (vinte e d.Ois riii[hOes O e-d6Iares-i10ite--3me:----amomotores·e_âe bens em geral. 
ricanos), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce-
- BID. Ienci3 os meus protestos de elevada estima e distinta consideM 

Parágrafo único. ·-A operação de áéditó-·e~terno.:.. àen.: - ~fãÇão. · 
nida no caput deste artigo destinaMse ao financiamento parcial OFÍCIO GAB. N~ 

51192 do Programa de Apoio ao FUndo Nacional do Meio Ambiente 
- FNMA, cujo órgão executor é a _Secretari~ -_çie Meio AmM 
biente da Presidência da República --SEMAN. 

Art. 2~ As condições financeiras básicas da operação 
de crédito são as seguintes: · 

a) Credor: Banco Interamericano de Des'enVOivlmento 
-BID; . 

b) Valor: US$22,000,000. 00 (vinte .e dois mijhões de dóla-
res norteMamericanos); _ 

c) Juros: exigidos semestralmente à taxa de 3% a.a.; 
d) Desembolso: Data-limite: 3 (três) anos após a assina

tura do contrato; 
e) Amortização: em 30 (trinta) parcelas semestrais iguais 

e consecutivas, vencendo a primeira 18 (dezoito) meses após 
o término do período de desembolso. 

Art. 3~ A autorização concedida por esta resolução deM 
verá ser exercida num prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua publicação. - _ -

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. · · _ · -,- - - -- - -

Sala das Comissões, 28 de maio de 1992. -Raimundo 
Lira, Presidente --Élcio Álvares, Relator ~ Meira Filho 
- Joiío Rocha - José Eduardo - Espiridião Amin - Pedro 
Súnon - Ronaldo Aragão - Nelson Wedekin -- EdUardo 
Suplicy - Marco Maciel - Dario Pereira - Ney MaranhãO 
- Ronan Tito - Ruy Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedien
te lido vai ã publicação. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 341, DE 1992 

Requeiro, DOs teTinOs do art. 172, inciso I, do Regimerito 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do _f:mjeto de Lei da 
Câmara n1> 9, de 1990, em virtude de não haver recebido 
parecer no prazo regimental. 

Sala das Sessões, 29 de maio de 1992-. - Seoad_or _Maurif;:_io 
Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento· lido será publicado e posteriormente incluído em Or
dem do Pia, no-s termos do art. 2SS_do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1" Secre
tário. 

Brasi1ia, 28 de maio de 1992. 
S-enhor Presidente, 
Em virtude do afastamento do Senador AFFONSO CA

MARGO para assumir o-cargo de-Ministro de Estado, indico 
a Vossa Excelência a Senhora MARLUCE PINTO para subs
tituHo, na qualidade de titular, na Comissão Parlamentar 
de Inquérito.criada através do Requerimento n~ 52, de 1992, 
destinada apurar denúncias de corrupção, envolvendo subor
no de autoridades, sobretudo o ex:-Ministro do Trabalb,o e 
Previdência So<:ialAntónio_Rogério Magri, em parcelamentos 
de débitos junto à Previdência Social. 

Aproveito o ensejo para reriovar a Vossa Excelêricia-os 
meus protestos de elevada estima e distinta consideração. 

OFíCIO GAB 1'1' 521ÍI2 . 

Senhor Presidente, em virtude do afastamento do Sena
dor AFFONSO CAMARGO para assumir o cargo de Ministro 

~~âe Estado, indicO a Võss·a Excelência O ~emldór"J9NAS PIM 
NHEÍRO, para substituí-lo na Colnissão Parlamenf~r de In
qiú~i'ito destinada a investigar as denúncias de corrupção e 
irregúlaridades na contratação de obras públicas, criada atra
vés do Requerimento n• 167, de 1991, na qualidade de titular. 
. - -Ein conseqüência da indicação- do Senador Jonas Pinheiro 

para integrar a referida Comissão na qualidade de titular, 
indico O Senador Louremberg Nunes Rocha para substituíMlo. 
na qualidade de suplente. - - -

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os 
meus protestos de elevada estima e distinta considera~o_. 

· OfÍCIO GAB. N• 53/92 
Brasília, 28 de maio de 1992. 

Senhor Presidente, comunico a Vossa Excelência, que 
__ esta Lid!erança, q.os ter~os 4~ ~- 81 9() _Regimento_ Interno, 

cede, ao Senador_ENÉAS f.ABJA, _do P_ao<tidoSócial_Traba
lhista-PST, o lugar anteriormente ocupado pelo Senador AF
FONSO CAMARGO, afastado dos trabalbos da Casa por 
ter assumido· o cargo de Ministro de EStãdó, riaS· s·egUirifés 
Comissões Permanentes: Comissão de Assuntos Sodais, na 
qualidade de titular, Comissão de ConstituiÇãQ ,_ J u~ti_ça:_ ~ Çid~
dania, de Serviços de Infra-Estrutura e de Educaçao, na quah-
dade de suplente, respectivamente. _ -
- AproVeito a Oportunidade para -r~iiOvar _a yoss~f E~ce
lência os meus protestos de elevada estima e dtstmta constde
ração. 
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OFÍCIO GAB. N' 54192 
Brasília, 28 de maio de 1992. 

Seiihor Presidente, comunico a Vossa Excelência, que 
esta Liderança, nos termos do art. 81 do Regimento Interno, 
cede, ao Senador ENÉAS FARIA, d.o Partido S.odal Traba· 
lhista - PST, o lugar anteriormente ocupado pelo Senador 
AFFONSO CAMARGO, afastado dos trabalhos da Casa pór 
ter assumido o cargo de Ministro de Estado, na Comissão 
Temporária criada através do Requerimento n9 146, de 1991, 
destinada a estudar e analisar, bem como acompanhar as ativi
dades da Conferência daS NaçOes Uriidãs para o Meio Am- -
biente_ e Desenvolvimento- EC0-92, a se realizar na Cidade 
do Rio de Janeiro, no ano de 1992, na qualidade de suplente. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExCe
lência os meus protestos de elevada estima e distinta conside-
ração. ----~-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Ser~o feitas 
as substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foi encami
nhado à publicação- parecer-da Comissão de Assuntos Econó
micos, que-cõn:clui pela apresentação do Projeto de Resolução 
n9 23,_de 1992, que autoriza a República Fedt::rativa do Brasil 
a contratar <?Per~ção de crédito externo, no valor de US$ 
22,000,000.00 (vinte e dois milhões de dólares norte-ame
ricanos) junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 
-BID. 

A proposição ficará sobre a Mesa, durante cinco sessões 
ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 
235, II, f, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência comunica -áOif Srs. Senadores que, cte acordo com o 
cotnptornissoass_umido pela~s Lideranças partidárias, a forma
lização- das indicações para a CPI do Congresso Nacional, 
que examinará irregUlaridades praticadas pelo Sr. Paulo-César 
Farias, oCorrerá durante o diã de hoj_e. Já chegaram as Primei
ras ind~caçõe_s à- Secretaria.::Geral da Mesa, sendo intenção 
do Presidente inst~l~~ ~s~a co~i~são na próxima s_egu~nda-feira~ 
às 17 h<?ras,_ a fim d~ que não haja qualquer protelação no 
início iineâiatO dOS trabalhos dÍ:tquele órgão, para o qual con
verge;m ~s :;t,t_enções da opinião pública brasileira. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. (Pau
sa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corré:a. 
(Pausa.) 

Concedo a palaVra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car
valho. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN. (PDS - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso:-sem revisão dO orador.) --Si. Pfesidente, 
Srs. Senadores, eu deveria ter feito uso da pãlavra · o~tem, 
mas a- cedi - eu me alegro e me orgulho por isso - ao 
nobr~ Senador Mário Covas, que aqui não apenas pronunciou 
um d1scurso, mas fez com que todos usassem da palavra em 
~o!idariedade a S._ E~~, quando fez um histórico de acusações 
lDJUStas que tem sofndo por parte de órgão da imprensa nacio
nal. 

De sorte que o tema que vou-abordar, neste pronuncia
mento, deveria ter sido proferido na tarde de ontem, e diz 
respeito à ótica que tenho em relação à constituição da chama-

da "CPI do PC", que enseja algumas confus.ões, tais como 
as que há pouco, ouvimos, pareceu-me quandO o nobre Presi
dente da Casa anunciou a CPI pata -apurar as irregularidades 
praticadas pelo Sr. Paulo César Farias. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex~ um aparte 
nobre S_enador Esperidião Amin? ' 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Pois nãoJ nobre Senador 
Epitácio Cafeteira. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- V. -Ex~ disse que, realmente, 
a forma como está sendo chamada a CPI cria confusão: Con
cordo com V. Ex~, e, depois de enunciado por V. Ex~ o título 
da CPI co-mo a "CPI do PC", fiCJ.Uei Certo dé que não era 
uma CPI, era uma "PCI", ou seja, é uma Comissão para 
o PC ir depor e dizer se cometeu ou não alguma irregularidade. 
De forma que me parece ser, realmente, uma CPI muito 
específica. Vou continuar acompanhando com müita atenção 
o discurso de V. Ex~ -

o SR. ESPEIÚi>lÃo A.M'JN:....:·Fico devendo dobrado 
depois do aparte generoso e preventivo que V. Ex~ instaurou~ 
Já que estamos falando de Comissão Parlamentar, V. Ex~ 

· àê:aba de instaurar o aparte preventivo. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite V. Ex' um aparte? 

. O SR. ESPERIDIÃO AMIN .,.-Ouço V. Ex• 
O Sr. Jarbas P:issarinho - Ainda bem que com esses 

anagramas e trocadilhos, não se faz o PIC, que é o Posto 
de Investigação Criminal. (Risos.) 

. O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Este meu despretensioso 
p_:ronunciamento já começa a ser.recom_pensadO, Justa e mere
Cidamente, pelos apartes do Senador Epitácio Cafeteira, e 
do nosso mestre, Senador Jarbas Passarinho. . 
- Mas gostaria de assinalar, aqui, algumas considerações 
a propósito da instauração da CPI. destinada a apurar -
esses são os termos que ela adota- fatos contidos nas denún

-cias do Sr. Pedro Collor de Mello referentes às atiVidades 
do Sr. Paulo César Ca-valcailti FariaS~-capazes de cOiifigUi-à"r 
ilicitude penal. Este é o escopo, o objetivo da CPI. 

Portanto,. estamos instaurando um inquérito policial, em 
que o denunCiante é_ o Sr. Pedro Collor de Melo. Em torno 
desse inquérito policial, a imagem cj_ue gostariã -de traçar é 
a de que o ponto de apoio -é o· Sr. Pedro Collor de Melo. 
E aqui um registro, sem que isso represente uma avaliação 
de natureza moral. mas pelo tipo de denúncia que ele fez 
e já deSfez, Como ponto de apoio, o Sr. Pedro CóHor de 
Mello pode ser comparado, em firmeza, a um palanque em 
um banhado. Este é o ponto de apoio da CPI, e a alavanca 
é a Comissão Parlamentar de Inquérito. 

_!-_embro-me de _que, na última terça-fe~ra divergi do Sena
dor Fernando Bemjque Cardoso, quando S. E-~~ dis$e~ _que 
e_ssa seria uma CPf diferente; teri~_ -um regimento própriÕ, 
segUndo sugestão do Senador José Paulo Bisol, e seria com
posta por pessoas sem a" pre·ocupação do estr-elisino, sem sensa
cionalismo; todas elas voltadas para os superiores interesses 
desta Nação. E disse,_ naquela oportunidade, divergindo da 
constituição da CPI, porque defendia uma comissão parla
mentar externa para acompanhar as investigações feitas pelos 
órgãos próprios:·Polícia Federal, Receita Federal e Ministério 
Público, este dotado _de autonomia, incumbindo-se o Con
gresso, atrãvés de umã comissão de Líderes de verificar _a 
possibilidade de ocorrer negligência ou omis~ão, ou se- nãq 
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viriam a oCOrrer- pressões espúrias· SOb as diligências afetas 
a órgãos do Executivo, como Polícia Federal e Receita Fe~ 
dera!. ·· · 

Ao divergir, dizia ao Senador Fernando Henrique Cardo
so que não sabia de que convento, de que conselho -de-Magis
tratura seriam pinçados os membros dessa Comissão Parla
mentar de Inquérito do Congresso Nacional brasileiro, de_s
preocupados com estrelismo ou sensacionalismo e voltados 
para, de maneira iserttã; levantar as acusações feitas então 
contra o Presidente da República. 

oportunidade; e o Congresso oferece um engodo, repito, enga~ 
nando o consumidor, no sentido figurado. 

Para- arrematar este -raCiocínio~ góstaría de assinalar ,-na 
condição eventual de Líder do PDS no Senado, que não subs~ 
crevi o requerimento de constituição dessa CPI.- Quero deixar 
bem claro que acato, porque sou democrata, a decisão da 
Casa, especialmente urna decisão dessas que pode ser tomada 
pela mThoria,-não preCisa-nem set da maioria, e é democrática. 
Mas isso não me obriga a silenciar, isso não nos obriga, nem 
a mim nem aos meus companheiros de partido que pensam 
como eu, a silenciar, confundindo acatamento com concor
dância. As acusações feitas ao Presidente da República, pelo me

nos as diretamente dirigidas a Sua Excelência, já forain deCan-
tadas pelo Sr. Pedro Collor de Mello, o ponto de. apOiO para O Sr. Jarbas Passarinho-Permite-me V. Ex~ um aparte, 
alcançar esse objetivo e a natureza da Comiss_ã_o_Parlam~ntar __ p.~b~~-~~l!é:!4or,_ e_~~'! '&.í~~r? 
de Inquérito já estão sendo questionados por toda a sodedade 
brasileira. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN _-Ouço V. Ex•, S!!nador 
Jarbas Passarinho. com muita honra. 

O jornal O Globo -de hoje, por exempio - só para se 
ter uma idéia do grau de preocupação com os melhores nomes O Sr. Jarbas Passarinho Preliminarmente, gostaria de 
que os partidos têm- traz, na página 3, a seguinte notícia: dizer que V. Ex• não é um Líder eventual: é o Líder da 
HQuércia veta o nOme de Ulysses para a CPI". Ou seja, se nossa Bancada, por nós escolhido, e temos muito orgulho 
é pata cumprir o objetivo aqui proclamado pelo Senador Fer- de ser seus liderados. Essa informação causa-me surpresa, 
nando Henrique Cardoso~ o Sr. Ulysses Guimarães não tem -- embora na vida pública eu já tenha me acostumado a dizer 
a estatura moral para integrar a CPI. Em outras- palaVras, --que-só me surpreéndo de sUrpreender-me. É edificante verífi.: 
o Dr. Ulysses Guimarães, meu advers~rjo __ pol~tico, a quem car que o Sr. Orestes Qué!cüi -pode-Vetar ·o· nome do Sr. 
sempre respeitei e respeito, cuja vida pública considero um Ulysses Guimarães para compor a CPI que vai investigar, 
dos patrimónios da República·; não preenche os r_equisitos -segundo o nosso entendimento, as possíveis ifiegulaiidades 
exigidos pelo Sr. Orestes Quércia, este guindado agora à con- praticadas pelo Sr. Paulo César e, segundo a ementa que 
dição de pai da Pátria. - --- - ·acaba de ser lida pelo Líder Esperidião Amin, algo mais. 

Ali
, C Pela ementa, embora se tenha modificado bastante o texto 
as, ~esta_ PI, __ o Sr. Orestes Quércia_YãLter _uiTL papêr 

muito importante a cumprir: Entendo Cfue 0 sr. pa-UtO César-- -apresentado pelo Líder do PT nesta Casa, Líder de si próprio, 
Farias vai poder dizer, à semelhança do que disse sobre outra ainda fica aberta a possibilidade de se estender a investigação 
coisa 0 Sr._ Pedro Collor, que foi induzido- à- prá"iica de algtiinã -até o PreSidente, pelo que acabei de ouvir da leitura da ementa 
ilicitude pela notoriedade do Sr. Zé Ponuguê_s, do Sr. Fernan- que V. Exa fez. Ora, sobre o Deputado Ulysses Guimarães, 
des, do Sr. Cecatto e de outros escudeiros fiéis do campeão que~. Ex• diz ~u~ respeita, e .eu també_m, tenho na lembra~lÇa, 
da moralidade pu'bl•"ca atual 0 Sr Orestes Q , ·- - na mmha condxçao de ex-m1htar da ahva - e nesta condição , - uercia, que, se- h' I - d dá 1 1 
gundo o jornal O Globo, repito, veta o nome dO Sr:-UlySSes - a sem~re •• ~~a co;r: a.~ao um Óou~~ esagr~. ve baque a 
Guimarães para comp-or essa CPI - - - -- - -- - ---- --- -expressao r s pa e as que o r. ysses utttzou, em como 

Este, _· __ __ __ ________ aquela outra, de "facínoras", que agrediu um pouco aquela 
. e um pequeno e~emplo do 9ue está _acontecend? área. Apesar disso, sempre defendi a pessoa do Dr. Ulysses, 

na pr~ttca com a CPI _do tdeal_enun~~<!_()_ a_q~I,_ ~~9-~-fe) _______ e_rr_sponsável e, como V. Ex~ disse, um referencial deste Con· 
crexo fumem~nte,_pelo Senador_!ern~I_!d_o H~I~_!'i_q_~~-~rd~o. -----~s_s_q_,_ É surpreendente que 0 poder de veto do novo _Presi-

Srs. _Senaáo-;es, estou absolutamente conve~c~do de que dente do PMDB possa chegar a ess_e ponto, como já chegou 
na pe.squtsa pu_bhcada pela Folha de S. Paulo ~a ultima se&un- em outros casos também alterações de posição da Bancada. 
da-feua, que mformava q~e ~8% dos pauh~~at:tS!S _q~_e~~~ ___ lá tivemos no Congresso uma posição da Bancada de PMDB 
uma CPI para apurar as dex:unc1as contra o Presiden_t~_Fe~~-~n~ na Câmara diferente_ da posição da Bancada do PMDB no 
do Co~or de Mel_lo, esse numero 88_~, nobre Senador J~~rbas .. SçoadÕ. v. Ex! deve estar _Iemhra_çlo, Senador Esperidião 
Pass~~nho, funciOnou c~m a eficácta c!o famo~<? ca!l_h_ao_de_ Amin, daquela farsa que se fez em_matéria de derrubar o 
88 mthm~tros d~ Alemanha na Segunda Guerra Mundml. E_:a Decreto 430. Dizia-se _que era_ p:i-eciso derrubá-lo atráves de 
um. canhao antiaéreo que se transfor.mou no melhor canhao um projeto de resolução _ eu ainda estava no Governo_ 
antitanque da Segun~~ Guerra Mun~tal. Aqueles 8~% mexe- porque aquilo seria a grande solução para os aposentados. 
raro com todos os pohttcos, c~m a soc1edade e com a 1m prensa, Os aposentados foram iludidos fez-se um projeto de resolução 
porque é um nú~ero que b~Ira a una~i~i-~~~~~ _______ ~-- --,-?-_9,_~! ___ ~-~!!_de está_ o pa~am_ent~ imediatodos_147_%? 

Se formos comparar boJe_ esses 88% com õ que está acon- · - -· 0 SR. ESPERIDIÁOAMIN·.:.:-~~-~d d ~-s·~--d~-~~ 
tecendo em maténa de atendm1ento ao consumidor, ou seja ver a e, ena or. 
ao público, temos que reconhecer que essa CPI é uma lesã~ O Sr. Jarbas Passarinho -Uma farsa, praticada sob 
ao Código de Defesa do Consumidor. Os 88% _queriam uma os auspícios diretos do Presidente do_ PMDB! Então, esse 
CPI para investigaras -denúncias contra_ o Presidente Collor, é um pontó iriipbftárité que gostaria de salientar também e 
mas o Congresso· está ofen:cendo essa CPI, com as denúncias lastimar profundamente~ Um homem com o currículo, com 
retiradas pelo "ponto de apoio" qu-e existia- e com um objeto, a· vida parlamentar do Dr. Ulysses Guimarães, possa ser objeto 
que é um engodo do ponto de vista do C~digo de Defesa desse constrangimento que o jornal traz a público 1 Outro 
do Consumidor, um engodo que se pl-atíCa Contra a-sOdeOaáe ponto que acho que V. Ex• tem intefra razão e,-portanto, 
brasileira, contra aqueles 88% dos paulistanOs que, creio, como seus liderados, acompanhamos a sua posição, é em rela-
eram uma amostra idônea do sentimento nacional naquela ção a acatar, mas não ser coniVente! É uma boa __ colocação _ 

- I 
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que V. Ex~ faz, porque receio que essa CPI acabe sendo 
alguma coisa como aquela terrível questão do aprendiz de 
feiticeiro: produz-se o fantasma e depois não se tem capaci
dade de controlá-lo. Já que esse PC tem o conceito genera
lizado de ser uma pessoa capaz de cometer todos os tipos 
de fraudes antes, durante e depois ... 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Virou substantivo e verbo! 

O Sr. Jarbas Passarinho- Amanhã, digamos que essa 
CPI possa concluir que nada foi apurado contra ele! Corremos 
o risco de ouvir que o próprio Congresso foi "comprado" 
pela capacidade de corromper do Sr. Paulo César Farias! 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nesse ponto, Se.nador 
Jarbas Passarinho, gostaria de interferir no aparte de V. Ex• 
para dizer o seguinte: esse é um dos dramas que vamos enfren
tar. Não temos capacidade de passar atestado de idoneidade 
para esse senhor. Só podemos condenar! E só poderemos 
fazê-lo se tivermos prova, ou seja, se não_ cons-eguirmos provas 
de ilicitude penal seremos condenados. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Complementando esse racio
cínio - que agora é de V. Ex~ e meu -, ouvi um rápido 
comentário do Boris Casoy, em seu programa, dizendo que 
é muito difícil provar contra esse cidadão. uma vez que pessoas 
dessa "habilidade", de um modo geral, não deixam rastros. 
É muito- difíCil! Em todo caso, espero ·que a CPI possa se 
debruçar -nessa qu-estão, porque um aspecto - parece-me 
- não' será difícil: o f3moso exemplo citado analogicamente 
de AL Capone, nos EStados UnidoS, em relação ao Imposto 
de Renda. Só a publicação feita -da última declaração de renda 
-aliás, deve.ter sido um ilícito sua obtenção, uma vez que 
é segredo; alguém a obteve e publicou - trouxe à baila uma 
prova de que eu pago mais Imposto -de Renda do que aquele 
cavalheiro. Isso é fantástico! E mais ainda: __ tenho mais patri
mónio pessoal do que eie como pessoa física. Até uma casa 
que existe em um dos lugares mais pobres de Maceió não 
foi declarada como propriedade. Ouvi ontem que grande parte 
das acusações que foram apresentadas pelo empresário Pedro 
Collor de Mello contra o Sr. PC se_ situavam em negócios 
ou neg~_ciatas feitas no- ~xterior, o que vai fazer,_ portanto, 
com que essa investigação· seja -um pouco dificUltada para 
urna CPI._E as suas deClarações na Polícia Federal são tomadas 
em segredo. De :maneira que _a própria CPI nossa; oil.de, ao 
contrário da C PI. .. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - E o Ministério Público 
já infOrmou que vai também conduzir a sua parte em inquérito 
sigiloso. É a notícia da imprensa. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Aliás é norma. Quando a 
Polícia Federal trabalha com a Polícia Judiciária, o Ministério 
Público impõe essa condição, tanto que neste episódio de 
que eu chamo o "pantanal Magri", em que acabamos sendo 
salpicados aí por suspeitas que a CPI provou que não existiam, 
como aqui foi público o depoimento do Sr. Volnei e, na oca
sião, eu tive o cuidado de não ir a uma sequer das reuniões 
da CPI, mas depois li pelas notas taquigráficas a· ínquiriç_ão 
feita pelo Relator, o Senador Cid Sabóia de Carvalho, pelo 
Senador AleXandre Costa e pelo Senador Mário Covas, e 
aí se verificóii que aquele homem declarou que em nenhum 
momento apresentou ao coro.nel ou ao general o teor da prova, 
a natureza da prova, nem sequer disse _.qual era a natureza 
da prova. Ora, se esses dois não tinham o conhecimento da 
natureza da prova, corno é que podiam ser omissos pelo fato 

de não averiguar o que nela se continha? Em relaçãO a mim, 
foi aquilo que disse o Ministro do Supremo: - Se o general 
nada sabia, você nem nada. Mas c.omo é que nós pudemos 
saber isso'? Pudemos saber porque aqui na CPI se faz ostensiva
mente, ao passo qu~ lá você fica preso a um inquérito que 
está sendo desdobrado sem se saber exatamente o que foi 
dito, para ·garantir que o novo depoente, na sua oitiva, não 
saiba previamente o que o outro já declarou. Então, a minha 
preocupação é apenas essa. QllafltO à questão das vestais a 
que V. Ex• se referiu, as pessoas acima de qualquer suspeita 
que possam constituir a comissão, é urna garantia para a deci
são final. Mas ninguém garantirá - nisso concordo. plena
mente com V. Ex•- que a CPI nãO se transforme. também, 
num palco para exibições retóricas que possam ser altamente 
danosas, em relação à opinião pública, e cõmprotp.~~edoras 
da decisãO que os nossos Colegas que vão participar da CPI 
acabarão sofrendo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Até porque, Senador Jar· 
bas Passarinho, isso começou com declarações inconseqüentes 
-pelo menos, em boa parte, inconseqüentes- oportunistas, 
feitas -e algumas delas desfeitas - pelo Sr. Pedro Collor 
de Mello. 

Mas também não entendo que exista tudo de ruim na 
CPI. Acho que, apesar de ser um instrumento inadequado, 
mas - repito - acato a decisão do Congresso, decisão da 
minoria, creio que ela trará, pelo menos, urna contribuição 
positiva. Ela vai abrir os olhos da sociedade brasileira para 
as mordomias que a· legislação ftscal permite à iniciativa priva
da nacional. Ela vai mostrar à sociedade brasileira o que um 
rico pode fazer para sonegar, porque esse truque o Sr. PC, 
ao que mostram as declarações - pouco importa a esta altura 
se foram mal ou bem havidas, porque elas virão agora formal
mente oficialmerite à baila - as suas declarações de bens 
nloSfrain este truque de ter despesas pessoais, bens de uso 
pessoal lançados como haveres de empresas suas; não é apaná
gio dele. Basta que nos lembremos a zoada, a algaravia que 
se montou há dois meses quando o fisco ameaçou investigar 
os cartões de crédito. 

Os cartões de crédito, principalmente das pessoas jurídi
cas, são o largo e espesso cobertor de transações· pessoais, 
de remuneração tida como indireta de muitos executivos brasi
leiros, felizmente, todos da iniciativa privada. 

_Este truque de ter património de uso pessoal lançado 
na contabilidade, no património de uma pessoa jurídica vai 
aflorar, mostrando que é profundamente injusto, que somente 
o assalariado pague Imposto de Renda neste País, mas é a 
verdade. 

O Sr. Alexandre Costa- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Com grande honra, Sena
dor Alexandre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Nobre Senador Esperi· 
dião Amin, V. Ex~ disse textualmente: não podemos passar 
atestado de idoneidade ao Sr. PC Farias. Não sei se estou 
errado. 

·O SR. ESPERIDIÃO AMIN- E não devemos. -

O Sr. Alexandre Costa - Mas a Comissão· d~ Inquérito 
não é feita para dar atestado de idoneidade a quem quer 
que seja, a fulano ou a beltrano. Ela é constituída para apurar 
determinado fato, que, neste caso, são as acusações-do Sr. 
Pedrg _Ço}Jor çle .MellO:· Se ela concluir p~la verdade ou não 



· 4204 Sábado 3d Maio de 1992 

das afirmações do Sr. Pedro CoHor de Mello, nem por isso que a colaboração do Senador Alexandre Costa é muito preci-
pode-se deixar de dizer que não achou nada. E o fato de sa, quando cita o fato em si; o fato de ter roubado uma 
não achar nada não constitui absolutamente atestado de ido- cadeira, mas que pode ser absolvido dessa acusação e, entre-
neidade para ninguém. tanto, ser praticamente de latrocínio ou coisa semelhante lá 

adiante. Mas V. Ex~, quando leu a ementa da CPI -e para 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN-V· Ex• acha isso, Senador isso peço a atenção do Senador Alexandre Costa - ela fala 

Alexandre Costa? ·-sobre as irregularidades, no plural, praticadas pelo Sr. PC 
O Sr. Alexandre Costa- Achol Se V. Ex•, por exemplo, Farias; não é apenas dizer se ele em determinado caso fez 

me acusa de ter transportado' urna cadeira daqui deste plenário algo, e naquele caso nada lhe aconteceu que ele pudesse ter 
para determinado lugar, apura-se e não se conclui que ~ l~vei. agora também por part~ -~a CPI uma n~o abpmgência, que 
E o fato de V. Ex~ afirmar numa comiSSãO -que eu não a será obrigatória a partir dõ que a CPI-InVestig-ar·.-E o Piesi-
levei ou que não achou as provas de que levei essa cadeira, dente da Casa, que é um homem de extraordinária capacidade 
é atestado de idoneidade para mim? intelectual, deixou-se trair, porque até na leitura disse assim: 

0 SR. ESPERlDIÃO AMIN -É. "vamos analisar as irregularidades praticadas pelo Sr. PC Fa-
- Ciãs .. ~ HS. Ex~ não teve. __ o cuidado de dizer ... supostamente 

O Sr. Alexandre Costa - Não, absolutamente. Pósso praticadas". 
seridôneo para não levar, mas posso serinidóneo para assaltar 0 SR. ESPERIDIÃO AMIN -Já está nos Anais da aber-
um banco. 

tt~ra da sessão d~ hoj~. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Não é assim quése ~lê; o sr. Jarbas Passarinho - E em acompanhamento ao 

não é assim que o povo vê; nâo-~'-a~sim- que a- Soded3de raciocínio final do Senador Es,Perldião Amin, Senador Ale-
escreve. Não é assim, Senador Alexandre Costa. ____ xandre Costa, lembro-me, agora, do nosso Presidente Nacio-

Se é feita Uma- acusaçãO; poUc-O iiitp:Oita-qUe fi3oSe)3iil nal do Partido, meu Líder e ex-Governador de São Paulo, 
todas as acusações, e ela não é comprovada, o que pass-z Paulo Maluf, que, quando deixou o governo de Estado e 
para a sociedade brasileira é um atestado de boa conduta. foi sucedido pelo ex-Governador Franco Montoro, segundo 

O Sr. __ Alexandre Costa- A idoneidade é genérica, é alguns dizem, este abriu centenas de inquéritos contra o seu 
geral. Ou se é-idôneo para tudo, ou inídóneo pãta ·nada:. -- --predecessor, até Porque havia uma animosidade; mas, ainda 

que não houvesse, no passado eu já cunhei uma frase que, 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Mas os julgamentos são aqui, causou algum efeito. Eu disse que todos que substituem 

sempre radicais;-Senador Alexandre Costa. alguém no Brasil sempre se queixam de seus antecessores, 
OSr.AlexandreCosta-Nemexisteessafiguradeidonei- exceto Tomé de Souza. Foi o único. E já disSe ao Senador 

dade nas Comissões Parlamentares de InquéritO, absoluta- Jutahy MagaJJ;lães.que, ainda ;:tS§im, e_le _não gostava de um, 
mente. Há fatos a serem apurados. cacique da Bahia. Mas como Tomé de SOuza foi o primeiro, 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Política e sociologica- não podia ter um antecessor. 
mente é assim que acontece. ~ ~o O SR. E$Pl!:Rll)IÃO AMIN..,.. Com essa parte o Senador~ 

Jutahy Magalhães concorda. 
O Sr. Alexandre Costa- Bom, é assim que V. Ex• pensa 

que o povo julga. Mas a verdadeira realidade nã_9 é essa._ O Sr. Jarbas Passarigho -Atu<!_lizada, não é? Peruwnfa. 
Mas o que ã.contec~u? Depois das inye~tigaçõe~~ -~~!11 çompro-

0 SR. ESPERIDIAO AMIN - Juridicamente, V. EX~ vação, o nosso ex-Governador e Presidente do meu Partido 
tem razão. Estou falando do ponto de vista políticO- e do exibia: "Está aqui o meu atestado de idoneidade. Quem pas-
ponto de vista sociológico. Sou·o"-meu ate-stado de idoneidade foi o-Governador Franco 

Juridicamente, é claro. Mas af é uma questão asséptica. Montoro". 
Fiz-lhe uma acusação objetiva e específiCã e não -ccrmprcJV'e"i, o SR. ESPERIDTÃO AMIN _E não ê 0 úniCo, Senador 
asséptica e juridicamente, aquela acusação não tem funda- ___ hrb_a_s_Eassarinh.o_~--------- _________________________ _ mento. ------------

Agora, do ponto de vista político é uni atestado de idonei- O Sr. Jarbas Passarinho --Polificainenie é fneVítável. 
dade. Nem quero, aqui, trazer à lume. o nome de políticos O SR. ESPERlDIÃO AMIN ~Fico~ grato pórqúe o Sena-
que já disseram isso. Até porque o Sr. Paulo César- qe_ F~r_i~s ___ _®_r_J~_rba.s. Pas_sarinho_de_u_um_no_m_e_~Nós poderíamos arrolar 
já disse isso: que vã.i obter um atçstado de ~áO:""eidade, _está_ outros nomes, nem todos, quero ser muito claro, com amPli-
na imprensa, já" declarou na IstoE essa frase. Não vou nem tude de investigações a que foi submetido o Sr. Paulo Maluf, 
trazer os nomes dos políticos que já disseram isso. Essa é porque alguns foram submetidos apenas a uma e restrita inves-
a questão política. tigação, e, a partir daí, exibem, per omnia, porque vale para 

Do ponto de vista sociológico, se A acusa Be não prova, trás e para a frente, é pro rata; e diz: "Olha, já fui investigado 
não resta apenas dizer que aquela acusação rião era verda- e estou são". 
deira. O que se passa é que o Bera sério e, ainda por cima, Quer diz~~. isso é O que pofítfcamente vai ficai. Juridica-
era a vítima. mente dou toda razão a V. Ex~, muito embora, quero repetir, 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-nie V. EX~-t.mi-ãpã-rte, -
nobre Senador Espiridião Amim?- - -- - --- - ---- -

O SR. ESPERIDIÂO AMIN '--OuÇo; oompiazer, o apar
te do nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Peço permissão para entrar 
.I! O debate entre V. Ex~ e o Senador Alexandre Costa. Acho 

·a -cPI tein como objeto, como escopo, apurãr fatos -coritidos 
Ifãs -denúncias do Sr. PCM, referente às atividades do Sr. 
PC, capaze~ de configurar ilicitude penal, ou seja, aceitam-se 
as já feitas, consideram-se as desfeitas, porque algumas foram 
descantadas -alguns versos já foram descantados- e abrem
se ouvidos, olhos, abrem-se as janelas e portas para receber 
outras. 



Maio de 1992 DIÁRIO bO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 30 . 4205 . 

V. Er e eu estamos aguardando o nome de um. 
Anteontem, o Senador Eduardo Suplicy disse_que havia 

recebido um telefonema e fez u~a comunicação urg~nte para 
dizer isso. Não quis dar o nome, prometeu-para ontem ... 

O Sr. Alexandre Costa- Também não deu. 

O SR. ESPERlDlÃO AMIN - Renovou a ptbrrifssória, 
sem consultar a gerência do banco, para a semana que vem, 
unilateralmente. E eu, até para estimular S. Ex~, dei-lhe o 
nome de uma empresa. Mas S. Ex~ não gostou muito da minha 
sugestão. · · - - -

O Sr. AJexandre Costa- Será que paga a ·ptomes~ra? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Bom, assim como prorro· 
gou um prazo, pode prorrogar outro. 

Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguin
te: além das denúncias já feitas, está valendo qualquer outra; 
quem puder que se habilite. 

E V. EX' acha que se não for provado não vai ser passado 
atestado de idoneidade? 

Ora, Senador Alexandre Costa, V. Ex~ que tem inteli
gência, tem experiência - e eu não me sentiria humilhado 
em reconhecer que tem ambas - em maior e generosa dose 
do que tenho. 

O Sr. Alexandre Costa- Modéstía de V. Ex~ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Modéstia é um confor· 
mismo. 

V. Ex~ vem dizer aqui que não estamos sujeitos a passar 
atestado de idoneidade? 

Tenho certeza de que V. E~ disse isso porque se preOcupa 
com a imagem desta Casa; e se preoco:pa--; -lãffi.bém, neste 
caso, com mais razão e com mais mérito- do que eu, porque 
nela tem mais tempo de serviço. E digo mais, de bons serviços. 
.Estou também preocupado com isso, pois tenho apenas um 
ano e alguns meses nesta Cas~. Mas eu, s~ estivesse aqui 
há vinte e dois anos, sem contar o tempo Tia outra Casa, 
como tem V. Ex~, estaria preocupado, não gostaria de passar 
esse atestado de idoneidade que vai ser passado, Senador 
Alexandre Costa, se não for Comprovado o ilícito penal. Re
ceio até que só o' ilícito fiscal Seja PouCO, -tem-que ·ser o ilítico 
penal, ou seja, tem que ser a sonegas;ão do imposto não pago; 
só o imposto não pago não é ilícito penal. O imposto, cujo 
fato gerador não fOi escondido mas que não foi recolhido, 
não coristitui ilícito penaL Iücito penal é sonegação da infor-
mação do fato gerador do imposto não pago. --

Convenhamos: além de ilícito penal, tem que ser ilícito 
penal que justifiqUe esta mobilização. No fundo eu torço, 
e_acho que V. Ex~, Senador Alexandre Costa, pelas circuns
tâncias a que me referi, torce muito mais do que ~u para_ 
que comprovemos o ilícito penaL 

O Sr. Alexandre Costa -Naturalmente. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senão, ficaremos muito 
mal perante a opinião pública. 

O Sr. AleX:aridre- COSta- Então -Chego_T_OOnclusão de 
que V. Ex~ acha que só se deveria fcizer com~ssões de inquérito 
aqui quando houvesse a prova cabal do dehto. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Um indício confiável, 
a juízo de um terço. . 

O Sr. Alexandre Costa - Pelo menos um indício con
fiável. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Por isso eu defendia que 
se constituísse uma comissão. Aliás, no primeiro discurso que 
fiZ- aqui no dia 20 de fevereiro do ano passado, eu disse: 
posso ser· inconveniente, não serei desleal, mas vou ser o 
cObrador da não-omissão. 

Sou contra a omissão. Não poderíamos ficar omissos. 
Sugeri que o instrumento para levantar a denúncia deveria 

- ser uma Comissão Parlamentar externa, constituída dos líderes 
de Cada partido, ou de representantes dos líderes. Ela acompa
nharia as tarefas da Receita Federal, da Polícia Federal _e 

-do Ministério Público, pjra assegurar ·qminã'o houvesse negli
gência, omissão, ou pressãO espúria_..:__ já que a Receita Fede
ral e a Polícia Federal são do Executivo- a dificultar apuração 
de fatos que poderiam levar-nos, ou a urna CPI - se os 
fatos fossem contra o Sr. Paulo Cesar Farias -ou, através 
de uma acusação formal, à Câmara-dos Deputados -se afetas
s.em o Presidente da República, como manda a Constituição. 

A minha div~rgência é essa! Não divirjo quanto à não-o
missão. 

O Sr. Magno Bacelar:.::...._ Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Com prazer, nobre Sena· 
dor. 

O Sr. Magno Bacelar - Quero manifestar o meu_ apoio 
integral às ponderações de V. Ex~ GOStaria de poder me incluir 
na clarividência do raciocínio de V. Ex\ já demonstrado ao 
longo de seu desempenho nesta Casa e na Câmara, on_de 
tive a honra de ser seu colega, antes que V. Ex~ fosse Gover
nador. Na realidade, Senador, também preocupo-me pela Ins
tituição. Há uma semana, modestamente, fiz um pronuncia
mento alertando a Casa para os riscos· a que nos levam as 
CPI. 

Com relação ao PC, o Jornalista Carlos Chagas, ontem, 
na televisão, fez um veredito de que não vamos chegar a 
nadà. Mas foi a imprensa que fez a onda. Quando o Senador 
_Eduardo Suplicy, pela primeira vez, falava sobre Comissão 
de Inquérito, eu advertia que não se omitir não é bancar 
o surfista e ficar esperando a onda. A Veja criou uma grande 
onda e todos se apressaram em surfar. 

O SR. ESPEÍUDIÃO AMIN -Na primeira o~da. . 

O Sr. Magno Bacel"ar- Na primeira onda. Tive oportu" 
nidade de dizer que considerava, também, a reportagem irres· 
ponsável, pela gama de escândalos que apresentou e-m-quinze 
páginas. Com relação à Receita, é bom que a Casa saiba 
que o Delegado da Receita de Macei~ já ~eclarou que nada 
de ilícito foi encontrado nas declarações do Sr. PC. Então, 
temo, Senador, que o grande escândalo se transforme no parto 
da montanha. Rezemos para que disso resulte pelo menos 
um rato que salve a nossa instituição. É muito diÍÍcil qut 
o corrompido confesse que foi corrompido. Tanto este como 
o que corrompe são criminosos; Cm:nungo com suas preocu· 
paç6es. Também torço para que o Congresso Nacional possa 
s.e. _s_air _bem, porque a expectativa criada é que a solução 
virá. Portanto somos obrigados a apresentar um réu perante 
a Nação. Fora disso, realmente, não só o Sr. PC mas também 
os outros citados terão_ atestado de idoneidade conceçlido por 
nós gratuitamente. Concordo com V. Ex: e parabenizo-o pela 
clareZa e pela coragem com que expõe nesta manhã. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nobre Senador Magno 
Bacelar, gostaria de registrar o discurso que V. Ex~ fez, aler
tando para a conseqüência que, sobre nós, recai da inconse~ 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Esse é um bÕin serviço 

que a CPI vai prestar. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Veja V. Ex•: nos Estados 
Unidos há uma legislação muito diferente da nossa. COmo 
sabe V. Ex~, nas comissões de inquérito do Senado dos Estados 
Unidos, pode-se fazer um acordo com a testemunha, no sen
tido de que nada do que disser será usado contra ela. Aqui, 
não se pode fazer isso. Por exemplo, um empreiteiro _!'fãO 
diz à Comissão que pagou subordono a- alguém porque ele 
também é criminoso. Pela nossa legislação, existe essa dificul
dade. Se pudéssemos fazer um acerto prévio, no sentido de 
que a testemunha que confessasse, por exemplo, urna nego
ciata de corrupção, dizendo que pagou o suborn~·-e, etp. tr9ca, 
firmássemOs o compromisso de que aquela d_te:c_laração não 
o inculparia, também facilitaria muito as apU-niÇões. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Chama-se absolvição.seto
rial. 

O Sr. Jutahy Magalhães- No entanto, aqui não podemos 
fazer isso._ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN _-:- Mas isso não pode ser 
feito! 

O Sr. Jutahy Magalhães- Então, nós temos dificuldades 
aqui. Mas eu ainda acredito que possamos ter êxito erii alguma 
coisa. Mas, se não tivermos êxito, teremos cumprido em a 
nossa obrigação e não há o que temer. -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Havia outro caminho. 
O Sr. Jutahy Magalhães - Eu, quando li hoje, pelo 

menos, a suposta comeosição da CP I. 
O SR. ESPERIDIAO AMIN - A suposta composição. 
O Sr. Jutahy Magalh3ts- Hoje, quando eu li os nomes 

dos membros da suposta CPI, fiquei preocupado. Fiquei preo
cupado porque vi nomes- e não adianta V. Ex~ me provocar, 
eu não vou citá-los -de pessoas que, se f<;~rem indicadas, 
irão para lá para fazer molecagem. 

O SR. ESPERID:IÃO AMIN- •.. ou negócio ... 

O Sr. Jutaby Magalhães - Ou isso. Então, eu fiCJuei 
preocupado quando li a relação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Por isso, Senador .lutahy 
Magalhães, que eu disse ao Líder do Partido de V. Ex\ na 
terça-feii'a, quando S. Ex~ disse que seria montada uma Comis
são de alto nível para, sem estrelismos, sem objetivos escusas 
e sem sensacionalismo, apurar essa questão de transcendental 
importância para a Nação, eu perguntei em que convento 
seriam recrutados. Não que eu ache que a maioria do Con
gresso não seja boa! 

O Sr. Jutahy Magalhães- No "Convento" do PSDB, 
os dois indicados são ótimos parlamentares. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- S. EX' prometeu que se
riam beneditinos, mas eu acho que são jesuítas, porque têm 
filiação partidária. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Esses dois, tanto da Câmara 
quanto do Senado, os dois indicados são, realmente, pessoas 
capazes de trabalhar com correção, com honestidade e até 
com isenção. -- -

O Sr. Jutahy Magalhães - Então V. Ex~ não indicou 
nínguém. Então, Sr. senador, com todas as preocupações, 
que considero válidas, de V. Ex~ e de outros Senadores aqui 
presentes, esta CPI, se quiser trabalhar, sem a preocupação 
de ser Governo nem Oposição, mas com a preocupação de 
buscar a verdade, ela terá condições de chegar ao finai dos 
trabalhos e dizer que alguma coisa foi feita errí benefício do 
País. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Com isso concordo, Sena
dor Jutahy Magalhães. Não quero dizer que ela é inteiramente 
má. Senador Jutahy Magalhães, pennita-me distinguir essa 
questão do pagamento do imposto pelo Sr. PC, as denúncias 
são anteriores à decisão de constituir a CPI. Veja bem: até 
a semana passada, os partidos que têm a maior representação 
no Congresso tinham concordado em dar um prazo para que 
houvesse apuração. O que mudou a posição desses partidos, 
principalmente PMDB e PSDB, foi a edição da revista V~j~, 
em 15 páginas. AgOra, essa decisão de constituir uma CPI 
é q_ue eu questiono muito, embora a acate. -~_qu ~e_IJlocrata, 
repito, ·para- acatar decisões de maioria, que é o normal, e 
até decisões de minoria, quando o Regimento e a Constituiçãõ 
permitem, como é o caso da constituição de uma-CPI. 

_ Qu~nto à omiêsão, Senador Jutahy Magalhães, perfilo. 
Quanto à maneira de não ser omisso, divirjo. E ocupo o 
microfone hoje - não ocupei ontem porque, repito, cedi 
o meu horário, com grande acerto, para o Se~a~or Mário 
Covas -para deixar reg_istrado que _n_ão vou ~rabalhar contra _ 
a CPI. Torço para que ela apure, porque· o Congress~ do 
qual faço parte, já está nela engajado. 

Agora, quero deixar também_ assinalado, antes de ouvir 
o Senador Epitácio Cafeteira, qUe--aq-uela comissão de alto 
nív_el, quase que anódina, superior aos fatos e às circuns
tâncias, que foi aqui pregada, bate de frente e se estilhaça 
quando se lê o requerimento do PT, que era o cerne, que 
obteve.l68 assinaturas na Câmara. 
_ O requerimento de CPI do PT previa noVe Senadores 

e.dezessete Deputados. O que quer dizer isso? Primeiro, quer 
dizer que é inconstitucional, segundo, quer dizer que é um 
parlamentar para cada partido, independentemente do tama
nho do Partido; terceiro, com 120 dias de prazo, terminando, 
port~l).tO, no dia 30 de setembro, casualmente, último dia 
de propagan9a eleitoral. casualmfmt~! 

E ainda ouvimos -isso eu disse a S. Ex~, por isso vou 
diie! aqui - o Sehador Suplicy Prometer isenção e ponde
ração. Isenção de candidato e ponderação; agindo, como fez 
anteontem, ao dizer que tinha uma acusação a fazer sem trazer 
o nome da empresa. Prometeu para ontem e acabou por reno
var a promissória para a semana que vem, confOrme eu já 
registrei. -

O Sr. Epitácio Cafeteira- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o Senador Epitácio 
Cafeteira. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - Nobre Senador Esperidião 
Amin, presidindo a sessãu até há poucos minutos, estava com 
muita vontade de entrar neste "papo". 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Nesta tertúlia. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nesta tertúlia entre Senadores 
O SR. ESPERIJ?I~O AMIN - Pelo PDS do Senado, fiquei registrando algumas coisas. A primeira delas é que 

eu respondo com ma1s ISe~ção. . . ___ não foi feliz o nobre Senador Fem.ando Henrique Cardoso 
O Sr. Jutahy Ma~albaes- Mas V .. Ex~ mdic.ou~ parece- quando disse que devia ser feita urri3 Ccimissiío-ae ano ilível. 

me, de um outro part1do, pelo que eu VI hoJe no JOrnal. Como não participei_de _nenhuma_ C~I até_ ~oje, não me s~nti 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Não,-o PDS não quis: ofendido. 
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o SR. ESPERIDIÃO AMIN __: E COiU regimento- PróPrio. que- partir de indícios, e não somente de provas, mormente 
O Sr. Epitácio Cafeteira~ Pois é. Eu não me s_enti ofen- quando há um clamor popular. Se há um clamor popular 

e somos representantes do povo- embora o Senado Federal 
dido, mas os que particijfãram de outras CPI podem·se s-entir s·eJ·a representantes dos Est•dos -0 d d · d ""' _-na po e mos eiXar e 
ofendidos, porque, então, não eram de alto nível. participar desse clamor. Mas talvez, fosse interessante, nobre 

O SR. ESP~RIDIÂO- A:MIN - E é o reconhecimento, Senador, a partir até das declarações do nobre Senador Per-
Senador Epitácio Cafeteira·, de que o regimento das CPis nando Henrique Cardoso, para que não haja distinção entre 
vigente não é bom. ---------:::---=--=---~----- ___ parlamentares, que se fizesse, como faz o Tribunal do Júri, 

o sr. Epitácio Cafeteira_ Então, dizia essas duas coisas: um sorteio para escolher oS parlãmeiltares, para mOstrar, as-
que existe no CQrlgresso Nacional parlamentares de alto nivel, sim, a isenção do Congresso Nacional. Nesse caso, não sería 
parlamentares de médio nível e talvez até parlainentares de a Liderança quem determinaria se Ulysses Guimarães deveria 
baixo n(vel. Seriam, assim, como que atribuídas- notas aoS ou não participar da CPI, nem tampouco os presidentes de 
parlamentares, e quem tivesse _nota dez participaria-nessa co- partido, que não se sobreporiam, assim, ã autonomia do Coo-
missão. De tal forma, diria eu~-nãõ-Ioí miiitõ-Ieliz a colocação gresso Nacional. Isso, talvez, dentro desse exame do Regi-
que, ao ser vetado 0 nome do nobre Deputado Ulysses Gu_ima- menta das CPI, fosse alguma coisa para ser observada e colo-
rães, a quem também aprendi a respeitar desde que entrei cada para que, daqui para a frente, não houvesse esse cons-
oa polí~ica, ·s. Ex~ de repente ficava como não _se_ndo_de alto trangimento, que foi passado aos membros de outras Cernis-
nível. E esse o registro que quero fazer' em primeiro lugar. Sões Párlamentáres de lü.Cjliéríto. -- -- ---------- -
Em segundo lugar, acho que a colocação feita pela imprensa O SR. ESPÊ:RIDIÃO AMIN- _Agradeço a contribuição 
não está correta

1
• Entendo que se faz passar ao povo quase do aparte de V. Ex', Senador Epüácio Cafeteira, e apenaS 

a idéia de que vai haver um jogo de futebol: são onze gover- desejo reiterar a posição, que muit0-dãi3.mente ã:SSU.mí desde-
nistas e on:ze oposiciOilíStas;-ctando a entender que esse jogo terça-feira, contra a omisSãO. Que isso não fique pairando. 
vai depender do árbitro. Isso não é verdade. Tenho a certeza Se não pude ser claro o suficiente, quero dizer que este é 
de que o_s Parlamentares dessa CPI, qUe podem ser de alto, o ponto em que concordei expressamente com o pronuncia-
de médio ou de baixo_ nível, vão realmente buscar a verdade mento do Senador Fernando Henrique Cardoso, assim como 
e trazê-la para o Cong"resso Nacional. concorde:i CQm a maior parte <;los Líderes presentes à reunião 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Alguns até já vão traiê:la liderada pelo Presidente do Senado Federal, Mauro Bene-
pronta. vides. - ----

0 Sr. Epitácio Cafeteira_ Então, veja v. EX' que ficou Estes eram os registres que.gostaiia de fazer, por dever 
mal colocado. Ficou ruim-até para o Presidente, que pareceu de cautela e-por dever de CoDSciência: -- ------ -- -
colocar o seu time em campo para anular o time que preten- O Sr. Ney MaranhãO - Peiniite_-rite _V~ -Ex~ uni aparte, 
desse chegar a alguma conclusão. Na terceira parte, discordo no!Jre Senador Esp~r_idião -~!lli~? 
de V. EX' que entendeu, em princípio, que a CPijã <leve O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço, antes de encerrar, 
começar com o condenado. Acho que a CPI, por ser mais 
ampla, pode ir aonde não vai poder chegar, por exemplo, 
à Polícia Federal. Ela é mais autónoma, tem mais abrangência, 
tem mais cirituia. A --cPI pode requerer e até se dirigir a 
organismos internaciõni~so pa"ra- Obter os dados de _qu_e_ y~i 
necessitar. Então, poderia até fazer um trocadilho, quando 
V. Ex' diz que antes devia haver uma comissão-pa-ra examin-ar 
se devíamos ou não instalar a CP!. Então; fican:a.-o quê? 

O SR. ESPERIDIÃO.AMIN = Não.ilisse isso, Senador. 

o Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Esperidião Amin, con
-corôo com V. Ex"- quanto a essa preocupação concernente 
aos episódios de que todos estamos tomando conhecimento, 

- Principalmente através de revistas, como a Veja. Coinciden
temente, antes que essa· Comiss-ão Parlamentar de Inquérito 

--fosse instaurada, também defendia _u,ma c.omissã_o de_ alto nível 
através de seus Líderes na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, para acompanhar, passo a passo, as investigações 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Entendi assim. que e-stão- serido feitas na área do Executivo, pói" peSsoas 
o SR. ESPERIDIÃO AMII'l _ Eti_dis~e uma comissliQ euja credibilidade, honestidade, honradez e saber jurídico nin-

parlamentar externa de acompanhamento. É uma comissão -- gi.Iém, neste País, pode contestar, como é o caso do Procura
dor-Geral da República e do Ministro Célio Borja, c}ue-teiri, 

parlamentar constituída formalmente. lãliibéri:f, a sensibilidade ·política, porque" foi -u-mvarlanie"ntar 

O Sr. Epitácio Cafeteira -_Ente.ndi que antes se deveria como nós. 
examinar Isso Inirn:a· cO_tn_iS:sáo para-depOis fazer a: CPI~- -- -E, dentro desta linha, o Congresso, não se omitiria, Se 

_-Chegássemos à conclusão de que _essas peSsoas não estavam 
O SR. ESPERIDIÃO A.MIN _-ConStituir llma OOIDiSsãO - dispostas a ir fundo nessas investigações, e se tivéssemos indí-

para acompanh3f-aS-diúgê~Cias da PolíCia FedÚal, daRe<:elta cios já concretos de informações com respeito às denúncias 
Federal e do MinistériO Público. desta revista, aí sim, formaríamos a ComfssãO Pãrlamentar 

O Sr. Epitácio Cafeteira -Mas, então, veja V. Ex\ de Inquérito, dentro da linha de V. E1é' Agora, quero fazer 
íamos ter primeiro ess-a Comissão para, em função dela, talvez justiça, e acho que V. Ex• também concorda, que esta CPI 
ter uma outra comissão, que seria uma CPI... - - -- ·que foi instaurada-, acompanhei passo a passo as suas discus-

. ___ sq~,_ ~ .. t!Jdq }o_i fei~q d.e, ~_!11g_m acc;n:.4o_ por_ ~t;>dos os Líd~r~s._ 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ou n.;io. - _ -,-Uma coisa it:itportarite que V. Ex~ citou foi em relação ao 
O Sr. Epitácio CSfeteira- ... para descobrir se o homem 

recebeu comissão. É muita comiSsão para· pOuca: coisá: Porfã.n
to, é somente neSSa pa:rte que diVirjõOê--v.--E:Xt No-·mars;-_ 
estou de acordo com as coto_cações de V, .Ex~_ Apenas tem(·' 

Interesse do PT, de que _essa CPI tivesse cerca de 120 dias, 
terminando três dias antes das eleiçõeS municipais. É essa, 
justamente, a minha preocupação, e principalmente a de V. 
Ex~, a de evita_~ que_. nessas CPI, aparecesse_m ãqUelas-VedeteS, 
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que se aproveitam dessas circunstâncias e da mídia para tira
rem vantagens. Já conhecemos algumas delas neste Congresso 
Nacional. 

Mas essa CPI teve o cuidado de. em primeiro lugar, dar 
um prazo improrrogável de 45 dias para encerr~r os_seus traba-
lhos. Será uma CP! paritária, · -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Uma Comissão propor
cional aos Partidos, conforme a Constituição e o Regimento 
prevêem. 

O Sr. Ney Maranhão- ... e não aquela do PT, porque 
já sabíamos o que desejavam. Eu torço, e tenho cert~za que 
V. Ex~ também, para que essa Comissão conclua seus traba
lhos, mostrando à Nação os culpados e os inocentes. Mas, 
tenho certeza absoluta d_e que precisamos - e o Senador 
Jutahy Magalhães também concorda, pois já foi atingi~o na 
sua honra e tem procurado se defender nos tribunais, a primei
ra notícia--é -a-que fica- aprovai" rapidamente uma lei. Conse
guir colocar uma pessoa na cadeia demora algum tempo. Em 
alguns jornais de países europeus e americanos ·quando a víti
ma, comprova a sua inocência, os acu~adores têm que pagar 
uma grande indenização, chegando muitos a perder seu~ bens. 
Veja V. E~, aproximadamente há 1 ano, um jornal inglês 
publicou uma matéria difamatória; que não foi comprovada, 
tendo, por isso, que pagar uma fábula em _libras_. O próprio 
empresário .abriu mão de uma parte dessa mderuzaçao, ape
nando o diretor responsável pelo jornal com um trabalho 
de assistência social,. numa entidade para crianças, ou coisa 
parecida. Esse foi o acordo que o empresário fez para qu_e 
o diretor não mais se esquecesse da punião. É isso que precisa
mos fazer neste País .. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Foi o que fizemos anteon
tem ao aprovar a Lei de Imprensa. 

'o Sr. Ney Maranhão- Certo, Senador. _Será essa lei 
que irá acabar com esses problemas de homens de bem terem 
os seus nomes em manchetes, que os_ denigrem. E o que 
sai primeiro nas manchetes é o que fiCa, pois o desmentido 
nunca é feito. Concordo com V. E~, vamos torcer para que 
essa CPI tenha êxito, e assim, possamos dar uma satisfação 
à Nação brasileira. 

O SR, ESPERIDIÃO AMIN- Muito obrigado, Senador 
Ney Maranhão. ____ -c-- _____ .-. ·· • • _ 

Desejo agradecer a complacência da Mesa e considerar 
como perfeitamente consignados os pensamentos que expendi 
a respeito deste assunto, reiterando que acato a decisão, vou 
colaborar com ela, mas não poderia silenciar. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml) 

Durante o discurso do Sr. Esperidião Afflin;-o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, dei,xa a cadeira da presi
dência, que e ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

Durante o discurso do Sr. Esperidião Amin, o Sr. 
Magno Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que 
é o_cupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira. -· -- -

Duante o discurso do Sr. Esperidião Antiit, o Sr. 
Epitácio Cafeteira, deixa a cadeira da presidência, que 
é oCupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) _:_ Concedo a 
palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães. 

O SR, JUTAHY MAGALHÃES- (PSDB- BA. Pro
. nuncia o seguinte discurso~ Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de iniciar este pronun~ 
ciame_nto, que não tem nada a ver com o problema que está 
sendo discutido, manifestando uma opiriíão a respeito do apar
te do Senador Ney Maranhão. 
_ _ Çonsidero, Senador Ney Maranhão, que essas acusações, 

não essas que estão sendo discutidas, mas as que nós, polítiCos, 
muitas vezes sofremOs, que múitaS vezes também proferimos, 
seriam evitadas em grande parte se a Justiça tivesse uma agili
dade maior na apuração dos fatos. 

V. Ex• falou em que eu estou no tribunal com um processo 
contra o atual Governador do Estado da Bahia. Já transcor

-reram mais de dois anos e o processo está ameaçado de pres
crever sem uma decisão. Há três ou quatro semanas ele está 
na pauta, no Supremo Tribunal Federal, aguardando julga
mento, mas não consegue. 

Então, veja V. Ex~ que quando buscamos a Justiça, às 
vezes não a encontramos, mas não é por isso que vamos descrer 
da necessidade da Justiça porque, graças a Deus, não acredito 
em justiça pelas próprias mãos. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex' 

O Sr. Ney Maranhão- Terri razão V. Ex• Veja, Senador, 
V. Ex.' que é uma figura nacional. Todo o Brasil acompanha 
o seu trabalho, a seriedade com que V. Ex• cumpre o seu 
mandato, a di.ficu.ldade que V. Ex~ está tendo com esse pro
cesso. Todos sàbemos que V. Ex• tem razão. 

Calcule a dificuldade de um homem que não tem essa 
facilidade de chegar a um Ministro, de chegar a uma autori
dadt.., para que seu processo tenha ·uma tramitação justa e 
rápida. Isso, então, nobre Senador, é que precisamos agilizar, 
melhorar, porq~e o que está em jogO é a honra de uma pessoa. 
V. Ex\ durante toda a sua vida, lutanto por seu nome, pelo 
nome da sua fann1ia e de seus filhos e, de um momento para 
çutro, aparece um irresponsável e tenta manchar a sua honra. 
As vezes, nobre Senador, é de se perder a cabeça e é por 
isto que temos que agir rapidamente para qu~ não o~r_r~m 
mais coisas como esta. O exemplo de V. Ex~ é fnsante, significa 

--que não mais podemos continuar desta maneira. Eu me solida
rizo com V. Ex• ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se impunidade como 
essa acabasse neste País, muitas coisas seriam evitadas mas, 
infelizmente, ela continua existindo e isto, muitas vezes, de
sencata- a:s- pessoas. Acho que temos que continuar com o 
nosso trabalho sem nos preocuparmos com fatos como este. 

Mas, Sr. Presidente, eu dizia que o meu pronunciamento 
de hoje não tem nada a ver com esse famoso affair, que 
alguns órgãos da ilpprensa colocam: "Collor X CoJlor". Nada 
disto dependeu da Oposição. Tudo isso vem de pessoas da 
própria familia do Presidente, envolvendo amigos do Presi
dente e nada ·eom ·a participação ati v~ de elementos da Opo
sição. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a escolha dos represen
tantes populares é hoje, no Brasil, altamente influenciada 
pela propaganda eleitoral divulgada pelas emissoras de televi
são. Neste fim de século, a televisão é sem dúvida o grande 
veículo formador de opinião, e tornou-se o maior cabo eleito
ral dos partidos· políticOs e dos próprios candidatos. Funciona 
como um palanque privilegiado, e quem melhor souber utili
zá-lo terá maiores chances de conquistar o eleitorado e ganhar 
as eleições . 
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Segundo uma pesquisa realizada pelo IBOPE, em outuR -Para um candidato pouco conhecido, com fraca mili-
bro de 1989, a propaganda política na televisão é responsável tância, o custo total de uma campanha será superior a US$ 
por 35% da definiçãO dos votos, e o interesse dos eleitores 20~ritilhões. 
aumenta de 42% para 57% após o início da veiculação da As cifras são surpreendentes e desvirtuam os objetivos 
propaganda. inici<iíS do programa gratuit~, cri~do justaJ!!ente c.Om o intuito 

É incontestável, Sr. Presidente; que nas eleiçQes realiza- de eyita_r_Q abi}SO do poder eCO'fJ.Ómico~_- Irtfeli~~~l!te_,_ todos_ 
das nos últimos anos as modeinas _técnkas._de_comu_nkação ___ -~Q~mQs _mui!o __ be_~ q~~ -º--~ r~s_~ltadp_s_o_xê~ ~,~~<:!9=~~~~~-~el'!te _ 
de massa foram utilizadas, no País, de forma cada vez mais opostos, e que o abuso cresce .a _cad.a eleição_, 
sofisticada, transformando os programas_eleitorais em verdaR o denominado programa eleitoral gratuito custa, na verw 
deiros espetáculos, às vezes até comandados por ídolos popu- dade, uma fortuna, quando_é_bem feito. Os gastos são insuporw 
lares do meio artístico, no_intuit_o de atraiu! prenâer-aatenÇão tá veis para os pequenos partidos, que, assim, ficameni desvan~ 
do espectadorweleitor. ___ tagem. Ninguém aqui ignora, Sr: Presidente, que os programas 

Sem dúvida, é muito mais interessante Coriliecer o·progra.:- mais bem elaborados exigem inclusive a montagem de ilhas 
ma e as idéias de um partido político ou de um candidato de produção, cujos custos são estratosféricos, e a contratação 
a um mandato eletivo, através de uma imagem atraente, de de verdadeiros especialistas em marketing político, que, como 
uma técnica sofistiCada, de recursos de computação gi'áfi~ me_n_cionei acima, valem o seu peso em ouro, ou melhor dizen-
de última geração. Os efeitos especiais-chamam mais atenção do, em dólares. 
do que a mensagem, e atingem em cheio a_queles_ que ~~Jhe- ______ A- preocupação com esse problema não é inédita. Já em 
rão nas urnas seus representantes, muitas vezes se_Irt saber 1990~ 0 Senador Mário Covas apresentou um projeto de_ lei 
o que os candidatos realmente propõem ou pensam. _ 0 PLS n" 42!90, que dispõe sobre propaganda eleitoral, 

Segundo a pesquisadora Fátima Jordão, com larga expe- propondo a realização de programas ao vivo, em lugar dos 
riência em marketing político e autora de um artigo publicado previamente gravados e submetidos à justiça eleitoraL 
pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica- da_ França, os A idéia lançada pelo Senador Covas em seu projeto, 
espaços gratuitos na TV e no _r~dio "modific_am _9 _e_quil~~i_º atualmente tramitando na Câmara dos Deputados precisa ser 
dos lados expostos durante a campanha, na fase pré-horário retomada, reexaminada e debatida nesse período que ante-
polítíco "Para ela, "o horário político é maçante para a classe __ c_e_d_e_uma_ye;rdad_eira suc_essão_d_e.eleiçõe_s_no_E'.aís_,_Srs, Se.nadQ-_ 
média, enquanto para as classes c-e·-on.âO'', pOis OSespectã-=- res. O programa ao vivo não só daria ao eleitorado uma visão 
dores destas classes são "eruditos em lingu_agm de TY1 porque real dos posicionamentos dos candidatos, anulando provavel-
é meio de informação mais utilizado por eles. mente as possibilidades de surgimento de candidatos fabrica-

É notório, Srs. Senadores, que o hábil manejo das sofisti- dos, mas também evitaria grande parte dos gastos exorbitantes 
cadas técnicas, desenvolvidas por empresas especializadas em verificados nas últimas campanhas. 
marketing eleitoral, é capaz de produzir um material de propa- É preciso mudar, com urgência, a sistemática vigente 
ganda que diferenciará, aos olhos do eleitor,_ não s6_ oS Candi_~ no País. O processo eleitoral não pode ser desvirtuado, Sr. 
datos, mas também os próprios partidos, em função direta Presidente. E preciso que o eleitor tenha uma visão real dos 
do poder económico de cada um deles, desvirtuando profunda- candidatos que irá eleger como seu repre-sentante nas diferenw 
mente os objetivos da legislação eleitoral, que são os de garan- tes esferas de poder. E preCiso que o horário eleitoral gratuito 
tira isenÇão de escolha, e assegurar ísonomia -de tratamento _cumpra seu objetivo legal de difundir, em igualdade de condi-
a todos os que pretendem obter um mandatO de rej)reselliaçãO- ções, as idéias, os programas e os projetas de governo dos 
popular. partidos políticos e dos candidatos. É preciso que o espectador 

É totalmente contrário ao interesse público que candi- · façasua.escolha conscientemente, e não sob a influência de 
datas, partidos e coligações com maioreS disponibilidades fi- efeitos ilusórios, de pr-opãgã.nda enganosa ou infíei, qUe POde, 
nanceiras possam usar seu poder econ6mico para iiiflUeil.dã-r, ----muitas vezes, levar o eleitor a coinprar gato por Iebi'e.--
de forma decisiva, a opiníão dos eleitores, Sr. Presidente. É necessário que se dê prioridade aos debates entre os 

Tal como é hoje, a legislação eleitoral brasileira não asse- candidatos a cargos majoritários, estabereCendo-se critérios 
gura a necessária iSonomia de tratamento~ aten!:l_ndo graye- quanto ao_ _número de candidatos_ em c::r_da_ debate_ e como 
mente contra a legitimidade do processo democrático. Serão-distribuídOs se o n-timero di candidatos aO -ffiesm-()cargO 

Para as eleições municipais deste ano, por exemplo, o majoritário for superior a: qUatro 6u cinCo.-- -
Tribunal Superior Eleitoral, através da Resolução no 17.891, Sr. P·residente, Srs. Senadores, o Congresso Nacional pre-
baíXou ínstruçõeS-ge·n-éricits Cirlde não ficou bem equacionada cisa prC)mover mudanças urgentes_ na legislação _eleitoral e 
a disposição que proíbe o emprego de meias_ publicitários partidáiiã ·ao PaíS, mudançãS que pefm.ii~m o aperfeiçoamento 
para influenciar o eleitor. Todos nós conhecemos_muito_bem do processo eleitoral brasileiro e do próprio regime demo-
as conseqüências da inexistência de regras rígidas, para disciw crátíco que--taitto lufamos para -preservar:-- -- -- ---- -
plinar a atuação da mídia no processo eleitoral brasileiro. Sr. Presidente, infelízmente, essaS modificações no qua-

A revista Visão, em abril deste ano, publicou uma reporta- dro eleitoral da lei partidária ficam normalmente para serem 
gem sobre marketing eleitoral, intitulada, "Uma arma_ que decididas no ano da eleição. E no ano da eleição não é possível 
dispara votos", em que apresentava uma estimativa, em dóla- modificar. 
res,_dos custos de serviços de l'narketing para as eleições muni- Então, veja V. E~ que- ·ná sempre -Um drCufo- ViciOSO 
cipaís deste ano: ______________ ------------------ª-qui. Teffios sempre _qu·e-ae_cidir_ n-o Congresso Nacional a 

Cidades_ de _médio porte entre US$ 500 mil e US$ _1,3 ___ _r~speito, por exemplo, do voto distrital. Teremos, nas próxi-
milhão· · mas eleições parlamentares, o voto distrital misto ou voto 

-·Capitais: acima de US$ 5 milhões; proporcional. E uma discussã() que deveria ser feita d.e.imedia-
- Outras cidades: US$ 10 a US$ 15 por voto; to, inclusive para cada um saber como é que vai posiciori:ir--s-e 
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politicamentê em seus estados, porque é muito diferente uma 
eleição proporcional de uma eleição distrital. Mas, no entant9, 
esse assunto fica esquecido. Fala~se, de vez e{tl quando, sobre 
ele mas não há uma decisão. Vamos trabalhar para que o 
Co~gresso acorde e decid3. essas questões com a aptecedência 
necessária para evitar aqueles movimentos atabalhoados de 
ú1tiin3 hófa. 

Era o que tinha a-dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senado~ Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Seri.adores, na quar
ta-feira passada, correu por este J?Ienár1á, na Voz de um de 
nossos pares, uma-perigosa sugestão: que o Presidente Collor 
se afastasse do cargo de primeiro manc;latário desta Nação, 
até que as investigações, através da CPI, sobre suposta corrup
ção na qual estaria envolvida a pessoa do Presidente, chegas~ 
sem ao fnn, evitando, assim, "'o natural constrangimento que 
cria a sua simples presença no posto", para, portanto, "não 
influir na apuração dos fatos". 

Outros analistas, eternas cassandras das tragédias, tentam 
fazer uma comparação-imposStvei,-eDtre o momento que esta
mos vivendo agora, e aquele que viveu o Presidente Vargas, 
nos idos de cinqüenta, quando foi levado ao suicídio com 
um tiro no peito, mas deixando, antes, para a Nação e a 
história-, a carta testamento. 

Vivendo o momento de agora e tendo vivido, como Depu
tado do antigo PTB, o ttágicó ano de 1954, digo que os dois 
momentos não se assemelham de maneira alguma. 

A carta testamento de 24 de agosto de 1_954, fala das 
forças e dos interesses antipopulares que se -desabaram sobre 
a pessoa do Presidente da República. Fala dos insultos e caiU~ 
nias sem o Presidente ter o direito de defesa. As forças reacio
nãrias impediam que o Presidente, através de sua voz, defen
desse o povo e, principalmente, os humildes. Acusa o domínio 
e a espoliação dos grupos económicos e financeiros interna
cionais. Tais grupos não querem que o trabalhador seja livre 
e o povo independente. Getúlio Vargas assumiu o Gov~rno· 
dentro de uma espiral inflacionária, quando os lucros das_ 
empresas estrangeiras alcançavam até 50Q%_ao_anó. As frau~ 
des das importações foram constatadas em mais de 100 milhões 
de dólares. 

O Presidente V"afg3s resistiu a toda pressãO constante. 
suportando tudo no silêncio, renunciando a si mesmo, para 
defender o povo. 

E perorava trágico: "Nada mais vos posso dar, a não 
ser meu sangue. Eu vos ofereço em holocausto a minha vida''. 
Finalmente o Presidente Vargas diz que lutou contra a espo~ 
liaçáo do Brasil e contra a espoliação do povo. 

A luta política era intensa. A democracia estava em fase 
de consolidação da vida democrática. E os interesses nacionais 
e internacionais jungidos foram mais poderosos que o poder 
e a _determinação do Presidente Vargas. Deram-se él crise 
política e a crise institucional, e, logo depois, nosso País nlergu
lhava na mais negra e longa ditadura de que temos conheci-
mento em nossa história. · 

Assim, não é possível traçar semelhanças entre o mo
mento de ontem e o que estamos vivendo agora. 

Há duas semanas que o País viVe amargurado . .Tremendas 
acusações de corrupção foram lá.nçadas à face desta Nação, 
incluindo nelas até a pessoa do eminente Presidente da Repú~ 
hlica. Essas acusações não levam, nem podem levar o País 

quer à crise política, quer à crise das ins~ituições. O assunto 
nada mais é do q!le policial. 

Daí não poder eu compreender como, neste plenário, 
pode-se ouvir voz qualquer pedir o afastamento do Senhor 
Presidente de seu cargo, para que aS conclusões da CPI possam 
chegar a bom termo. Como se se pudesse envolver a pessoa 
do Presidente da República em todo esse impudico despau
tério, 

A pessoa do Senhor Presidente Collor está acima de qual
quer suspeita. porque não será fácil degustar a absurda afirma
tiva de que o magistradl)lomaior desta Nação esteja usando, 
subrepticiamente, «testa-de~ferro" para interesses pessoais in~ 
_confessáveis. 

Quando os inconformados com o sucesso pessoal do Se
nhor Presidente da República começaram a bater palmas âs 
assombrosas denúncias, procurando logo sacrifica_r _a vítima. 
a verdade não se fez esperar. 

Os jornais de .ontem estão cheios de enormes manchetes 
de que Pedro, que acusou- o irmão presidente~ desmentiu as 
acusações. Pedro Collor afirmou simplesmente que não tem 
provas de que Paulo C~ar Farias é "testa~de::-:ferro" do Presi~ 
dente Collor em negócios escuses e tráfico de influência no 
Governo. 

Por tal afirmação Pedro Collor foi processado pelo Go
verno e, hoje, diz que fez essas acusações "à luz da emoção". 
Eu não tenho como provar isso~ disse Pedro Collor. Carreguei 
um pouco nas tintas, afirmou ele mais adiante. 

O Ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira, 
afirmou aos jornais que as denúncias de Pedro Collor são 
alegações levianas, divulgadas irresponsavelmente. 

É duro, que quando o Governo tudo faz para que o 
País entre no desenvolvimento, estabilizando sua economia 
através da contenção definitiva da inflação, tanta estupidez 
e tanta irresponsabilidade aconteçam no mundo. político nacio-
nãL-- -

São espúrias, mentirosas, levianas e inconseqüentes, 
quaisquer afirmações que comprometam a dignidade pessoal 
do Presidente da República. 

Aproveitar-se de tamanhos embustes para pedir o afasta~ 
mento do Presidente do seu cargo até que_ se concluam os 
resultados da CPI que foi instalada é uma grande injustiça 
que essas vozes deseja~raticar, ou seja, é golpe. 

O Presidente Collor não tem medo da verdade. E para 
a verdade está de peito aberto~ E a verdade vai prevalecer. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me V. Exa um aparte, 
Senador Ne)r Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer. nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Esperei que V. Ex• concluísse 
o seu pronunéiamento para, então, aparteá-lo, porque há um 
ponto sobre o qual desejo fazer um comentário. Quero dizer 
que não elogio -não posso elogiar -a atitude do Sr. Pedro 
Collor, mas, pelo que ouvi, não considero ser inteiramente 
correta e afirmação de que ele não dispunha de provas. O 
que ele disse foi: "Bom, não posso ter um documento decla
rando: constituo o sr. fulano de tal meu bastante procurador 
para receber as comissões tais, tais e tais". Realmente, isso 
não existe! Agora, o que há, pelo menos, em rumores, em 
informações, em declarações, é o caso, por exemplo, daquele 
ex-Presidente da Petrobrás, que, na época, fez tal declaração, 
e agora, a reafirmou, no sentido de que tem, inclusive, condi
ções de_ provar que o Sr. Paulo César Farias lhe teria dito 
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que o estava procurando em nome do Presidente. E declara MUitas vezes tenha a certeza de determinados fatos, mas não 
que não pode afirmar que ele estivesse, realmente falando tenho condições de prová~los. Gosto muito de que, quando 
em nome do Presidente, mas que ele assim se apresentava. se faz uma acusação, haja uma resposta. Há muito tempo, 
Então, há diferença,-porque, uma coísa, é dizer, outra é com- venho estranhando um fato: talvez V. E~ se recorde de que, 
provar o fato. Mas, a cada dia, a cada i~s!"~~' ~.rg,_qualquer muitas vezes, provoquei aqui para ver se ouvia uma resposta; 
local, ouvimos que o famoso PC dizía fal<t:~ e_rJp;IOm~_Q_o Presi- mas nunca recebi urna resposta convincente. O Sr. Renan 
dente. Então, é preCiso que o Sr. PC venha ao Congresso Calheiros era Líder do Governo na Câmara. Brigou por-causa 
dizer: "Bom, eu falava_, mas não era verdadet". Então, são da sucessão no Governo de Alagoas e se afastou do Presidente 
fatos que têm ql!e ser buscados. Agora, o atestado, a certidão, da República. Mas. na época, ele fez uma declaraçâo que 
que o sr. fulano de tal estava comprometido a receber 30% considerei a mais grave de todas que eu já tinha ouvido a 
e o outro 70%, acho que aí, realmente, não é possível ninguém respeito do Governo: ele fez a ligação do Sr. PC Farias com 
imaginar que tal fato possa ser comprovado! pelo menos a omissão _do Presidente a respeito das ações 

o SR. NEY MARANHÃO -Senador Jut,ahj'_MJlgalhães, que ele considerava criminosas do Sr. PC Farias. Sabe V. 
v. Er, como sempre, ao apartear, faz u-ma oposição constru- Ex~ da intimidade do Sr. Renan Calheiros com a área governa-
tiva, mostrando, sem radicalização, a sua concepção dos fatos. mental e com p próprio Presidente à época. Ele saiu atirando 

No meu entender, Senador Jutahy Magalhães. sobre esses daquela forma, numa época em que o Sr. Cláudio Humberto 
fatos que causam estupefação vem se falando nos bastidores dizia: bateu, levou. Ele bateu firme, mas não· levou nada. 
há muito tempo. Há muito se fala sobre __ a força que esse Ninguém respondeu nada. Agora, em declarações na impren-
homem tem em certas áreas. Tenho certeza absoluta de que sa, ele está reafirmando tudo que declarou na época, e acres-
o fato dessa questão ter explodido, nessas duas semanas, atra- centando outras afirmações. Isso cria na Nação a desconfiança 
vés do irmão do Presidente da República, vai, justamente de que esteja havendo no mínimo omissão. São pessoas que 
lhe dar ênfase, clareza, transparência. Nos bastidores, como conviveram na intimidade do poder que fazem declarações 

~~e~~::nt~0~~ ~=p:~:~r~:~~~v=a ~~:s~~0es~~e~~r:~~n~~ ~~:~:P~ofoc~o e~~~r~~~~~~ad~e~:~~~~~s~~i~~a;::~~: ~ 
0 nome do Senhor Fernando Collor de Mello com 0 seu bene- procurado pelo Sr. PC Farias para fazer alguma coisa indevida, 

lá .- v d t nh b e este dizer que estava falando em nome do Presidente da 
p CitO. amos esperar, vamos a~uar ar, e. o.certeza a so- República. Diz ele, ainda, que comunicou o fato às áreas 
lu_ta,f~Senador Jutahy ~a~alhaes, q~-~--~ J~StiÇ~~~~~-~~--competentes. Seria uma leviandade muito grande esse homem 
nao · - - dizer o que está dizendo, e reafirmar, como fez agora, se 

O Sr. Jutaby Magalhãe~_--:-Permite-me V~IO~ llJ!)_Jlparte? 
O SR. NEY MARANHÃO --,_ Quando eu completar o 

meu raciocínio, terei" O prazer de ouvi~lo. Tenho certeza de 
que o Sr. Paulo César Farias não é uma boa bisca. Pelo menos 
na área do Fisco, tenho a impressão de que ele vai ser pego. 
Mas vincular o Presidente com o Sr. PC e com esses fatos 
todos que estão acontecendo, não aceito isto, não entra na 
minha cabeça. A Nação brasileira vai, dentro de pouco tempo, 
descobrir a verdade sobre o Presídente da República, Eu não 
gostaria de passar o que Sua Excelência está passando. Estou 
sempre com Sua Excelência e posso ver a luta que está t!_ª-
vando. ------ · 

Lembro-me de quando Sua Excelência chegou sozinho 
aqui no Senado Federal~ recebi-o e fomos nos sentar numa 
mesinha em companhia do nosso grande Více-Presidente, ho
mem sério, competente1 que todos respeitamos, Senador Ita-
mar Franco. --

Hoje, esse homem está velho, seu semblante envelheceu 
com essa luta que está tendo e que só Sua Excelência vê. 
Mas tenho certeza 4e que, neste momento, Sua Excelência 
não vê famt1ia, não vê amigos_, mas_ uma cais~ só; o Brasil. 

Nesse inquéiito, a justiça será feita. A opinião pública 
vai descobrir a verdade e vai dar razão a esse homem, para 
que ele continue enfrentando os problemas e tex:minç_º _seu 
mandato, sem decepcionar os 35 milhões de brasileiros que 
o escolheram. 

isso não fosse verdade. Por isso afirmo que, no mínimo, houve 
uma despreocupação com essas.denúncias que estavam sendo 
feitas, algumas publicamente e outras reservadamente, de que 
o País inteiro ia tomando conhecimento. Tudo isso deve ser 
esclarecido. Não faço acusações frontais, até por outras razões. 
Eu poderia, mas não quero me meter nesse __ problema, pois 
tenho outras razões também para ficar aguardando os aconte
cimentos. Mas acho que, para o bem do País, para o bem 
do_ próprio Presidente da República, esses fatos devem ser 
apurados e esclarecidos. Que fique bem clara essa posição 
do Sr. PC em relação aos órgãos governamentais. Nas acusa
ções, há referência nominal às suas ligações com elementos 
do Governo: na área de Saúde, eram fulano e sicrano; na 
Educação, beltrano, de modo que, em cada área, havia ele
mentos ligados a ele. Para quê? Alguma razão havía. Então, 
vamos esclarecer tudo isso com calma. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador, completando o 
raciocínio de V. Ex\ quero dizer que o Governo já estava 
investigando, ~través da Receita Federal, sigilosamente, a vida 
do Sr. PC Farias, e isso pode ser comprovado. V. Ex~ sabe 
que uma investigação dessa natureza deve ser altamente sigilo
sa, pois, como alguém disse naquele debate, "os sabidórios 
não deixam rastro. Dinheiro não fala". 

Para essa investigação, talvez não precisássemos de uma 
Mossad, o serviço de inteligência do povo judeu, talvez o 
mais perfeito do mundo, mas precisaríamos de um serviço 

- que se aproximasse pelo menos um pouco disso. A Receita, 
O Sr. Jutahy Magalhães--Permite-me v. Ex~ um aparte, através do Sr. Luiz Fernando Wellisch, pode nos forvecer 

nobre Senador Ney Maranhão? provas de que o Governo já estava há tempo investigando 
- o Sr. PC. 

O SR. NEY MAR~NHAO -Com muito prazer~~?~~- --:-=-o_oo.-=-f\.çr_~ito .. que a revista Veja prestou um grande benefício 
Senador Jutahy Magalhaes. "".-~-""'"·=-=-=----~----------aO' Sr.- PC~ porque o alertou para o fato, de forma que seus 

O Sr. Jutaby Magalhães -Na minha vida, tenho a preo- brilhantes advogados- ele tem dinheiro para isso- terão 
cupação de não fazer afirmações que não posso comprovar. tempo para preparar a sua defesa. 
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De todas as denúncias concretas e comprovadas, não hou
ve nenhuma que o Governo do Presidente CoJlor tenha deixa
do de mandar apurar através de inquérito. 

Hoje, mais do que nunca, se pergunta por que, de vez 
em quando, ocorre utna-itiegularidade no Governo. Por que, 
Senador Jutahy __ Ma,galhães? Porque anteriormente não sabía
mos das coisas. Hoje, temos esses terminais de computador, 
como o que existe no gabinete do Senador Eduardo Suplícy, 
que fornecem a _qualquer um informações sobre a liberação 
de verbas, enflm, sobre tudo que acontece no Governo. Isto 
nos dá a tranqüilidade da transparência. Antes disso, surgiam 
casos como o da Coroa-Brastel, da Delfim, o escândalo da 
mandioca e tantos outros. Quando víamos, o pipoco já est3.va 
lá em cima. 

Tenho certeza, Senador, que podemos aguardar tranqüi
lamente, porque os fatos vão ser esclarecidos. A Nação brasi
leira verá que o Poder Legislativo tem interesse em que os 
fatos sejam comprovados e apurados. E se houver realmente, 
nessas informações, a comprovação do envolvimento de pes
soas, elas terão que prestar contas com a Justiça. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAiS OSSRS. SENADORES: 
Amazonino Mendes - Aureo Mello - Cid Sabóia de 

Carvalho - Coutinho Jorge -Dario Pereira - Guilherme 
Palmeira- Jo~~ França- Josaphat Marinho- José Paulo 
Biso!- Jutaby Magalhães- Louremberg Nunes Rocha
Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Maurício Corrêa 
-Moisés Abrão- Ney Maranhão- Odacir Soares - Rai
mundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) .:...: Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Rocha. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL- TO. Pionuni:ia Ó seguinte 
discurso.) -Sr. -Presidente, Srs. SenadOres, hiStorlc&mePte, 
desde os primórdios da ciyilização, há mais de seis mil anos, 
já se cobravam impostos, como a Décima, na Babilônia, uma 
quota de contribuição para as despesas do Estado, principal
mente nos períodos de guerra, como nos narra o historiador 
grego Heródoto. 

O Imposto já era devido, também, na anHgüidade, aos 
faraó~ egípcios e··aos- reis persas-.- A-través doS-:- tempos, ele 
desenvolveu-se, pari passo às sempre crescentes e múltiplas 
atividades do Estado, para atender às necessidades públicas 
de defesa da sua integridade territorial; manutenção da ordem 
jurídica interna; assistência social; administração" pública; ma
nutenção das vias de comunicação terrestre, marítima, pluvial 
e aérea; amparo e fomento às ativídades industriais, comerciais 
e agrícolas; incentivo à cultura etc. 

Assim, o imposto foi se consubstanciando cOmO a coritri
buição exigida pelo Estado aos cidadãos, com o fim de atender 
às despesas públicas, ou como o definiu o célebre economista 
inglês Adam Smith: "O imposto é a contribuição de todos 
os membros da sociedade para as despesas do Governo''. 

Incide ele sobre a propriedade ou sobre ·as transações. 
Sobre a propriedade, a incidência se dá com relação aos imó
veis e aos valores mobiliários; quanto às tiansaçóeS, recai 
sobre a renda, em razão de seu ganho, e em relação à produção 
e ao consumo, este último em face de seu gasto. Por outro 
lado, toda atividade económica gera transaç6es fiilanceiras, 
como renda, compra, serviços,_ venda, circulação, operações 
financeiras, etc. -- -

A complexidade da estrutura do Estado moderno e a 
diversificaçãO âas atividades económicas acarreta:ram, tam-

bém, a multiplicidade dos impostos, taxas, contribuições, che
gando o Brasil, segundo o jurista Ives Gandra, ao absurdo 
de contar com mais de cinqüenta taxações, sendo as principais: 
Imposto de R_c~nda; Imposto sobre Circul:lção de Mercadorias 
- ICM; Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI; Im
posto de Importação e Exportação; Imposto Territorial Rural 
e Urbano, Imposto sobre Operações Financeiras- IOF, Fin-
social, PIS-Pasep, FGTS, ISS, etc. . 

Como se vê, o nosso sisteni"ã tributário prima pela irracio~ 
nalidade e ineficiência, totalmente obsoleto, incompatível com 
um Estado moderno e civilizado. Um sistema enfim~ permeá
vel à evasão fiscal, à desabusada sane gação e corrup~o fiScais, 
que alcançam níveis intÇ)leráveis para um país a"diãntã.dQ, na 
ordem de quase 50% do potencial de arrecadação. 

. Em vista disso, há muito que se debate no C~ngresso, 
na 1mprensa, nas cátedras, a urgente necessidade de se proce
der a uma ampla e profunda reforma tributária, capaz de 
tomar racional e eficaz a tribUtação -em nosso País, reduzindo 
o excessivo número de tributos existentes. Na CollStiiuillte, 
tentou-se reformular esse caótico quadro tributário, mas os 
esforços se contentaram em descentralizar os impostos da 
União, concentrados naquela esfera, ao tempo do regime mili
tar, e então redistribuídos em melhores condições aos Estados 
e Municípios. 

Agora, Sr. Presidente, é lançada uma antiga idéia de 
tributação, o chamado Imposto Único sobre as Transações, 
de autoria do eminente economista Marcos Cintra Cavalcanti 
Albuquerque, no sentido de buscar uma solucão adequada 
para _a tributação. No_século XVI, em plena Renascença, 
um fmancista francês, Jean Bodin, concebeu o projeto do 
imposto único, que ressurgiu no século XVIII, com os fisiocrã
tas, e, no século passado, por volta de 1879, nos Estado Uni
dos, na obra Progresso e Pobreza, de Henry George. Essa 
unicidade tributária, baseada na transação monetária consti
tuiria, sem dúvida, a reforma fiscal que o País há muit~ reivin
dica e de que necessita. 

Em linhas gerais, o Imposto Único sobre Transações -
IUT, seria a sub_stituição de todOs os impostos e taxas, com 
exceção dos tributos de importação e exportação e territorial 
rural, por apenas um imposto incidente sobre todas as transa
ções monetárias. A excepcionalidade da taxação de imPor
tação e exportação deve-se ao imperativo de se proteger a 
indústria naciqnal, e, quanto ao territórial rural progressivo, 
há necessidade de se fomentar a implementação da reforma 

· agrária, impedindo a proliferação das terras ociosas e impro
dutivas. 

O fato gerador do imposto único dar-se-ia nas operações 
bancárias, que _âenotariam_a_cqbrança d~ alíquota de 2%, 
1% para quem faz o pagamento e 1% para quem- o recebe, 
sobre cheques, saques, depósitos, ordem de pagamento, avisos 
de crédito ou débito,_ pagamentos de coo_tas, transferências 
iriterehlnbiais etc. Assim, exemplificando, um checiue emitido 
no valor de Cr$100.000,00 será debitado, na conta do emi
tente, no valor de Cr$101.000,00 e creditado na conta do 
credor na quantia de Cr$99.000,00. · 

Além de,sua simplicidade, Srs. Senadores, a arrecadação 
do Imposto Unico sobre Transação não sofreria diminuição, 
pois o volume de transações, por exemplo, em maio de 1991, 
segundo a FEBRABAM, foi de Cr$100 trilhões. Calculando, 
sobre esse montante, uma alíquota de dois por cento, teríamos 
Cr$2 trilhões de arrecadação naquele mês, equivalente a US$8 
_bilhões. Multiplicando-se por 12 vezes, o que é, em média, 
o volume de transações, chegar-se-ia a uma arrecadação de 
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96bilhõesdedólares,dezporcentoamaisdoqueoarrecadado · centagem do tnOuto, igualmente, os de alta e baixa renda, 
e~ 1991, que somou 88 bilhões de dólares. _ _ o que penaliza perversamente os últimos. Não é justo e equã

Daquele total, 40% deStii:ta-se-iam -à UníãO;-Jrr%-aOs- ---rume-quequem-ganha;-pore·x:emplo, um salário mínimo pague 
Estados e 30% aos Municípios, distribuindo-se essas UIÜmas o_- mesmo impOstO daquele que aufere vinte salários mínimos. 
duas quotas de acordo com a 'Proporção populacional. - }'ai é a perversidade e injustiça do imposto indireto hoje no 

Um dos pontos importantes do projeto, Sr. Presidente, Brasil. 
é que o produto da arrecadação seria imediatamente transfe- Mas o imposto único objetiva também simplificar e desbu-
rido para os órgãos govern.am~~tais, nos seus três níveis. Mas rocnttizar essa verdadeira parafernália que se tomou o fisco 
as outras van~gens são patentes, como, pratlca:irlente-, a eBIDI- -~em nOSso Pãís, Cõmo afirrhoü ó jürfsta Ives Gandra. onde 
nação da sonegação e da corrupção, porquanto--a--arreca-dação eXiStem- cerca de 53 tipos de impostos taxas e contribuições. 
se processaria no âmbito do sistema bancário, o que facilitaria Por outro lado, ele será certamente mais justo, porque, 
e baratearia a fiscalização. A rede bancária bra~ileil:a, por realmente, quem irá contribuir com mais impostos serão as 
onde transitam quase todas as transações monetárias, é hoje pessoas de renda mais elevada, que realizam transações de 
uma das roais modernas e avançadas do mundo, inteiramente maior pOrte financeiro, tais como compra e venda de imóveis 
informatizada, contando com eficiente e aperfeiçoado serviço e vefculos, ações, obras de artes etc. E o consumidor benefi-
de controle e escrituração e cobrindo todo o território nado- ciar-sé-ia, também, com a "redução da carga tributária sobre 
nal. por outro lado, a alíquota baixa do imposto único - o preço final dos produtos", sabendo-se que as maiores tribuia-
1%- certamente manterá as pessoas transacionando corr. ções recaem sobre os alimentos, 58,3%, serviços públicos, 
os bancos, evitando a monetarização, ou seja, o incremento 57 ,7%;autopeças, 53,3%, higiene e linipeza. 49,1 %, produtos 
do uso tia moeda corrente, a sonegação e a evasão tributária farmacêuticos, 40,2%, e construção civil, 34,5%. 
, o que vem ocorrendo presentemente, devído às elevadas O autor do projeto, Marcos Cintra, chama a atenção 
té;IXas dos atuaís tributos. Além disso, a tendência mundial, para "a eliminação da corrosão das_ receitas pública_s, pela 
inclusive no Brasil, é para a UtilizaçãO- dos CheqUeS- e- dOs -defasagem entre a ocorrência do fa.tó gerador e o recolhiffiento 
cartões de crédito. E nesses tempos de reais riscos de-assaltos dos tributos aos coftes públicos. O imposto único é um tributo 
e roubos, principalmente nos grandes centros urbanos, as pes- perfeitamente indexado, pois incide sobre o valor corrente 
soas tendem a procurar mais segurança em seus neg~cíos, das transações, e o seu recolhimento ocorre simultaneamente 
preferindo, é claro, realizá-los na rede bancária, e não em à cOmpensação bancária. Assim, elimina-se o risco de que 
operação com moeda corrente ou guardando esta no forro a aceleração inflacionârí"a aca:trete--pressões fiscais". 
dos colchões. _ __ _ _ ____ ~--'---· ~-""-- -~~.--- ·- _Q.\l!LQLb~~~f(çl_Q_s___palpªve~s _do imposto _ _t!n_i~~-: __ ~lii~:it;~_a 

A implantação da sistemática do Imposto Único Sobre a transferência de recursos para o exterior-, representado hoje 
as TtãiiSãções-ampliaria grandemente a base tributária, ou eil!_~~i_s_ ~~ ~inqüenta bilhõ(!S de dólares, extirpa o chamado 
seja, aumentaria o leque do_ número de contribuintes, córri- ••caixa 2 .. das empresas- e criã o fluxo diáriO de caixa. - -
gindo uma injusta SituaÇãO,- hoje no Brasil, em que poucos Sr, Pre~idente a crise que domina o País, lamentavel-
pagam impostos, notadamente os assalariadas de cla_sse média, ~~rtte_, tf~m J~yad()-O nosso pacato e generósO pOVo à desespe_-
que não têm como sonegar, porque são descontados na fonte, rança e ao desânimo: O GovernO- tem feito ·o Séü ésforço, 
e as grandes empresas comerciais e industriais. Fora desses na tentativâ -de debela! õs graveS pn~hlemaS "nadOnals. A par 
grupos, que, na verdade, sustentam o País, há os setores de dis~o, a inflação persiste, corroendo os alicerceres da Nação. 
empresas de economia mís:tã, fuildações, uojyersidades.- pre- A reforma fiscal, que o Governo reivindica, seria uma das 
feituras e o mercado informal, que não recolhem tributos, soluções para tirar o País-da-crise, soerguer as finanças públi-
representando, aproximadamente,_ 50% do potencial fiscal cas, reequilibrar o orçamento dà União, sanar Os cofres do 
br:asileiro. A economia informal, como é público e notório, Tesouro. Mas a reforma fiscal tem sido, por um motivo ou 
avolumou-se desmesuradamente nos_Ultimos_anos, na maioria outro, obstaculizada totalmente. 
das cidades brasileiras, em função, é claro, da profunda reces- Agora, surge uma .. luz no final do- túnel - o Imposto 
são que se abate sobre o_ Eaís_cO _ _imposto úitico aliviada a ÚnicO sobre as Transações. Urge implantá-lo, sem mais delon-
sobrecarga sobre os _assa_laria_dos e empresários. gas, sem mais postergações. O Governo precisa arrecadar 

Haveria, também, outras vantagens, corno ã:s--reduçOeS- -- mais,livrar-s~ da sonegação e corrupção tributária, que dilapi-
de custos administrativos, em face da extinção da escrituração darn e cori-Oem a viGa nacionaL- E o- imposto ún'ico é a solução 
fiscal, do preenchimento de declarações, da emissão de notas, ideal, não resta a menor dúvida. Era o que tínhamos a_dizer 
de livros-caixa, e da maioria de impostos, taxas e contnOui- sobre o assunto. Obrigado. 
ções, que compõem o sistema tributário brasileiro, como Im
posto sobre Circulação de Mercadorias- !CM, Irnposto de 
Produtos Industrializados- IPI, Imposto de Renda, Imposto 
sobre Serviços -' ISS; lAPAS, etc. A União, os Estados 
e os Municípios mantêm órgãos especializadoS em fiscalização 
e tributação, de custos onerosos, que encarecem, enorme
mente, o mecanismo da_arrecada_ção._ Com Q_iroposto único, 
reduzir-se-ia drasticamente essa dispendiosa _máquina arreca
dadora, porquanto a cobrança do _tributQ ficari-ª----ª----cargO dos 
bancos, onde se faria a fiscalização, como já frisa:. 

O imposto úniCo~ "Srs. Senadores, acabaria ainda com 
a injtista prática dos chamados impostos diretos cumulativos, 
incorporados aos preços dos produtos e repassados a todos 
os consumidores indiscriminadamente, pagando a mesma por-

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Conceao a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. Ofo ~CIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se
guinte discU1so.) -·sr~ Presidente, Srs. Senadore.s. ocupo 
a tribuna deste plenário para esclarecer urna matéria do jornal 

-Folha de S. Paulo pUblicada na primeira página, edição do 
dia 27-5:-92_,_sob o título "Obra do Caso PC tem cré~ito-re
lãriipago/Caixa liberou em apenas 15 dias empréstimo que 

- beneficiou construtora citada nas denúncias de Pedro Collor". 
Este tipo de matéria· fõri:talístié:""a- tem -srao--müida para 

orquestrar urna campanha difamatória contra a Caixa Econô
mica Federal e sua direção, tentando denegrir sua imagem 
centenária_ de bons serviços à população brasileira, nos campos 
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do saneamento básico, habitação e outras obras de infra-es-
trutura. _ _ _ 

É preciso esclarecer, de uma vez por todas, que a Caixf 
Econômica Federal não cdebra contratos com empreiteira~ 
ou construtoras para liberar recursos destinados à realização 
de obras de saneamento e infra-estrutura urbana. Este tipO
de operação é realizada com governos de estados e municípios. 
Não é por outro motivo que as principais dívidas que vêm 
atrapalhando a vida financeira da Caixa são justamente refe
rentes a contratos celebrados com a União, esta_cJos e municí
pios, cujo passivo sobe a bilhões de cruzeiros. 

Portanto, já em seu título, a matéria da Folha carece 
de fundamento: o empréstimo da Caixa não benefiçi_qu ~ S~r
veng-Civilsan e seu contrato para obrã:s -de saneamento e esta
ção de tratamento de esgotos do Lago Paranoá foi realizado 
diretamente com o governo do Distrito Federal. Também 
é falso que a liberação do empréstimo tenha sido feito em 
tempo recorde. 

Segundo corres-po-ndência que o presidente da Caixa Eco
nômica Federal, Sr. Álvaro Mendonça Júnior, endereçou ao 
diretor de Redação da Folha, Sr. Otávio Frias Filho, pedindo 
retratação das informações veiculadas na citada reportagem, 
o cont!ato coin o governo do Distrito Federal teve suas_ nego
ciações iniciadas em 29-5-87, através do contrato n" 387/87. 
A continuidade dessa operação foi solicitada pelo llovo gover
nador, Sr. Wanderley Vallin da Silva, em Ofício n~ 1155/90, 
datado de 23-7-:90, endereçado ao então presidente da Caixa, 
Sr. Lafaiete Coutinho. · 

Em sua correspondência, anexando cópia dos documen
tos citados, o atual presidente da CEF atesta que, entre o 
expediente_de solicitação e a contratação efetiva_g_1,1:e_ sgmeD:_~~ 
se deu em 28-12-90, decorreram exatos 159 dias, períOdo em 
que foram seguidos todos os_ trâmites legais incluindo a obteQ
ção da competente autorização prévia do Senado Federal, 
expressa na Resolução n' 53/90, datada de 12-12-90. 

Em relaçãO à mesma reportagem da Folha de S. Paulo, 
também o Presidente da Caesb, Marcos de Almeida Castro, 
enviou correspondência ao diretor do jornal, Octávio Frias 
Filho, historiando não somente as etapas do pro~ssg g~_libe
ração dos recursos da Caixa para as obras da estação de trata
mento de esgotos do Lago Paranoá, como também a visita 
dos repórteres do jornal, recebidos pela Caesb para qbter 
informações sobre os empréstimos da CEF. 

Segundo _o presidente da Caesb, os repórteres da Folha 
foram recebidos no dia 26-5-92 quando obtiveram todas as 
informações solicitadas. Na verdade, os jornalistas afirmaram, 
à saíde da sede da CAESB, que nunca haviam sido tão bem 
recebidos num órgão do Governo. Infelizmente, relata o Sr. 
Marcos de Almeida Castro, "não merecemos da Folha de 
S. Paulo o mesmo tratamento, A reportagem não reflete a 
realidade do que foi mostrado" • 

Ao pedir retratação das informações colltidas na reporta
gem, o presidente da Caesb esc;larece que o processo de e:m:_ __ 
préstimo junto â CEF foi aberto no dia 23-7-90, no valor 
de US$5,6 milhões (Cr$15,41 bilhões) tendo sido conc;edido 
no dia 28-12-90, portanto mais de ci~co meses depois da pri
meira correspondência sOlicitando financiamento," o que não 
justifica em nenhuma-hipótese a classificação de 'emPréstimo 
relâmpago' que consideramos le_vi;ma". __ 

Em_sua corfespoiidência à F()lha de S. ~J!ulO, Q.Pr~id~iite __ 
da Caesb também "esclarece_ que o_g~verno do Distrit_9 Fede
ral, ao solicitar créditos junto à CEF, o faz rigorosamente 
dentro das normas vigentes. Outrossim, a bem da verdade, 

é preciso dizer que a CEF não celebra contratos corri emprei
teiras ou construtoras para obras de saneamento e infra-es
trutura. Por conseguinte, não _é verdadeira a informação de 
que- a CEF contratou a Serveng-Civilsan, conforme afirma 
a repo_rtagem". 
- - Tenho em mãos todas as correspondências citadas, que 
estou anexando a este pronunciamento, para melhor escla
recer a verdade dos fatos. Não tenho quaJquer dúvida, Srs. 
Senadores, de -que a imprer~sa está participando ativamente 

.d_e uma tentativa d~ desestabilizar a direção da Caixa Econó-:
mica Federal, vinculando suas atividades às denúncias que 
vem surgindo envolvendo o empresário Paulo César Farias, 
em especial as acusações feitas pelo próprio irmão do Presi
dente Fernando Collor, Sr. Pedro Collor. 

Em boa hora, o Congresso N:acional resolveu criar_ uma 
ComiSsào Parlamentar de Inquérito para investigar todas estas 
denúncias que vem traze~do preocupações e intranqUilidade 
à opinião públiCã-e--a família brasileira. O próPrio Presidente 
da República, em pronunciamento â Nação, comprometeuRse 
a tudo fazer no sentido de esclarecer toda a verdade, acio
nando todos os instrumentos de que dispõe o governo. 

Corno membro efetivo desta CPI, quero afirmar que a 
mesma preocupação norteará nossos trabalhos: rapidez, lisura 
e transparência em nossas investigações, tendo como único 
objetivo esclarecer a verdade, de uma vez por todas, sobre 
as atividades do Sr. Paulo César Farias, dentro'"e fora do 
Governo. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
ODAC!R SOARES EM SEU DISCURSO: 

Brasi1ia, 27 de maio de 1992. 
limo. Sr. 
Otávio Frias Filho 
MD. Diretor de Redação da Folha de S. Paulo 

Senhor Diretor 
Com relação à matéria que men!ceU-destaque na primeira 

página de seu jornal, edição de hoje, 27-5-92, com a chamada 
"Obra do Caso PC tem crédito-relâmpago/Caixa liberou em 
apenas 15 dias empréstimo que beneficiou construtora citada 
nas denúncias de Pedro Col1or", á bem da verdade, para 
esclarecer a toda a opinião pública, a lisura e a correção da 
CEF no exercício de suas atribuições legais, desfazendo, de 
uma vez por todas, as informações incorretas veicuiadas por 
esse Jornal. através dos jornalistas Gustavo Krieger e Elvira 
Lobato, temos a dizer o que se segue. -

1. Relativamente à manchete de FI. 1R9 "Empresa de
nunciada por Pedros e beneficiou de empréstimoRrelâmpago": 

-Os jornalistas afirmam textualmente que o fi
nanciamento foi concedido em apenas 15 dias. Em rela
ção a esse ponto, escl_arecemos que essa obra, e o res
pectivo contrato com o Governo do Distrito Federal, 
cQ_mo m_utuário final, tiveram início em 29-5-87, através 
do contrato n? 387/87. A continuidade dessa operação 
foi solicitada pelo Exm". Sr. Governador do Distrito 
Federal, Wanderley Valltp. da Silva, __ conJorme Ofício 
n' 1.155190- GA, datado de 23-7-90, endereçado ao 
então Presidente da CEF, Dr. Lafaiete Coutinho TorR 
_re,$,_tudo_ GOJ;UO mostr_a_ çópia de documento em anexo, 

_ __ _yi11c:Lo a_operação a ser contratada em 28-12-90. Portan
tO decorreram, _e_ntre o_ expediente de solicitaÇão e a 
contratação do empréstimo, 159 dias, período em que . 
foram seguidos todos os trâmites legais, incluindo a 
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obtenção da competente aut6r'iZação prévia.fdO ~fen3.dô Distrito Federal poss-a cumprir suàs Obrig3ç'ões com et~lprei-
Federal, expressa na Resolução n~· 53/90~ ãáHi.d_a_ de teiros, conforme demostrativo anexo. 
12-12-90. . - - --- - ---•----,, -~~-~t~_~q_ue, um empreendimento destinado a melhorar 

2. Relativamente ã aJíi'triãção textual dos jo~llalistas de a qualidade âe -Viâii 00-s-·orasTiíens-es,-s·e--en.çonrrii"llõje s·eiia.: 
que a Serveng-Civilsan "recebeu ainda outro empréstimo da mente ameaçado de paralização por falta de recursos. Assim, 
CEF para conclusão da obra da estação __ de _tratamento de há premente necessidade de viabilização dos rnesmos_no mais 
esgoto do Lago Paranoá"; curto espaço de tempo possível, tendo em vista não apenas 

-Mais uma vez. a matéria carece de_ fuOctame-:rit3.Ç3:0~. -.---{)S-vultosos investimentos já realizados, mas também o cres
Nos empréstimos destinados à realização de Obras de sane_a- ·-eente desgaste da imagem do Governo perante a coletividade 
mente e infra-estr'Utura· urban-a~- a Caix-a tiã6Cêlebra contrato -C"-O Banco_ Mundial. _ . . 
com empreite iras ou construtoras e, sim, com Estªdq_s_ e_ Muni- · · "' ··Conv1ct~ estou de que nao f~ltará a es~e Gover:no -~ md~s-
cfpíos. - -- ----- -- --- ------=--- - ----:-----::-_cc--=-==-:_ ~ ------=--=-~ns~~-~-~~-<? ~-~ Y?~~~ ~~J!~Or~-~- D() _s~~!t~_? -~e __ v!~~~~l~~ç_a? . . -_, . , .,. , , ~ ~-ws-. r~curSÇ>Ji~.S~Ja. COmÇ)_ agent_e Ítnancetro ou mesrp_o comó-

S~nhor D1Jetor, sa_bedor que sou do espmto ~e_ JUstiça mtervemente junto à Pasta à qual se aCha vinculada esse con-
que alicerça as .s~a~ .con~~ç_ões. e __ dp __ civj~p:io~qu~ .õ.9--;-r!eia ªL--<;eit~~q9"',_;~gente de crédi~~ vtsJo Que re_ç_~rsos fede.t'ajs_QQ__dem 
suas ações, soli_c1to-~he, :;i. Oe_m d<,i_ \'~tc;J:~fl~ .• qut;; __ §,~Jjl d_ad-ª-.... s~r .. JitLe,r.(J.Qp,!_a__fundo _ _pe_iq:ido, _ein __ face d3-iiDJ>Oi1ância -do----
à ~os~a r~SP?,~~a,_~ cme~mo;_~spaço e_<: ~:s~~- ~~taque - e"mpree-ndimentO" para â melhoria "da Saúde e bem-esta'í- da 
P;t!J'eira página e manchetes.~ confewlosJ\.U1T!!nGJ!9_Lmk __ .populaçãodoDistrito FederaL 
téna. - = =' ~~-:___~~~--:~-~- ~,-~-:o=--=~:--:c-_:~--'0;-~:V_alfio-rrie da oportunidade que se me oferece para reno-

Áivaro Mendonça Júnior,Presidente. ·vara Vossa -Senhoria os meus pfotestos' de estima e Cotiside-
-~Çâç>. -Wand~rley VaU.in da Silva,Gove.rnador. O.E-

N• 1155!90-GAG 
' .. '. ,,-- -.-.-.•. -

ll.ESOLUÇ..\.0 N• 53, DE 1990 Brasília; zf de-Juihoctel99o~ 
A Sua Senhoria o Senhor ' •! • ; • Altera a Resolução n' 186 de 6 de novembro de 
Doutor Lafaiete Coutinho Torres ':'"'!·_:-.:":,-_'.~198T,~ dó Senado Federal. 
MD- Presidente da Caixa Económica Federal _::: CEF - -- ·--·~~,-- · ·" ·"'"~" _,_- ~-- - - ~ 
Nesta ··-·---- -· ·--~.~1\1\rr.-1• OarL 1•daResoluçãon'186,de6denovembro 

Senhor Presidente de- 1987, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte 
. Há longo tempo. a .população de Br~Sília vem acoffipa- -~t~àÇão:-- ----------- __,_ -- ----- --~~-~-"-O--~-~~-~~---- -

nhando a aflitiva situação ,do Lago Pa_ran9_á~ que, de_ impor- HArt. 19 É o Governo do Distrito Federal autorizado 
_tante opção de lazer e fator para amenizar o clima 'seco de 'a'"'COiltratar operação de crédito no valor correspondente a 
nossa cidade, vem se tornando. a cada .di.a..., u,.rna ~~_rja--ª_x:neaça 1?:1.907.840,90 Bônus do Tesouro Nacional (BlN). junto a 
à ecologia e à qualidade de vida nesta Capital, de-vido- aO "--caoorEoonôrtúca Federal, destinada a financiar as- seguíntes 
lançamento sistemátíco de resíduos provenientes dos esgOtos · ·atividades: 
sanitários do Plano Piloto e das Cidades Satélites. · . - -·. a~ 16.051.966,83 Bónus do Tesouro Nacional(BTN), pa
, O Governo do Distrito,"Federal, disPOsto a- reve~ter esse- --ta complemen1ar serViços--de urbanização em Brasília e nas 

quadro alarmante, iniciou ern_1987 a i_mPtàritação- do projeto Cidades Satélites, no âmbito do Projeto Cura: 
de ampliação e melhoria das Estações de Tratamento de Esgo- ·~ b) 19.574.644,29 Bónus do Tesouro Nacional (BTN), pa
tos de Brasilia!Sul e Norte, situadas às marge:ns-doLago Pata- ra ·a uróanização, saneamento básico, energia e construção 
noá. de- equipamentos comunitários em COnjuntos Habitacionais 

Esse moderno procesSo de tratamento de esgotos a nível ~nstrufdoS pelo Sistema Financeiro da Habitação no Distrito 
terciário, caso não. entre:'~lil~ fl,inçíQ,tüiQ\Jt.riJq:_.!-.-~~-'1~~~6- -Federal; -- - -
prazo, poderá. resultar a falência da vida animal nas_ águas _ ~c)_ 91:93õ.UZ4~691Jõnu~ âo Teso~ro Nacional (BTl'!), pa
do Lago e provoc~~ um desastroso choque no ecossistema ra -execução áe obras e proJetes destmaâos ao abastectmento 
da bacia do Paraooáf u-m"i_V~Zque s0Iitl:úi!~S9~-~-am__t;}i~o de água e esgotamento sanitáriO no Distrito Federal; 
dessas estações poder-se-á évitar a carga de J!Utriç!J.tesia_n.çªÇª- --------:~a.)-~45:205,00-Bônus 'do TesotJ..rO Nacional (BlN), para 
diariamente !10 Lago-Parãfio"â; fatorprincipal de sua poluição.-- ·atuãlização do Sisterria cartográfico do Distrito Federal." 

Os reCursos para esses empreendime.ntos fotarn viabili- Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
zados junto à Caixa Econômica Federal, ]]avenâo ainsla a publica,ção, ··· · ·· -- · . - - · 
participação do Banco Mundial e do Go~~r~o Féâé-rãl~ àtr3~és - · ----seriado Federal; 12 de dezemói-o de 1990. --Senador 
da então Seplan, em partes equivalentes a 80% e a 20%, Nelson Carneiro Presidente. 
respectivamente~ . · 

A CEF, como sempre; vem cumprindo seus compromís:· AO . 
sos para coin a Companhia de Água e Esgotos de Brasília Senhor 
- CAESB, incumbida de levar adiante tal projeto. Porém, Octãvio Frias Filh5' 
o mesmo não vem ocorrendo com relação aos recursos da Duetor de Redaçao da 
Seplan, que, no desenvolvimento das obras_~ _m._qs!_rOy§e' iQl_p~~ Folha de S. Paulo 
dida de desembolsar a parte que lhe compete no programa,--.. -.----prezado Senhor, . 
comprometendo a conclusão das obras. __________ · A Caesb recebeu no d1a 76-5-92 os repórteres da Folha 

Em decorrência dos acréscimos surgidos durante-a ex.ecu·.:---- -ae S. Paulo, fornecendo-lhe as informações -sOlicitadas sobre 
ção das obras e da negativa ~_o repa.sse de verb:is dã Sej)Jan, . os-empréstimos j)arã conclusãO das obras da estação de trata
tornou-se imperativa a necessidade' de viab.ili.ti\ç_i!Q.=_Q_~_:.;:ecl.!f~Q~---~~ento de esgotos da Asa Sul da forma mais transparente 
na ordem de 62-710.000 BTN, a fim de que-o Govç-~iiodo .. põSSfvel.- -· ····· -· · ' - ' 
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À saída os repórteres diSseram publicamente que nunca 
haviam sido tão bem recebidos num órgão- d_o_ Governo -
e estamos convencidos de que assim agindo cumprimos o"dever 
de zelar pelo bem público. Infelizmente riãO- merecemos da 
Folha de S. Paulo, o mesmo trat:lmento. A reportagem p~blic:ada 
na edição do dia 27-5-92. na página 1-9 Sob o título "Empresa 
denunciada por Pedro se beneficiou de empréstimo-rdâm- -
pago" nãO reflete a realidade do que foí mostrado. 

Diz a repOrtagem que "a Díretoria Financiera da Caesb 
mostrou à reportagem da Folha a carta solicitando o primeiro 
empréstimo, US$5.6 milhões (Cr$15,41 bilhões). A Carta é 
de 13-12-90. O contrato foi assinado 15 dias depois no dia 
28. Segundo a Caesb normalmente esse tipo de operação de
mora até 6 meses". O processo no entanto foi aberto na CEF 
no dia 23-7-90 em correspondência do então Governador do 
DF, Dr. Vanderley Vallim ao então Presidente da CEF, Dr. 
Lafaiete Coutinho solicitando financiamento para conclusão 
c1as obras da ETE - sul (Ofício n? 1.155/90, do Gabinete 
óo Governador do DF). A correspondência datada de 13-12-90 
assinada pelo então Presidente da Caesb, Dr. Antônio de 
Pádua Loures Pereira a que se refere a reportagem, e que 
foi usada de forma indevida para se chegar a falsa conclusão 
de que houve "empréstimo-relâmpago", apenas reitt:?ra pedi
dos feitos anteriormente (o primeiro já citado, com data de 
23-7, e o segundo de 7-11 ). O Contrato efetivaniente foi assina
do no dia 28-12-90, cinco meses depois da primeira correspon
dência solicitando financiamento. O que não justifica- em ne
nhuma hipótes'e a classificação de "empréstimo-relâlnpago" 
que consideramos leviana. 

TaJ.Ilbém queremos esclarecer que o Governo do Distrito 
Federal ao solicitar créditos junto â CEF o faz rigorosamente 
dentro das nor~as vigentes. Outrossim, a bein da verdade 
a CEF não celebra contratos com empreiteiras e/ou constru
toras para obras de saneamento infra-estrutura._ Por conse
guinte não é verdadeira a informação de que a CEF contratou 
a Serveng-Civilsan, veiculada na mesma reportagem. 

O que-nos Preocupa é que repórteres que, segundo suas 
.próprias palavras, nunca haviam sido tratados tão bem por 
dirigentes de um órgão público tratem tão mal a informação 
que receberam da forma mais transparente possível, transfor
mando um documento que apenas reitera solicitações anterio
res em documento que justificaria a classificação de ''emprésti
mo-relâmpago'', totalmente infundada. 

Diz textualmente a correspondência citada pela Folha 
de S. Paulo que " ... estamos encaminhando a esta gerência 
nova solicitação de financiamento neste montante, conforme 
entendimentos havidos entre técnicos desta campanhia e deste 
Agente para fazer face aos custos da primeira pãrte das aludi
das obras e serviços complementares". E bom que se diga 
que a correspondência foi apenas citada e não reproduzida, 
o que se fosse feito não jusitifíCaria a conclusão de que houve 
"empréstirilo-relâmpago", já que o texto deixa claro que está 
sendo encaminhada uma "nova solicitação'', reiterando outras 
anteriores. 

Esclarecidos os fatos, gostaríamos de merecer da Folha 
de S. Paulo o mesmo tratamento dispensado pela Caesb aos 
seus repórteres, com a publicação desta OOriespondência no 
mesmo contexto e com o mesmo destaque dado à reportagem 
do dia 27-5-92, e que não reflete a realidade. 

Atenciosamente - Marcos de Almeida Castro, Pres_iden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para votação. Em conseqü-ência, o item 
1 da pauta fica adiado_ para a próxil?Ja s'esSáo 6fdinária. Os 
itens de 2 a 5 ficáni- có-l:ii- a 'sua--deliberação sobrestada, nos 
termos do§ 2' do art. 64 da Constituição Federal. 

São os seguinteS oS itenS adiado$: 

-l-

PROJETO DE LEÍ DA CÂMARA N' 19, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
353, parágrafo único, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno tínico,-do Projeto da Câmara 
n' 19, de 1992 (n' 2.154191, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidnete da República, que dispõe sobre 
a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder 
Público, e dá outras providências, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Se
nador Maurício Corrêa, favorável ao Projeto e às 
Emendas n..,s 2 e 3; nos termos de substitutivo que ofere
ce; e contrário à Emenda n? 1 

:....z_ 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 6, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, dO -Projeto de Resolu
ção n<? 6, de 1992, de autoria do Senador Raimundo 
Lira, que prorroga a validade da Resolução do Senado 
Federal n' 96, de 1989, tendo 

PARECER favorável, sob n' 90, de 1992, da Co-
missão -

- de Assuntos Econômicos. 
(Dependendo de Parecer sobre o Substitutivo, de 

Plenário.) 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 107, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n., 107, de 1991 (n"' 1.877/93, na Casa de ori
gem), alterando dispositivos da Lei n' 6.194, de 19 
de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores 
de Vias Terrestres. (DPVAT), tendo 

PARECER favorável, sob o n' 40, de 1992, da 
Comissão 

- de Assuntos Econômicos. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 106, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n" 106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce 
Pinto, que acrescenta 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, tendo · 
PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Carlos Patrocfnio. 

- Favorável, nos termos de substitutivo que ofe
rece. 
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. ·.:: s..:. 
; PROPOSTA DE EMENDA À CONs1iru1Ç,((:í' , 
;; . N• 1, bE 1992 

"Qiscussâo, em primeiro tUrno, -~a "P:_rop~st~ d~ 
Emenda à Constituição n' 1, de 1992, de autoria do 

. Senador Epitácio Cafeteira, que acreScenta ~álfu-ea c, 
ao inciso III do art. ISO da ConstituiÇão Federal. (2• 

· sessão da discussão.) · · · · · 

'' .. -

_,\, 

' . ~ -

· ...... J·•y 

'•'t .. 

. . 'i 

· . O SR. .PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais 
' háVeiidó 3." tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de segunda-feira, a mesma 

· ·Ordem do Dia da presente sessão-,- não- apreciada por falta 
de quorum. • __ _ _ 

O SR, PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Está en'cerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão·às 11 horas e 5 minutos.) 

.-. 

··. --~-' ) f, 

I ·f'l ' 

' 
1.; 

•'!·_._ •. , 'i 

·:;' 

., 


