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Parecer n.0 263/93 - cc:rc, sobre o Substitutivo 
MINISTÉRIO DA CULTURA da Câmara dos_Deputados ao PL n.o 2.654-B/92 do 

Expondo a situação de abandono em que se en- Senado Federal, que ndá nova redação a artigos do 
contra o Ministério da Cultura. Sen. Alvaro Pacheco 7749 Código de Processo Civil". Sen. Josaphat Marinho 

Apreciando a designação do Embaixador Jerô- Parecer n.o 264/93 - CCJC, sobre PLS n.o 270/91 
nimo Moscardo de Souza, para a pMta do MinistériO- que "torna indisponíveis os ·veículos envolvidos en:{ 
da Cultura. Sen. Mauro Benevides . . . . . . . . . . . . . . . . 8151 - --a-cfdehtes- ae-lrãnsito". Sen. Cid Sabq:ia de Carvalho 

Comentando sobre a nomeação_ do Embaixador Parecer n.o 265/93- CCJC, .sobre PLS n.O 321/91, 
Jerónimo Moscardo de Souza para o Ministério da que "altera o a.rt. 2.0 da Lei n.0 8.082, de 12-4-90". 
Cultura. Sen. Élcio Alvares .... ·-. p .-•••••• ~~ •••••• -.. 8160 Sen. Juta.b.y Magalhães ........................... . 

Tecendo considerações sobre a escolha do _Sr. Parecer n.o 2_66/93 - CCJC, sobre emendas _ófe-
José Moscardo de Souza para ó cargo~ de Ministro Tecidas ao PLS n.O 328/91 que "disciplina as eleiÇões 
da Cultura. Sen. Pedro Teixeira .............. ~.-.-~----~ 8235 ___ para a Câmara dos Deputados e Assembléias Le-

gislativas". Sen. Josaphat Marinho ............. ~ .. . 
MINISTÉRLO DA EDUCAÇKO E DCJ DESPORTO 

Enfocando a administração rlo Dr. Murflio 
Hingel, _à frente_ do Ministério da Educação _e do 
Desporto. Sen. Nelson Wedekln ...•..... _ ...• ··--- ·-. -· 7753 

Apresentando moção de repúdio, da Câmara Mu
nicipal de Rio Branco - AC, ao Min. da Educação, 
por ocasião _ da_ elaboração da Le,l. d.e Diretrizes ~ 
Bases da Educação. sen.- Nabor Júnior 8247 

MINISTÉRIO DA SAúDE 

'Comentando o pedido de exoneração feitq pel.o 
Ministro da Saúde, Deputado Jamil Hadad. Sen. 
Jutahy Magalhães ........... c .•.•..•..• ;;;-.-;~oc;c.;;;-.o; 7593 

Parecer n.O 267/93 - CCJC, a.O PLS n.0 343/91 
que "dá nova redação ao parágrafo único- do art~ 
213 do Código Penal, na parte referente a pena". Sen. 
Cid Sabóia de Carvalho ..... ,_,. -~ ... -. ·-~-.-.... -.-.···~A 

Parecer n.0 268/93 - CCJC, sobre o PLS 
n.o 16/92, que '1possibilita o aproveitamento noS · 
~u~dros de Pessoal . da Polícia Federal, de PoÍicíais 
CIVIS dos ex-Territórms Federais de Roraima Amapá 
e Rondônia". Sen. Magno Bacelar .-......... ' ..... ·-·. 

Parecer n.0 269/93 - GCJC, com decisão tei'r:rli
nativa, sobre o PLS n.O _ 44/92, que "dispõe sobre as 
_aposentadorias e pensões dos servidores públicos 
civis da União, das Autarquias e das Fundações Pú

. blicas Federais, ocorridas entre a data da promulga
ção da Constituição Federal em 1988 e a entrada 
em vigor da_ Lei n.0 8 .112, de 11-12-90, que restituiu 
o Regime Jurídico dos referidos servídores". Sen. 

7462 

7463 

7466 

7466 

7467 

7468 

7469 

7569 

Tecendo c_onsid.era,ç_ões sobre a nomeação do 
ex-Govemador de GOiáS, Henrique Santillo, para o 
Ministério da Saúde. Sen. Irapuan Costa Júnior_ . , . ~ 8_275 

Cid Sabóia de Carvalho ...... : ....... -. . . . . . . . . . . . . 7470 
MINISTRO DA FAZENDA 

Apelando ao Ministro da Fazenda, Sen. Fernando 
Henrique Cardoso, no sentido da adoção- de medidas 
mais eficazes, no combate à inflação. Sen. Mauro 
Benevides .... -........ ~,. ........ ~--·-··- . 7653 

MINISTRO DAS COMUNICAÇõES 

Elogiando a gestão do Ministro Hugo Napoleão, 
na pasta das Comunicações. Sen. Carlos AntôniO 
De'Carli ............. -· .••.• --· ............... -·--~- "- _ 7662 

PARECER 

Parecer oral _ao PLS _n.0 85/92, que 1'dispõe sobre 
o ex:ercicio da profissão de Decorador". Sen. Alfredo 
Campos .............. -...... -. -..... " ....... --~. . . .. • 7642 

Parecer oral ao PR n.o 69/93, que (("altera o
Regulamento Administrativo do Senado Federal e 
transforma a Auditoria em Secretaria de Conti'Oie 
Interno". Sen. ltlcio .Alvares ~--· ... ,_. __ .. _ ........ ~--.. ~ ··~-· __ 8220 

Parecer oral às Emendas n.os 4, 5c, 11, 18, 24, 24a, 
25, 25a. 29a, 32a, 34a, 34b, 36, 39, 44 e 53, ao PLC 
n.O 156/92, que "dispõe sobre partidos politic_os, re
gulamenta os arts. 17 e 14 § 3.0 , inciso V, da COns
tituição Federal". Sen. José Fogaça ..... : . .... _.... 8281 

Parecer n.O 270/93 c:.:·· CCJC, ao PLS n.o 54/92, 
que "altera o art. 38 da Lei n.o 4.595, de 31-12-64 
o qual dispõe sob~e o sigilo bancário". Sen. Ami; 
Lando ...... _ ................. ~ -~~-.. _ .- -........• · 7472 

Parecer n.O 271/93 - CCJC, do PLS Ii.0 122/92, 
que "acrescenta parágrafo ao art. 211 do Decreto
Lei n.0 2.848, de 7-12-40 ..,..- CódigoPenal". Sen. Élcio 
Álvares .................... ~ ... --· ....... ~ ... · ~. . . . . . 7472 

Parecer n.0 272/93 - CCJC, sobre o PLS n.o 
1~0/92, que «dá -nova redação aos arts. 6.o, itens I 
e II, 159, § 1.0 , 160 caput e parágrafo único, 164 
caput e 169. c~put, do Decreto-Lei n.O 3.689, de 
3-10-41 - Codigo de Processo Penal". Sen. Magno --
Bacelar .......... _ .... " .. , ........... ~ ........ -·-··· 7473 

-Parecer n.0 273/93 - CCJC, sobre- o- PLS n.o 
13/92, que "autoriza o Poder Executivo a criar a 
Superintendência das Areas de Livre Comércio de
Paracaima e de Bonfim". Sen. Pedro Teixeira . . . . . . 7503 

Parecer n.0 274/93- Comissão-blretora, red3.ção 
do vencido, para o turno do Substitutivo do Senado 
ao PLC n.0 108/93, que "dispõe sObre- a composiçãõ 
e a estrutura do Conselho Nacional de Informática 
e Autom~ção - CONIN". Sen. _Nabqr Júnior ..... , 7544 
. Pare·cer n.O 27~/93 - Comíssã~· Dire{ora, redaçâo 

final do Substitutivo do Senado ao PLC n.o iú8/93 



de iniciativa da Presidente da República, que "dis
põe sobre a composição e a _estrutura do Conin e 

Pár. 

Automação". Sen. Lucídio Portella ...... ,_, _ .... , . . . 7545 

Parecer n.O 276/93 - Comissão Dii"etora, redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n.O 3/93, que 
"homologa ato do Conselho Monetário Nacional, que 
autoriza a emissão adicional de papel-moeda no 
exercício de 1988 de Cr$1.543.000.000.000,00". Sen. 
Beni Veras ....... ·~-. ... -, ...... ,. ................... ·7575 

Parecer n.O 277/93 - Comissão Diretora, redação 
final do PR n.0 49/93, que "autoriza a contratação 
de arrendamento mercantil, sem aval da União, pela 
Embraer, junto à ffiM do Brasil Leasing Ltda;, -des
tinada à substit·uição parcial de equipamentos em 
seu Centro de Processamento de Dados". Sen.. __ Beni 
Veras ·-···············~·············A·-~~~ .. - .... ~:-::. 7576 

Parecer n.0 278/9_3_-::-_ Com.tss_[Q_DiJ;§tora, redação 
final do Projeto de :Resolução n.0 59/93, -que "auto
riza a celebração do acordo-quã.dro entre a RePú
blica Federativa do Brasil e o Banco· Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento, rela~ivo ao 
Programa Piloto para a Proteção das Florestas. Tro--_ 
picais do Brasil". Sen. Lucfdio P'ortella ......... _. ·~ 7849 

Parecer n.0 279/93 - Comissão Diretora, redação 
do vencido, para o turno suplementar, do Substitu
tivo do Senado ao PLC n.O 156_/92, que "dispõe Sobre 
Partidos Politicas e _regulamenta os arts. _1_7 e L4, 
§ ~3-~, inciso V, da Constituição Federal". _Sen. Nabor 
Jumor .............. _ ................... ~ ----~-· ........ '1'769 

Parecer n.0 280/93 - Comissão Diretora, redação 
final ao Projeto de Decreto Legislativo n.0 25/93, que 
"dá nova redação__ ao art. 4.0 do Decreto Legislattvo 
n.0 92/92". Sen. Lucídio Portella ....... _ ..... _ .. "',.____ .-_, -- 7849 

Parecer n.O 281/93 - CAE, sobre o PLC n.O 
2/92, qü.e "dispõe sobre o contrato de franquia _em-
presarial". Sen. Beni V eras ........ -..... --.- .. :-.-.-~.-~-- 8069 

Parecer n.0 282/93 - CAE, sobre mensagem n.o 
157/93, do Presidente da Repúblic_a, que "submete à 
apreciação do Senado F·ederal, a Agreed Minute re
lative. a dívida da República da ~â:rilbia, no âmbito 
do Clube de Paris, assim como o pedido de autori
zação para a União firmar contrato bilateral de rees
calonamento com o Governo ~ambiano ou com 
suas: agências governamentais". Sen. Esperidião 
Amin ... -....................... ·····~·-~··-__.,_._-,_.L....,..._ ___ 807.8 

Parecer n.0 283/93 - CAE, sobre o PLS n.O 5/93, 
que "dispõe sobre a doação, a estabelecimentos 
públicos de ensino, de mercadorias apreendidas por 
contrabando ou descaminho". Sen. Esperidião Amin 8085 

Parecer n_.O 284/93 - CCJC, ao_ PLC n_.0 102/93, 
que "altera dispositivos dos Decretos-Leis_ .n.0 s. 1. 001 
e 1.002, de 21-10-69, Código Penal Militar e de Pio~ 
cesso Penal Militar, respectivamente". Sen. Cid 
Sabóia de Carvalho .............. ~~· .... ·- ·-~··-.. 8093 

Paracer n.o 285/93 - _ ÇCJC, sobre _o PLC n.o. 
149/93, que "cria a Secretaria Nacional de Entor-
Pecentes•~. Sen. Pedro Teixeira ..... ~- ._ ......... · .. , 8097 

Parecer n.o 286/93 ~ CAE, sobre a Mensagem 
n.O 280/93, do Presidente da República, que "subme
te à aprovação do SenadQ_Jf__gderal o :t>ome- do Dr_ 
Pedro Sampaio Malan, para exerc·er o cargo de Pre
sidente do Banco Central db --Bra.sil". Sen~~ Qái'lOs 
Patrocinio ................................... '. • . . . 8147 

ix 
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Parecer n.o 287/93 - CAE, .sobre Mensage_m 

n.0 293/93, do Presidente da R_epública, que ".submete 
à aprovação do S~nado FeP._eral_o ~Jome cto :Or .. __ QUs-. 
tavo Henrique de Barroso Franco, para exercer o 

-cargo de Diretor de AsSuntos Internacionais do ~an_--
co Central do Brasil". Sen. Benl V eras .. -.-....... :.· ~8i4.8 

Parecer n..O 288/93 - CAE, sobre p. Mensagem 
n.0 2-94/93, do Presidente da República, que "subme-
te à aprovação do Senado Fedexal o nome do Dr. _ 
Francisco Eduardo d_e Almeida Pinto, para exel-Cer o 
cargo de Diretor de Política Monetária do Bab.Co 
Central do Brasil". Sen. Alvaro Pacheco ...... -··· 8148 

Parecer n . .o 289/93, redação final do Projeto de 
Resolução n.0 72/93, que "autoriza a Prefertura 
Municipal de São Paulo a emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Município de SP". ~en. NabOJ,'_Júnibr: 8194 

PARTIDO POLíTICO 

Tecendo comentários sobre reunião do PPR, 
quando se delineou as prioridades do Partido para 
revisão constitucional. Sen. Esperidião Amin .. ·-·~~ 7479 
(PE) (Vide Futebol) 

PETROBRAS 
Faielld6 -apeiO ao Presidente Ttainãr Franco,· 

para assinar o Contrato de Autogestão da Petrobrás, 
a fim de preservar o património e -o quadro de 
funcionáriOs -alta.m~nte es_pecializado, daquela em
•Presa. Sén.- J"únia Marise . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . ~ 8152 

Traçando uma retrospectiva da importância da 
Petrobrás no desenvolvimento da economia brasi-
leira. Sen. Júnia -Mãrlse ......... ~ ............ _. . . 8152 

Defendendo a Petrobrâs e faz~ndo explanação 
da visita de S. EX.a à baciá petrolífera de Solimões, 
no Urucu ::....· AM. Sen. Na!ÍÓr Júriior .. : .. -..... ... 8174 

PODERES CONSTITUCIONAIS 

__ Ressaltando a neceSsidade do respeito às com
petências definiâã.s -aos três Poderes distintos, em es ... 
pecial, entre o Executivo e Legislativo e _condenan
do o uso abusivo do instituto da medida prOvisória 
pelo Presidente da República. Sen. Josaphat 
Marinho ........... _ •. _.,..~···~ ........ ~ ........... 7527 

POLíTICA ECONóMICA FINANCEIRA 

Salientando a.s efeitos nocivos do processo in
flacionário e os risCos de uma hiperinflação no 
Brasil. Sen. Ronan Tito ................. _ ........ _ 7488 

Focalizando o proces.so inflacionário no Pais. 
Sen. Alvaro Pacheco .................. :. . . . . . . . . . 7520 

- -,--,~-.. ~--

Conclamando ao entel:l,dimento político para 
combater a inflação. Sen. Pedro Simon . . . . . . . . . . 7663 

Exigindo uma maior ação do Governo Itamar 
Franco, para a solução dos problemas _brasileiros. 
Sen. Gilberto Mi:randa ..... , .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. 8157 

Enfatizando a necessidade_ de refor_m_a do sis-
tema financeiro nacional. Sen. :Pe.Q.ro Teixeira 8179 

FOLíTICA MINERAL 

_Tecendq -Considerações sobre a ques·tãõ- da ex-
Ploração mifler~l_ rio 'l3rasiL Seri. Marluce Pinto 7704 



X 

POLíTICA SALARIAL (Vide Congresso Nacional) 

Tecendo comentários soPre _os_ efeitos da votação 
da Lei Sararia!. Sen. Pedro Simon ............... , _ 7663 

POLíTfCA TRIDUT ARI._A 
Fazendo análise do sistema tributário nacional. 

Sen. Valmir Campelo ....... _, .... 5 •• ~-~ .......... __ ,.._,, ~,. ~. __ 820_3 

PORTO 
Apelando em favor da criaçã,o_do. Consel_h_Q_ de_ 

Autondade POrtuária de Sepetiba - RJ, S.U: Nel-
son Carneiro ....... k •••••• ""~ ••• ~ ••• -.- •••••• _. -~--. • • • • 8175 

PRESIDENTE: DA REPúBLICA 
Tecendo_ com,.eptário,s acerca do "recente pro

nunciamento do S.r. Presidente Itãmat Franco,-· aos 
militares, enfocando a estabilidade democi'át1C;;i- no· 
Brasil. Sen. Affonso Camargo .......... -~· .• '". _ 7658 

PRIVATIZAÇÃO 
Analisando as privatizações de empresas estatais 

e a redução de alíquotas d·e importaçãO.- sen. -;carias 
Antônio De'Carli ... '" " ....................... >:... 7751 

PRODUÇÃO AGRíCOLA (Vide Meios de. ~Com11n.iea~ão) 

PRODUTOR. RURAL 
Chamando a atenção parª_ a sit]Ja_ç_ão ~am~ticª 

em que se encontram os produtores_ rurais do Rió 
Grande do Sul, em face dos altõs juros cobradOs 
pelo Sistem-a Financeiro. Sen. Lourival Baptistã 8111 

PROJETO DE DEÇEETO .L~GISLATI\10 
Discutindo o PDL __ n.0 25193~ que dá nova re

dação ao art. ~.0 do Decreto· L!)gíslath;_o n.0 ~ 92/~2,_. 
que regulamenta pagamento de .diárias a_ ~utoriçla-__ 
des, quando em viagem ao ·exterior, apenas ao Pre
sidente e Vice-Presidente _ qa _E,ep_1l.bU~a, _ J;)Ois _po 
ca.so dos Ministros de EstadO, 3. ·m.atéiia tenl- regu- -
lamentação na Lei n.0 5.809, de 10_~_10:-72, que co_n_
sidera adequadamente as diferentes situações. Sen. 
Éicio Alvares ...... ~ ___ -·~ .................. , ... ~. , .. , .. 7848 

PROJETO DE LEI·~ 
PLS n.o 104/93, que "dispõe sobr-e o ensino das 

modali.dades esportiv~s de _lp.t,a:;; __ e disciplina ~s-q.a 
prática em clubes, academias e estabelecimentos 
congêneres". Sen. Francisco Rollemberg ......... : 

Justificando PL de sua autoria, apresentad_o _à 
Mesa

7 
que dispõe sobre o ensinO -das- :ri1oO;iilda1es 

esportivas de lutas e disciplina su_a_p:rát_ic~_ e_m clu
bes acadêmic;:os e estabelecimentos co_n_gêne:res. ~en. 
Francisco Rollemberg ........ -- ..... ~ . ~ ... -... _. __ . · ... . 

7504 

Apelando em favor da aprovação do PL, de ini
ciativa própria, que institui a StiPeririti:ü1dencia daS 
Areas de Livre comércio de Pacaraima e Bonfim -
RR. Sen, Jpão -França ....... : ..... :-.,_,:~---~-~---·· 7590 

PLS n.0 105/93, que "dispõe sobr~ a :PromoÇãÕ 
ou a cessão de espaço pa;ra a realização de -z,xpo.si
ções culturais por parte dos órgaos (!o poder públi-
co". Sen.. ~edro Teixeira ............... · .. ~.~~-'-· ...... 7610 

PLS n.0 106/93, que "dispõe sobre a obrigatorie-
dade da adição de micronutrientes aos produtos de 
alimentação que especifica". sen. Março Ma.c~el ____ .7712 

Pág, 
PLS n.O 107/93, que "autoriza o Poder Executi

vo a criar a Esc_ola Técnica Federal de Miracema 
do Tocantins - TO". Sen. C.arlos Pati'9C~!o . " ... · 7738 

~iscutin';'o ·o PLC n.O 15.6/92, que "âi.spõe sobre 
partidc:ts pohttcos __ e_ regulam_e:n!-a os arts. 17 e 14, 
§ 3.0 , Inciso V, da Constituição Federai". seri.:. C:fci 
Sabóia de Carvalho ...... ··~·-· .. ··-·" -.~·J .... · ..... ~.~~ 7755 

Discutindo o PLC n~ 0 156/93 que "Dispõe sobre 
os partidos políticos e regulameÚta os arts. 17 e 14 
§ 3.0 , inciso V, da constituição Federal". Sen Marc~ 
Maciel - - ' · --.................. '" ..... ~ ........ - ......... -·" 7757 

Discutindo o PLC n.0 165/92, que "_di_spõe sobre 
os partidos políticos e regula_menta os arts. 17 e 14, 
§ 3.0 , inciso V, da Constituição Federal"-. _Seb.. José 
Paulo Biso! ..... ~................................. 7760_ 

Discutindo o PLC n.0 165/92, ~que "dispõe sob~e ·~· 
os partidos polrtl_cos e regulamenta os arts 17 e- 14 
§ 3.0, inciso V, da Constitüicãó Federal". sell. Eduar: 
do Suplicy ................ : ..... -· ..... ~ ......... ~·~ 7764 

ro:Ls n.0 fOB/93, que "modifica o § 1.0 do art. 74, 
d_? c.odigo de_ Processo P~l, para incluir ne compe
tencra do Tnbunal do Juri, o julgamento de crimes 

--contra a administração pública, o sistema financei-
ro nacionaJ, a seguridade social e a ordem tributá-
ria". Sen .. Eduardo Suplicy ........ T ..., •••••• : .... • ~· •••• inu9 

PLS-.n.0 10_9/93,. que "proíbe-as pess_oas portado
ras de alterações eletroencefalográfics:s -de condu
zirem veicules automotores de transporte coletivo · 
de passageiros ou de carga". Sen. Cario.~ Patrocínio. 8181 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
_,, 'soiicitando á ·imediata ;áp:i-éCiàçãO-dO- Pi6jeto de 
Lei n. 0 27/91 - Comp1em~entar, de~ autoria do Sen. 
Mansueto de Lavor, que regulamenta o § 3.0 do art, 
192, da. Constituição Federal, que "dispõe .$Obre a 
cobrança de juros reais máximos". Sen. Pedro Tei-
xeira ........ -. -.. ~ ........... _ .... ~~ ..... -··... -~--.77}~ 

REFORMA~-CôNSTITUCI_ONAL 

Tec:eud.o eo_nsid~iações __ a . respeito da revisão_ 
constitucional. Sen. Gilberto Miranda . . . . . . . . . . . . . . _ 76-Õ6 

Registrando a realizaçãQ_do __ ·~1_.0 atQ cívicO-_do 
Movimento contra a Revisão Con.atitti"cional". Sen. 
Magno Bacelar .................................. _ 

Foê~lizaJ;ldo"- a -reaJiz8.Ção- dO· "MOviffiento cOntra 
a Revisao ConstitiJCiónal''. Sen. Nelson Wedekin ... 

Enfocando o tema da próxima revisão cop.sti
tucional. Sen. MáriÓ Covas 

REGIÁO ~ZONICA 

8161 

_8t64 

Defende:t;d? a a_doçã~ de ~_eQ.idas para. solucio
;;ar a dramatica s1tuaçao dos seringueil'OS e ex

soldados S!-a borrac}?~" da Amazônia. Sen. _Amir 
Laudo ··.·.·_, ... : .• , ..... ~ .. ::~.~ ..... ~.~:.-.-.-........... -7437 

~-egl:J.rando_ hav~r relacionamento amistoso en- -
tre md10s e ganmpe1ros na região Amazônica. Sen. 

-Aureo Mello .................. --.. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 8245 

REGIÃO NORDESTE 
Criticando a paralisação -das obras d~ -irrigaçã~ 

no Nordeste. Sen. Jutahy Magalhães ...•...... --~~ _7534 



REGIMENTO INTERNO 

Insistindo para que se observe as normas do 
Regimento Interno, no tocante ao horário destina-

Pág, 

do à Ordem do Dia. Sen. Affonso Camargo . . . . . . . . 8280 

REQUERIMENTO 

Requerimento n.0 774/93, de informações ao 
:Ministro da Fazenda, sobre destinação que o go-
verno dá àS reservas monetárias internacionais do 
BrasiL Sen. Epitácio Cafeteira .... , ......•.... --~·· 7603 

Justificando apresentação do Requerimento n.0 

774/93, de sua autoria, solicitando informações ao 
Ministro da Faz.enda. Sen. Epitácio Cafeteira . . . . . . _ 7604 

Requerimento n.o 540/93, transcrição nos Anais, 
do artigo intitulado "A morte de Carlos Castello 
Branco: o único 44ipapa' do jornalismo brasileiro", 
publicado no jornal Tribuna da Imprensa, de 2 de 
junho de 1993. Sen. Gilberto Miranda . . . . . . . . . . . . . . 7635 

Justificando requerimento para instalação de 
CP! destinada a apurar as contas públicas. Sen. Ney 
Maranhão ....................... ··r·-·.~---......... 7660 

Requerimento n.0 786/93, de informações ao 
Ministro das Minas e Energia, sobre a Companhia 
Estadual de Energia Elétrica - CERJ. Sen. Eduardo 
SUplicy .............................. , ........ ·~·.. 7754 

Requerimento n.O 794/93, de informações ao 
Ministro da Fazenda, sobre acordo celebrado entre 
o Montrealbank e o Banco Central do Brasil. Sen. 
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SENADO FEDERAL 
.---------------SUMÁRIO 

1- ATA DA 161' SESSÃO, EM 16 DE AGOSTO DE 
1993 

1.1- ABERTURA 

1.:!- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

- N" 279, de 1993, (n" 491N3, na origem), comuni
cando sua ausCncia do País nos dias 14 c 15 do corrente.!. 

1.2.2- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei do Senado n" 120, de 1991, que 

altera o art. 299 do Código Penal Brasileiro. 
-Projeto de Lei do Senado n" 152, de 1991, que 

define os crimes de uso indevido de computador e dá outras 
providencias. - - - ----

-SubstituiívO da Câmara ao Projeto de Lei do SenaR 
do n" 192, de 1991 (n" 2.654-B, de 1992, na Casa de origem), 
que dâ nova re_dação a artigos do Código de Processo Civil. 

-Projeto de Lei do Senado n" 27G,- de -199f, que 
torna indisponíveis os veículos envolvidos cm __ a~identes 
de trânsito. 

-Projeto de Lei do Senado n' 321, de 1991, que 
altera o art. 2" da Lei n" 8.028, de 12 de abril de 1990. 

-Emendas oferecidas ao Projeto de Lei do Senado 
n" 328, de 1991, que disciplina as eleições para a Câmara 
dos Deputados c Assembléias Legislativas. 

-Projeto de Lei do Senado n" 343, de 1991, que 
dá nova redação ao parágrafo único do art. 213, do Código 
Penal, na parte referente à pena. 

-Projeto de Lei do Senado n" 16, de 1992, que possi
bilita o aproveitamento, nus Quadros de Pessoal da Polícia 
Federal, de policiais civis dos ex-Territórios _Fedi:rais de 
Roraima, Amapá e Rondónia. 

-Projeto de Lei do Senado n" 44, de 1992,quc dispõe 
sobre as aposentadorias e pensões dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias c das fundações pública5 
federais, ocorridas entre:! a data da promulgação da Consti
tuição Federal de 1988 e a entrada em vigor da Lei n" 
8.112, de 11-12-90, que estatuiu o Regime Jurídico dos 
referidos servidores. 

-Projeto de Lei do Senado n\' 54, de 1992, que altera 
o art. 38 da Lei n" 4.595. de 31 de dezembro de 1964, 
o qual dispõe sobre o sigilo bancário. 

-Projeto de Lei do Senado n;' 122, de 1992. que 
acrescenta parágrafo ao art. 211 do Decreto-Lei n" 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 

-Projeto de Lei do Senado n" 140, de 1992, que 
dá nova redação aos art. 6•, itens I e II; 159, § 1·'; 160, 
caput e parágrafo único; 164, caput; c 169, caput, do Decre
to-Lei n'' 3.689, de 3 de outubro de l94f -Código de 
Processo penal. 

1.2.3 - Ofícios 

- N~' 22/93, do Presidente_ da Comissão dG Consti
tuição, Justiça e Cídadania, comunicando a l-ejeição do 
Projeto de Lei do Senado n~ 16, de 1992, que possibilita 
o aproveitamento, nos Quadros de Pessoal da Policia Fede
ral, de policiais civís dos ex-Territórios Federais de Rorai
ma, Amapá e Rondônia. 

-N~ 19/93, do Presidente da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, comunicando a rejeição do 
Projeto de Lei do Senado nn 54, de 1992, gue alt~ra o 
art. 38, da Lei n" 4.595, de 31 de dezembro de 1964, o 
qual dispõe sobre o sigilo bancário. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

Abertura de prazo para interposição de recurso de 
um décimo dos membros da Casa, no sentido da conti-
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nuação da tramitação dos Projetes~ de Lej do_ Se~adQ n_d< 
16 e 54, de 1992. · 

1.2.5- Ofícios 

- N'.> 17/93, do Presidente da Comissão de Consti
tuição. JuS;tiça e Cidadania, comu1.licando a prejudiciaÜ
dade do Projeto de Lei do Senaoo n." 321. de 1991, que 
altera o ar_t. zn da Lei n" 8.028, de 12 de abril de 1990. 

-N<.> 20/93, do Presidente da Comissão de Co_n_stf
tuição, Justiça e Cidadania. comunicando a aprovação do 
ProjetO de Lei do Senado n"' 122, de 1992, que acrescenta 
parágrafo ao art. 21_1 do Decreto-Lei_ o" 2.848. d_c __ 7 de 
dezembro de 1940 - Código PenaL 

- N<.> 21/93, do Presidente _da Co.missão de COnsti
tuição, Justiça c Cidadania, ComuniCado_ a aprovação do 
Projeto de Lei do S.eo_ado n~_ 270, de 199_1_, que torna indis
poníveis os veículOs envolvidos em acidentes de trânsito .. 

- N~ 23/93, .do Presidente da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n" 343. de J991, que dá nova 
redação ao parágrafo único do art. 213, -do Código Penal, 
na parte referente à pena. · · 

-N'·' 24/93, do Presidente da Comissão_ de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. comunicartdo a rejeição do 
Projeto de Lei do Senado nn 120, de 1991, que altera o 
art. 299 do Código Penal Brasileiro. 

- N~ 25/93, do Presidente da CÕffi}Ssão a-e Consti
tuição, Justiça e Cida_dan_ia, comunicando a aprovação, nos 
termos do Substitutivo que apresenta, do Projeto de Lei 
do Senado n'·' 152, de 1991, que define .os critn_es de uso -
indevido de computador e dá outras providências. 

- N'1 26/9_~ __ do_f':residente da ComissãO de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação. nos 
termos do Substitutivo que apresenta, do Projeto de Lei 
do Senado n~ 140, de 1992, que dá nova redação aos art. 
6", itens I e II; 159, § 1~; 160, caput, e parágrafo único; 
164, caput; 169, caput, do Decreto-Lei n' 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 -Código de Processo PenaL 

- N9 27/93, do Presidente da Comissão de Consti
tuição. Justiça e Cidadania, comunica_ndo a aprovaç_ão!.nos 
termos do Substitutivo que-- aprcsenüi, do Projeto de Lei 
do Senado n"' 4~, de 1992, que dispõe sobre as aposenta-
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darias· e pensões dos servidores públicos civis dà União, 
d~~ BUtarquias _e das fundações públicas, ocorridas entre 
a data da proinulgaÇ-ão da Constituição Federa_l de 1988 
e a entrada _cm_ vigor· da Lei n" 8.112, de 11-12-90, que 
cstatui o Regime Jurídico Único dos .referidos serv~dores .. 

1.2.6- Comunicações da Presidência 

.-Abertura de prazo de cinco cU~s úteis para interpo
siçãO-de recurso, por um décimo da composição da Casa. 
para que os Projetas de Lei do Senado n·~ 120, 152, 270 
e 343, de 1991; 44, 122 e 140, de 1992, sejam apreciados 
pelo Plenário. _ _ _ -

- Rece_bimento·do Ofício n" 1.887/93, do Banco Cen
tral dO Brasil, de 16 do corrente, encaminhando a comple
mentação dos documentos necessários à instruçãO do Ofício 
n' S/79, de 1993. 

-Inclusão, em Ordem do Di~, do_ Projeto de Lei 
do Senado n' 321/9L -

1.2. 7 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - Comemo
ração pelo transcurso dos 30 anos de abertura do campo 
Petrolífero de Carmópolis. 

SENADOR JONAS PINHEIRO - Lançamento do 
''Conselho Consultivo Empresarial"- CÜNSEC, pdo Mi
nistro da Indústria, Comércio e Turismo, Sr.José EdU-ardo. 

SENADOR ÉSPERID1ÃO AMIN - Reunião do 
Partido Progressista Renovador - PPR, realizada na últi
ma 3• feira, quando Se delineou as prioridades do Partido 
para a revisão constitucional. -- -

SENADOR MANSUETO DE LAVOR - Considc· 
rações sobre o texto da Medida Provisória n~ 340, de 
31-7-93, que define a nova política salarial do Governo. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Aplausos à 
iniciativa do Ministro Fernando HenriqUe Cardoso de alter
nar as reuniõies do Conselho Monetário Nacional. entre 
Brãsília e Rio de Janeiro. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA - Alto índice de 
criminalidade e vandalismo em Brasnia, culminando com 
o assassinato do jovem -estudante Marco Antônio de V e
lasco Pontes. 
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SENADOR AMIR LANDO- Apelo em favor de . e PrOjCtos de Lei do Senado n"'' 268, de 1991; 6 e 130 
uma solução para a dramática situação dos seringueiros- . de i992.) Discussão =,tdiada em virtude_ do sobrcstamcnt~ 
e antigos soldados da borracha da Amazônia. <;ia apreciação do item 1 da pauta ___ _ 

SENADORRONAN TITO- E(eltOlitlocívosdo pro- 1'rojeto de Lei do Senado n'' 268. de 1991. que revigora 
cesso inflacionário e os riscos de uinã hiperTilflãção no os arts. 72, 75, 76 e 77 da Lei n_" 5.682, de 21 de julho 
Brasil. de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos-Políticos), que dispõe 

sobre perda do mandato por infidelidade partidária.--(Tra-
1.2.8- Requerimentos mitando em conjunto com o Projeto_ de Lei da Cámara 
- N" 763; de 1993, de autoria do Senador Esperidião n" 156, de 1992; e Projetas de Lei do Senado n'" 243, 

Amin~solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fede- de 1991; 6 c 130, de 1992.) Discussão adiada em virtude 
ral, da matéria intitulada "Os Jabaculês de Lula", de auto- - do sobrestamento da aprecíaçãO-do item 1 da pauta. 
ria do jornalista Josia$ de Souza. publicado no jornal Folha Projeto de Lei do Senad'? .n" p, de 1992, que introduz 
de S. Paulo, edição de 16 do corrente- mês, Caderno 1. alterações_ na legislação eleitoral e dá outras providências. 
página 2. __ . (Tramitando em c_onjunto com o Projeto de Lei da Câma_ra 

- N' 764, de 1993, de autoria do Senador Marco Ma- n• 156, de 1992; 'e' Ptójetos de Lei do Senado n"' 243 e 
cicl. solicitando a inclus_ão, cm Ordem do Dia; do Projeto 268, de 1991; e 130:ctc 1992.) t>iSCuSSão adiada' e'nl vírttide 
de Lei do Senado n~ 67, de 1991, que dispõe sobre a partici- do sobrestamento da apreciação do item 1 da pauta. 
pação dos trabalhadores na gestão das empresas e dá outras Projeto de Lei do Senado n" 130, de 1992, que dispõe 
providências, cUjO {irãZo ria-COTrnssãó de Assuntos Sociais sobre o financiantento dos Partidos Políticos e d.à outras 
já se acha esgotado. pfovidências. (Tramitando em cOnjunto cOm O Projeto de 

1.2.9- Comunicação da Presidência 

-Aprovação, pela Comissão Diretora.- em re-União 
do _dia 12 do corrente, do Requerimento nn 667, de 1993, 
do Senador Esperidião Amin. 

L3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Cãmara n" 108, de 1993 (n" 3.495193, 
na Casa de origem). que dispõe sobre a composição e 
a estrutura do_ Conselho Nacional de Informática e Auto
mação - CONIN, c dá outras providências. ReÚrado da 
pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n" 156, de 1992 (n' L670189, 
na Casa de origem), que dispõe sobre Partidos Políticos,. 
regulamenta os arts_. 17 _e 14, § 3o, inciso V, da Constituição 
Federal. (Tramitando em conjunto com os Projetes de 
Lei do Senado n" 243 e 268, de 1991; 6 c 130, de 1992,) 
Discussão adiada em virtudt:: do sobrestamento da aprecia-
ção do item 1 da pauta. _ ___ _ 

Projeto de Lei do Senado n" 243,_de 1991. que altera 
dispositivos da Lei n' 5.682, de 21 de junho de 1971 -
Lei Orgânica dos Partidos Eolíticos. (Tramitando em con
junto com o Projeto de Lei da Câmara n' 156, de 1992, 

Lei da Càmara n'' !56, de 1992; e Projetas de Lei do Senado 
n"' 243 e 268, de 1991; e 6, de 1992,) Discussão adiada 
em virtude do sobrestamento da apreciação do item 1 da 
pauta. 

Projeto de Lei da Câmara n" 145, de 1993 (n'' 3.499193, 
na Casa de origêm), que cria ca'igoS-de Patrulhei!o ROdo
viário Federal e dá outras providências. Discussão adiada 
em virtude do sobrestamento _da apreciação do item 1 da 
pauta. 

1.3.1- Discurso ã(>óS-a orde~ do Dia 

SENADOR ÁUREO MEI.~LO ~Realizações da Ele
tronorte nos seus 20 anos de exfstênFia. 

1.3.2 - Desig?ação da <?rdem ~o Dia da próxima ses
são 

u ,. 

I A- ENCERRAMENTO 

2- MESA DIRETORA 

3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES-

Ata da 161 a Sessão, em 16 de agosto «Je 1993 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência do Sr. Nabor Júnior · 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS, SENADORES: 

Albano Franco _ Amir Lando _ Bellp Parga _ Beni V eras _ 
Elcio Álvares_ Epitácio Cafeteira __ J3speridião Amin _Flaviano 
Melo _ Francisco Rollemberg _ Gilberto Miranda _ Humberto 

Luc~na _ Hydekel Freitas_ João França_ Jo~o_R,qc:tla _ Josaphat 
Marinho _ Jutahy Magalhães _ Levy Dias _ Louri:val.. Baptista _ 
Mansueto de ~ayor -=- Nabo~ JU.nio:r; _ Nelson C_ameirÓ·, _ Odacir 
Soares _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ V a!mir ea'\;,pelo _ 
Wilson Martir..s. -\ 

'· 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A lista de prc· 
sença ac-usá o cõntpãt'cCirnento de 26 Srs. Senadurc~. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. · 
~Sr. 1'' Secretário pr~cederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

MENSAGEMN·• 279. DE 1993 
(N" 491/93, na origem) 

Senhores Membros _do Senado Federal, , 
Dir~jo-rn.e a yossas Excel_êhcias para informá-los de que, 

com l?ase na, f~çuldade que confere o art. 83 da Constituição 
Federal, me ausentarei do Pais nos dias 1.4 e 15 de agosto 
de 1993, para assistir às sonelidades de posse do Senhor Juan 
Carlos Wasmosy na Presid~ncia da República do Paraguai. 

Brasília, 12 de agosto de 1993. -Itamar Franco. 

PARECERES 

PARECER N' 261, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nn 120, de 1991, que 
altera o art. 299 do Código Penal Brasileiro. 

Relator: Senador: Elcio Alvares 
I - Relatório 

1. Da iniciativa do .eminente Senador Márcio Lacerda, 
vem a exame desta Comissão o Projeto de Lei do Senado 
n" 120, de 1991, que "altera o art. 299 do Código Penal Brasi
leiro (Decreto-Lei n~ 2.848, de 7 de dezembro de 1940, atuali
zado pela lei n" 7.209, de 11 de julho de 1984, e pela lei 
n" 7.251, de 19 de novembro de 1984)". .. 

2. A Proposiçâo em-apreço tem por ohj_etívo permitir 
abrandamento da pena para _o crime -de falsjdade ideológica, 
previsto no artigo 299 do Código Penal, quando o ilícito for 
praticado em razão de motivo considerado de ""relevante valor 
social"_. -

3. Justifica~se tal iniciativa em ra.z:ão ·da atit~de adoÍada -
pelo pai, no sentido de proteger o filho havido fora do matri
mônio. Pelo registro ctvil, protegcr-se-ia, portanto, os direitos 
do filho adulterino, que, mediante declaração falsa, passaria, 
perante a lei, a gozar dos mesmos direitos previstos para a 
prole legítima. _ 

4. E mencionada, também, a evoluç4_o jurídiça do-Direito 
da Família, advinda com a promulgação da Cai-ta de 1988. 
Mais precisamente, é invocada a regra do parágrafo 6'-' do 
art. 227 do texto constituciôtúll, que assim estabelece: 

"§ 6n Os filhos, havidos ou não da relação do casa~ 
mento, ou por adoção, terão os mesmos âireitos e quali
ficação, proibidas quaisquer designações discriminató
rias relativas à filiação." 

S.-Extingue, portanto, o citado dispositivo constitucional 
qualquer espécie de discriminação relativamente ao filho con~ 
cebido fora do casamento, proteg~n_do-se, assim, com justiça, 
o nascituro e o futuro cidadão, que, em verdade, é o único 
incontestável inocente e que, não raro, sofria as agruras de 
sua condição. ~-- --

6. Difícil, o nOsso -~c r, convalidar. entretanto, a alteração 
pret~ndida, posto que, não obstante os motivos relevantes 
da conduta antijurídica., um _crime foi praticado. Ademais, 
cumpre lembrar que não existe, data maxima venia, imper~ 
feição jurídica ou de mérito na regra do artigo-1'99. Com 
_efeito, não ~os par_cce razoávç-_1 privilegiar conduta ilícita, ain
da- que se poss-a vislumbrar "motivo relevante". 

7. A propósito, mencione-se que o juiz, de acord9 cqm_ 
os artigos 59, 65 e 66 do Código Penal, poderá atenuar a 
pena, administrando punição adequada à proporção do agra
vo. Além disso, convém ressaltar que o caso de aumento 
da pena prevista no artigo 299 refere-se à falsificação de docu
mento público c, ainda, ter sido o crime praticado por funcio~ 
nário público ou pre\·alecendo-se do cargo. Não, hã, portanto, 
impropriedade que justifique a alteração postulada haja vista 
a possibilidade de se atenuar a pena e, ainda, que é justa 
a_causa de seu aumento,_na hipótese prevista pelo parágrafo 
único do artigo 299, atualmente em vigor. _ 

R. Ressalte-se, também,_que, conforme os termos da Ex
posição de Motivos da Nova Parte Geral do CP, na aplicação 
de revisão da punição, importa cm optar, dentre as penas 
cominadas, pela que for aplicável, com a respectiva quanti
dade, à vista de sua necessidade-e eficácia para "reprovação 
e prevenção do crime". 

9. Quanto ao aspecto da "reprovação". poder~se-ia ad
mitir a atenuação ora proposta. Todavia, no que se refere-à 
"prevenção'" do crime constata~se sign~ficativa ralha, -de -vez 
que, segundo os seus termos, o Projeto praticamente convalida 
ato ilícito típico. Corno reparar, destarh.!, o conseqüente des
crédito que de tal prática adviria para documentos públicOs 
importantes,_ como. yerbi gratia, a certidão de nascimento? 
Pareée-nos, como todo o respeito de que o propósito da inicia
tiva merec.-e. que havia claro incentivo à prática de irregula
ridade, quando é apanágio da norma 'jurídica em vigor, ao 
contrário, garantir credibilidade para os atos e documentos 
de natureza pública. 

10. Mencione-se, também, que tal efeito pode ser alcan
-çado com a aplicação do instituto da suspensão condicional 
da pena (sursis), consoante o artigo 77 do Código Penal, com 
redação dada pela Lei n" 7.209, de 11 de julho, que assim 
reza, verbis: 

"Art. 77. A e;xe'cução da pena privativa de liber
dade, não superior a 02 (dois) anos, poderá ser suspen
·sa, por 1 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: 

I - o condenado não seja reincidente em crime 
doloso·, 

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 
social e personalidade do agente, bem como os motivos 
e as circünstâncla-s autorizam a concessão do benefício; 

III - não seja indicada ou cabível a substituição 
- prevista no art. 44 de_ste_ Código. 

~ 1'' A condenação anterior ã pena de multa não 
impede a concessão do benefício. 

§ 2" A execução da pena privativa de liberdade, 
não superior a 4 (quatro) anos, poderá ser suspensa, 
por 4 (quatro) a 6 (seis) anos, desde que o condenado 
seja maior de 70 (setenta) anos de idade." 

11. Convém lembrar, por oportuno, que o artigo44, a 
que-se rê fere o inciso III, trata da substituição da pena privativa 
de liberdad~ por pena restritiva de direito, quando, entre 
outras hipóteses, for '"aplicada a pena privativa a de liberdade 
inferior a 1 (um) ano ou se crime _for culposo". Como se 
vê, a eSpécie~ salvo melhor juízo, não se aplica ao caso em_ 
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tela, posto que, para o crime de falsidade ideológica, o limite 
mínimo da pena é de 1 (um) ano de reclusão. 

12. Tal fato, no entanto, em nada prejudica a suspensão 
condicional da pena, que, aliás, tem, como intuito~ proteger 
o réu primário de bons antecedentes. Sem embargo, convém 
trazer à colação o fato de que a concessão de sursis constitui 
direito outorgado em lei, não sendo, portanto, fruto dt:: merl,l 
liberalidade da competente autoridade judicante_. Ademais, 
há jurisprudência a respeito ieconhecen"ao -ido-neidade aO pleiw 
to de suspensão condicional da pena através de habeas corpus 
(vide, por exemplo, decisão a respeito apresentada na Rcv. 

dos Tribs,, voL 380, págs. 3011302). ~ ·~ - ~ ~ 

13. De outrã parte. é imperioso ressalta-r que Os _termos 
da mudança pretendida têm sentido limitado ou particular, 
pois privilegia, apenas. um segmento de infratorcs. Ficaria, 
destarte, a regra do artigo 299_dcsprovida de seu carátcr_gcné
rico, diante da exceção que se busca consagrar no dispositivo 
expresso no parágrafo 2" do artigo I-' do Projeto em tela. 

II - Conclusão 
Em razão dos argumentos anteriormente expendidos, res

ta, unicamente, sufragar a hipótese de que a alteração pro
posta não deve prosperar, haja vista que-. cm-síõ.te.Se: 

_, estar-se-ta beneficiando conduta ilícita típica, ainda 
que, reconhecidamente, por motivo relevante; 

- o mínimo da pena cominada ao crime permite que 
seja concedido ao condenado o privilégio de suspensão condi~ 
cional da pena sursis , o que data venia, produz efeito scmc~ 
lhante ao pretendido pelo mencionado § 2° do artigo I\' do 
ProjetO sob exame; -

. - ~ão procede estabelecer cm lei regra de sentido parti~ 
cular, mormente cm matéria penal. que, por excelência~-deve 
ter caráter geral, e que 

-haveria franco prejuízo ao aspecto pedagógico da nor~ 
ma, que,- in casu, perderia, im.ofismavelmcnte, seu caráter 
"preventivo", posto que desprovida de sanção. 

ln fine, embora admitindo~sc a relevância dos propósitos 
que impulsionaram a apresentação do Projeto e, ainda, com 
o devido respeito à pessoa- de seu eminente Autor, não há 
corno refutar as evidências coligidas, o que aconselha, ipso 
facto, a decidir, no mérito, de_sfavoravelrncnte à tramitação 
normal do Projeto de Lei do Senado n" 120, de 1991. 

Salvo melhor entendimento sobre a -matéria, é o que 
tínhamos a expor. 

Sala das Comissões, 11 de_agosto de 1993. -Iram Sarai~ 
va, Presidente - Élcio Alvares, Relator - Cid Sabóia de 
Carvalho - Jutahy Magalhães·- Eva Blay - LUiz Alberto 
de Oliveira - Antônio Mariz - Esperidião Amin - João 
França - Josaphat Marinho - Magno Bacelar - Pedro Tei~ 
xeira. 

PARECER N• 262, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado no 152 1 de 1991, que 
"define os crimes de uso indevido de computador, e 
dá ontras providências". 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

1. Visa este projeto de lei, apresentado pelo ilustre Se~ 
nador Maurício Corrêa, a definir crimes de uso indevido de 
computador. 

Os crimes tipificados são: 
I- ter acesso não autorizado a dado ou programa em 

sistema de computação; 

~ .. ~ Pena: detenção de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa 
de até 15 (quinze) dias~multa; 

II- inserir, alterar ou suprimir dado o_u programa em 
si-stema de computação, com á intenção de: 

a) impedir Ou dificultar' á:cesso a quitlquer dado ou pro
grama; 

b) prejudicar o funcionamento de sistema de computação 
ou comprometer a ·confiabilidade de qualquer dado ou pro~ 
grama; 

Pena: detenção de I (um) a 2 (dois) anos ou multa de 
35 (trinta e cinco) a rso (cento eoitei1ta) dias~-multa. ~ 

Determina o projeto, no seu art. 2~. que, se aqueles crimes 
forem praticados contra a administração pública, empresa con
cessionária de serviços públicos ou' Sociedade de e_conornia 
mista, as penas séi'ão aumentadas: no caso do PrirÍleiró iri.cisO, 
detenção de 2 (dois} a 6 (seis) meses ou multa de 15 (quinze) 
a 45 (quarenta e cinco) dias~ multa; e, no do segundo, detenção 
de 1 (um) ano e 6 (seis) meses' a 3 (três) anos, ou multa 
de 55 ( cinqüe-nta e cinco) a 270 ( ditzentõs_e_ setenta}dias~multa: 

Estabelece, por último, que as penas se aumentam de 
um terço, caso os crimes sejam praticados Com o fim de come
ter ou facilitar outros delitos. 

2. O ilUstre alúor justifica sua pi-Oposição, alegando que 
vivemos hoje numa· sociedide _caââ -vez mais· inforinatízada, 
" ... por isso mesmo vulnerável também à ação de criminosos 
que têm coino principal aliada a própria tecnologia". Dessa 
forma, cumpre preencher as lacunas _existentes na legislação 
penal, tipificando CondUtas delíiuosás.específicas. Neste senti
do, segundo o autor, o projeto se coloca na dianteira dos 
principais pafsés desenvolvidos do mundo, pois somente a 
Grã~Bretanha teria aproyãdo uma lei sobre crimes desSa natu~ 
reza. dãiãâa de 20:.8-90. 

3. Sem dúvida, a proposição nOs parece"of)ortuna e ·coo~ 
substancia uma iniciatiVa necessária ao aprirnor3rnentO-a:e nos~ 
sa legisl~ção penal. 

Entretanto, o conteúdo do prcijeto enseja editar algumas 
considerações sobre aspectos de mérito e de técnica legislativa, 
para cujo aperfeiçoamento nos prOpomos contribuir. 

4. Assim, corno observação inicial, percebe-se que o 
delito tipificado nos termos do inciso I do art. 1 ~ do projeto 
visa à j:>roteção da propriedade- jntélectuaL Em resumo, a 
medida proposta trata de definir conduta que tipifique, penal~ 
mente,_ a violação de di~eito autoral sobre programa em siste
ma de computação. Isso resulta claro da simples leitura do 
dispositivo projetado. Lá se diz que constitui crime o acesso 
não autorizado a dado ou programa de computação. A expres~ 
são expletiva "nãç> aut9rizado" é que qualifica o fato punível 
de "ter acesso". E evidente, portanto, que se quer dar prote~ 
ção ao respectivo direito autoral. - - --

Ora, já temos em nosso ordenamento jurídico uma legis~ 
lação específica de proteção da proprie_dade intelectual sobre 
programas de computador. É a Lei n~7 .646, de 18 de dezembro 
de 1987. 

No seu Título VII, equivocadamente epigrafado pela ex
pressão "Das Sanções e Periaiíàãaes•·, o art. 35 define como 
crime a violação dos direitos de autor de programas de compu~ 
tador, com a correspondente pena de detenção, de 6 meses 
a 2 anos, além de multa. 

Obviamente, o ato de violar esses direitos de autor abran
ge o acesso não autorizado aos ·programas-de c()Jpputação, 
cujos direitos se objetiva proteger. De outra parte,'-o acesso 
a-os programas importa no acesso aos respectivos dados._ 
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Destarte, a fim de que não se estabeleça um duplo discipli
namento legal sobre matéria- idêntica e, por conseqüência, 
tumulto legislativo, cabe concluir que essa parte da proposição 
sob exame já está tutelada na legislação vigente. - _ 

É bom advertir que nosso Código Penal também dispõe 
sobre a violação de direito autoral, no seu art. 184. Mas, 
no diploma e-specífico relativo ao assunto de que se está tratan
do - a Lei n" 7.646/87 - a disciplina legal é qualificada 
à espécie e mais seVera dO-ponto de -vista puriítivó~ pólS: prevê, 
como se disse, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, 
cumulativamente com a pena de multa. O Código Penal, no 
dispositivO -citado, pune a violação de direito autoral com 
detenção de 3 meses a 1 ano, alternativamente, com multa. 

5. Entendimento difer~nte do até aqui esposado nos 
chegou por meio de considerações e~ suge~tões, que foram 
encaminhadas pelo ilustre Senador José Eduardo Vieira, ba~ 
seadas na opinião de entidades interessadas na matéria, como 
a SUCESU e a ABDI_- Associa-çâo- Brasileira de Direito 
de Informática. 

Tais sugestões-~ que tinham sido formuladas como emenda 
ao projeto, afinal não apresentada, se baseiam na percepção 
de que ''a propriedade intelectual dos criadores de software 
já está bem defendida na legislação específica(Lei n'7.646/87), 
urgindo legislar sobre a garantia Constifuciorial da inviola~ 
bilidade dos dados c .s.ua_com_u_nicaçãÓ". Por issO qüe o e·ntenâi
mento assim manifestado e encampado pelo referido e ilustre 
Senador representante do Estado do Paraná difere do ponto 
de vista que vim defendendo. No texto que nos foi encami
nhado está dito: a questão a enfrentar na legislação proposta 
não é a proteção da: propriedade intelectu-al do criador de 
software, mas a proteção dos dados de prop~iedade do usuário. 

Pode ser que. essa opirtião técnica dos especialistas na 
matéria seja a mais aceitada em relação_ao espírito da propo
sição. Mas, seguramente ela não corresponde à interpretação 
mais acertada, de ordem jurídica, se levarmos em cop.~a o 
modo pelo qual a norma proposta está formulada, inclusive 
porque o usuário não se destaca na proteção objetiv-ã:âa com 
o projeto_. 

De qualquer maneira, a matéria v·em gerando urna certa: 
movimentação nds bastidores, digamos assim, por parte dos 
interessados em dotar a nos_sa legislação de mecanismos efi
cierites a punição de práticas fraudulentas que têm ocorrido 
nesse campo. 

Estamos abertos a essa_s contribuiçõe_S~ que tambt!m nos 
chegaram de outras fontes, até mesmo da parte do ilUstre 
Autor. - - - -

Por issO meSmo~ decidimos rever nossa opinião, -que já 
estava concluída na primeira versão do parecer, a fim de incor
porar alguns aperfeiç-oariteillbs ao projetO, decorrentes dessas 
contribuições. --

6. No que concerne ao proposto no inciso II, e suas 
alíneas, do art. 1" do projeto, há reparos a fazer, de ordem 
formal com conotações de natureza substantiva em matéria 
penal. 

A questão se prende à definição c fiXaÇ-ão das respectivas 
penas. 

Com efeito, para as hipóteses previstas nas disposições 
a que nos referimos. a fixação e a graduãção da pen~ privativa 
-de libeidade, -em detenção de 1 -a 2 anos, parece razoável. 
Mas, não vislumbramos_ razoabilidade, nem proporcionalida
de, na fixação_ da pena alternativa de multa, com a escala 
proposta, variando de 35 a 180 dias-multa. 

Entendemos que, nesse particular, o parâmetro deve ser 
o da mencionada Lei n·' 7.646/87, isto é, as penas privativas 
de liberdade e de multa são cumulativas. 

7. Outro àSpecto que merece consideração cr:ítica r_efe
re-se ao empregÇ) da expres~ão "dias~rnulta_" __ no proje_to e 
ao estabelecimento de uma faixa de_ graduação prefiXada na 
proposição. -. 
_ _O prq_blema ~qui é o seguinte: a nova Parte Geral do 
Código_ Penal, com a redação determinada pela Lei?'' 7.209, 
de 11 de julho de 1984, no seu art. 49 e parágrafos, define 
a pena de multa como consistente no pagamento, ao fundo 
penitenciário, da quantia fixada na sentença e calculada em 
dias-multa, numa escala que vai de, no mínimo, 10 a, no 
máximo, :360 dias-multa. O valor do dia~multa não será inferior 
a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vige:J:l!~- ~-o 
tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse scalário. Quando 
da execução da pena, o valor da multa será atualizado pelos 
índices oficiais de reajuste monetário. 

Diante desses elementos valorativos, cabe exclusivamen
te ao juiz_ fixar a: pena de multa. 

Por outro lado. o art. 2" da citada Lei n~ 7.209/84, que 
alterou a Parte Geral do Código, dispõe que na Parte Especial 
do mesmo Código, bem assim nas leis especiais sobre matéria 
penal- como se propõe tornar o presente projeto-, quaf~ 
quer referências a valores de multas são "cance:ladas", substi
tuindo-se a expressão .. multa de" por, simplesmente, "multa.,. 

De sorte que a prefixação de escala valora_tiva d_e multa, 
limitando assim a prerrogativa legal do juiz, ou a menção 
a "dias-multa", que é um conceito já pressuposto no Código 
Penal, constituem imperfeições do projeto a serem corrigidas. 

8. Ao projeto, foi apresentada uma Emenda, de autori_a 
do ilustre Senador Gerson Camata, determinando a adição 
de dispositivo ao inciso II do art. 1 ~, para definir a conduta 
delituosa de "copiar programa de software registrado, sem 
autorização de seu autor" 

- Entendemos que a proposta já se encontra _abrangida 
no tipo penal de violação de direitos.de autor de programas 
de computador (ait. 35 da Lei n' 7.646/87), daí opinarmos 
por sua rejeição. 

9. Em conclusão, o que achamos que deve efetivai'-se, 
para melhor adequação legislativa, é O aproveitamentO -da 
maior parte das normas formuladas na proposição, esc_oimada 
dos pequeno~ d~Jei.tos, num ~onjunto que _se harm_onize t~rn
bém com a Lei n" 7.646/87, inclusive no contexto das regras 
de ordem processual ali previstas. 

10. Ante o exposto, considerando a matéria correta sob 
exame constitucional e jurídica, considerando-a, ademais, 
quanto ao mérito, oportuna. conveniente e necessária ao su
prímento de lacuna da legislação específica, observado, po
rém, o cabimento das correções técniCas apontadas, somos 
pela aprovação do presente projeto de lei, rejeitada a Emenda 
que lhe foi apresentada, na forma da seguinte 

EMENDA No 1-R 
(Substitutivo) 

-Regula -a garantia constituCiOnal da inviolabiUdade 
de dados; define crimes praticados por meio de compu-

-- ---tãdOI-; -ãitera a- Lei Ji9- 7-.646~ -de -üf de- dezeiTihro de 
1987, que ''dispõe sobre a proteção da propriedade inte
lectual de programas de computador e sua comercia
lização no Pais, e dá outras providências'-'. 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 17 7465 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Constituem. crimeS co_ntr~ ~:i-nviolabilidade de 

dados e sua comunicação: 
I- violar dados por meio de acesso c_lanqc~tino ou oCulto 

a programa ou sistema de computação. 
Pena: detenção, de 6 (seis)__ meses a 1 (um) ano~ e multa; 
II- violar o sigilo de dados, accssando informaÇilO con-

tida cm sistema ou suporte físico de terceiro. -
Pena: detenção, de 1 (um) a6 (seis) meses, emu1tà; 
Ill -inserir em suporte físico de dâdás,- ou em cqmu-ní~ 

cação de dados, programa destinado ~. fupçionar cla'!ldcstí
nament'e em sistema de tCrcciro, que cause prejuízo ao titular 
ou ao usuário do sistema, ou, Conscientemente, fazê-lo cir-
cular. -

Pena: detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, e multa. 
§ 1" Na hipótese do inciso II deste artigo~ 
a) se o acesso se faz com o uso indevido de senha oU 

de processo de idcntifiCã.ção magnética de terceiro; 
Pena: _de_tcnção de~ (três) meses a 1 (um) ano~ e multa; 
b) se do acesso r~sulta_r vantagem económica indevida, 

em detrimento do titular do sistema, pune-se o fatO cOtnO 
estelionato, qualificado nos termos do art. 2" desta Lei._ 

§ 2' Na hipótese do inCiso Ill. deste artigo: . ~ . 
a) se resulta perda dcfini_tíva _de_ informação _contida no_ 

sistema; 
Pena: detenção, de 6 (seis)_m~ses a~ (dois) anos, e multa; 
b) se, além da perda de informação, resultar prejuízo 

econôrnico para o titular do sistema; 
Pena: detenção,de I (um) a 3 (três) anos, e multa. 
Art. 2~ A prática de conduta descrita_ncsta Lei C.orrro 

meio para a realização de qualquer outro crime quaHfici--0~ 
agravando a pena de um sexto até a _metade~ _ ,- __ 

Art. 3~' A informação ou dado constante de Sis(elnaelc
trônico que, pot qualciucr razão;tenha relevância· nasrÇlaÇões 
entre pessoas, considera-se "documento", puníildo-se sua 
adulteração material ou ideológiCa nos· termos do Código Pe
nal, com a qualifícação prevista no art. 2~ desta Lei. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo~ considera-se 
"documento público'' a Informação ou dado constante de sísle
ma: 

a) pertencente ou a serviço de órgão público da adminiS
tração dircta ou indircta, instituição financeira, ·Bolsa de Valo
res ou estabelecimento de ensino oficial ou reconhe_Çid9; _ 

b) em condições de autor_izarpagamerito, quitação, movi~ 
mentação de conta corrente ou qualquer transferência de valo-
res; 

c) destinado ao acesso público~ pago ou gratuifo, a Infor
mações comerciais, económicas ou financeiras:··-

Art. 4" O Título VIl da Lei n' 7.646, de 18 de dezembro 
de 1987, passa a viger com a seguinte epfgrafe, acrescido 
de um novo artigo 38 e parágrafos, renumerando-se o atual 
e os subseqüentcs: 

"TÍTULO VII 
Dos Crimes e Penalidades 

·········~---············-··-..----~~·-···········-~.:.····-.-.----------

Art. 38. Inserir, alterar, ou Suprimíf"dado ou programa 
em sistema de comput~ção, com a intenção de: __ 

a) impe-dir ou dificultar acesso a qualquer dãdo ou pro
grama; 

b) prejudicar O funcionamento de sistema de computação 
ou comprometer a confiabilidade de qualquer dado ou pro
grama. 

_Pena: detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. 
§ 1"' Quando o crime previsto neste artigo for praticado 

contra a administração pública, direta ou indireta, a empresa 
concessionária de serviços públicos, a pena cominada será 
aume:nfada para deten_ção de 1 (um) an·o e 6 (seis) meses 
a 3 (três) anos, e multa. 

§ 29 se o crime previSto neSte .artigo for-práticado com 
a intenção de cometer ou facilitar outros delitos, a pena será 
aumentada de um terço. 

Art._ 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de agosto de 1993, -Iram Sarai

-va, Presidente- Jutahy Magalhães, Relator- Magno Bace
lar - Cid Sabóia de Carvalho -- Luiz Alberto de Oliveira 
..;...;.. 'Pedro Teixeira :..... Élcio Álvares·,:_ Esperidião Amin -
Ev-a Blay - João "França - Antônio Mariz - Josaphat Ma
riilho. 

TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO 
·-DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

• c P)'l.OJETO DE. LEI DO SENADO N' 152, DE 1991 

Regula a garantia cOn"stitucional da inviolabilidade 
de dados; define crimes praticados por meio de compu· 
tador; altera a Lei no 7 .646, de 18 de dezembro de 
1987, que "dispõe sobre a proteção da propriedade inte
lectual de programas de computador e sua comercia
lização no Pais, e dá outras providências''. 

_-q Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'' CoriStituem crimes cOntra a inviolabilidade da 

dados e sua comuriíCação: ~ _ _ 
_ I- violar dados por meio de ac;esso clandestino ou-Oculto 

a programa ou siste~a de computação·. _ · 
- Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 1 (uni) ano, _e multa; 
II- violar o s:igilo de dados acessando informação con

tida em sistema ou ·suporte físico de terceiro. 
Pena: detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, e multa; 
III-inser"i"r em· Suporte físico de dados, ou em comuni

caç~o ~-e dados, programa destinado a funcionar clandesti
namente cm sistema"âe terceiro, que cause prejuízo ao titular 
ou ao usuário do sistema, ou, conscientemente, fazê-lo cir
cular. 

Pena: detenção, _de 1 (um) a 6 (se-is) rileses, e multa. 
§ 1~ Na hipótese do inciso II deste artigo: 
a) se o acesso se faz com o uso indevido de Senha ou 

de processo de identificação nfagnéticá de tetceíro. 
Pena: Detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa; 
b) se do acesso resultar vantagem económica indevida, 

em detrimento do t_itular do sistema, -puáC-se· o fato como 
estelionato, qualificado nos termos do art. 2o desta Lei. 

- § 2" Na hipótese do inciso III deste artigo: 
'a) se res-Ulta perda definitiva de informação con.tida no 

sistema. 
Pena: detençãO, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. e multa; 

_____ :_.b) _se, além __ da perda de informações·, resultar prejuízo 
econôffilco- pa:tá o- titular do sistema. 

Pena: detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. 
Arf. 29 A prática de conduta descrita nesta lei como 

meio para a realização de qualquer outro crime qualifica-o, 
agravando a pena de um sexto até a metade 

Art. 3" A informação ou dado constante de sistema ele
trônico que, por q~alquer razão, tenha relevância nas relações 
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entre pes,.<.;oas, considera-se "documento", punindo-se sua 
adultcraç_ão material ou ideológica nos termos do Código Pe
nal, com a qualificação prevista no art. 2D desta lei. 

- Parágrafo único, Para os fins d_ç~t_e artigo, considera-se 
\•documento público" a informação ou dado constante desiste
ma. 

a) pertencente ou a serviço de órgão público da adminis
tração di reta ou indireta, instituição financeira, Bolsa de Valo
res ou estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido; 

b) em condições de autorizar pagamento, quitaçãO, inovi
mentação de conta corrente ou qualquer transferência de valo
res; 

c) destinado ao acesso público, pago ou gratuito, a infor
mações comerciais~ .econ.ó.roiças ·ou fínaõ.Cefiã.-s. 

Art. 4'' O título VII da Lei n'' 7.646, de 18 de dezembro 
de 1987, pasSa a viger éoin ·a ·seguinte epígrafe, acrescido 
de um novo artigo 3!fC parágrafo. renumetando-se o atual 
e os subseqücntes... 

TÍTULO VII 

Dos Crimes e Penalidades 

Art. 38. Inserir, alterar, ou suprimir dado ou_ programa 
em sistema de computação, com a intenção de: 

a) impedir ou dificUltar acesso a qualquer dado ou pro
· grama; 

b) prejudicar o funcionamento de sistema de computação 
ou comprometer a confiabilidade de qualquer dado ou pro-
grama. _ _ ____ _ __ _ _ ,_ _ 

Pena: detenção, de 1-(um) a 2 (do"is)"ã:rios·e fuulta. 
§ 1·' Quando o crime previsto neste artigo for praticado 

contra a administração pública, direta ou indireta e empresa 
concessionária de serviços públicos. a pena cominada será 
aumentada para detenção, de 1 (um) ano c 6 (seis) meses 
a 3 (três) anos, c multa. 

§ 2~ Se o ciíri:lC previsto neste artlgo-rorpraticado com 
a intenção de cometer ou facilitar outros delitos, a pena será 
aumentada de um terço. 

Art. 5" Esta Lei entra cm vigor na data de su~ __ publi
cação. 

Art. 6" Revogam-se as disposições cm contrário. 

PARECER N• 263, OE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Substitutivo da CãQlara dos Deputados ao Pro
jeto de Lei nn 2.654_-B, de 1992, do Senado Federal 
(PLS nn 192/91 na Casa de origem), que "dá nova reda
ção a artigos do Código de Processo Civil". 

Relator: Senador Josaphat Marinho 

I - Relatório 

1. Nos termos do artigo 65, parágrafo úriíco, da Consti
tuição Federal, e segundo o disposto no artigO 287 do Regi
mento Interno do Senado Fe_deral, veio a esta ComissãQ, para 
exame, o substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei n• 2.654-B, de 1992, do Senado Federal (PLS n"' 192/91 
na Casa de origem). 

2. O projeto" teve, naquela Casa, -pa-réte"r-favorávei da 
CorriiSSâõ -de Constituição e Justiça e de Rcda_ção, pela consti
tucionalidade, juridicidade. técnica ·legislativa e, no mérito, 
pela aprovação, com substitutivo, e rejeiÇâõ das emendas a 
este apresentadas. 

3. As alterações feitas no Projeto em revisão, que resul
taram no substitutivo em exame, fundaram~se em- sUgeStõeS 

propostas por Comissão de Juristas que aJ!alisa a reforma 
do CPC, sob a coordenação dos Ministros Athos Gusmão 
Carneiro e Sálvio de Figueiredo Teixeíra, do Superior Tribu
nal de Justiça. 

4. Visa a alkração apresentada ao artigo 222 do CPP 
melhor explicitar os casos em que· a citação não será feita 
pelo correio, ressaltando as situações que justifica-m a exceção: 
nas ações de estado; quando for ré pessoa incapaz ou pessoa 
de direito público; nos processos de execução; quando o réu 
residir em local não atendido pela entrega domiciliar de corres
pondência; ou quando o autor a requerer de outra forma. 

5. A emenda ao art. 223 objctiva, segundo o Relator, 
atribuir redação mais técniCa e concisa, mantidas as preCauções 
necessárias à efetividade da citação; e a _f~ita ao art. 22~
visa conferir rcdação consentânea COIU a proposta para o art. 
222. . 

6. Adita-se modificação ao artigo 230, com disposição 
sobre as citações e iiltimações em comarcas contíguas. 

7. Propõe-se, para o art. 238, redação que co-ritemple 
a intimação feita pelo próprio escrivão, quando comparece 
ao cartório- a parte, seu representante legal ou advogado devi
damente intimado. 

8. Em harmonia co.m as normas do CPC que regem 
a Citação, dispõe-se, no art. 239, Sobt-e a intimação pelo oficial 
de justiça. a título alternativo; exige-se neste cas_o_,_a_aposição 
do "ciente", segundo o parágrafo único, inciso III. 

9. Nova redação é proposta ao artigo 241. sobre o dies 
a quo de contagem dos prazos, pondo-o em correspondência 
com as alterações propostas paiã. as citaçõeS: e intimãçõeS. 

10. lndui~se um parágrafo, o 3", no art. 412 do CPC, 
que dispõe sohre a intimaçãodas testemunhas, determinando 
que se fará, por via: pOStal, qu-ando tivúem residência certa. 

11. E o que cabe ressaltar no relatório. 

II - Discussão 

12. A citação pela Via postal, de uso comum no direito 
comparado, tem sido também eficientemente utilizada cm nos
só"Páís errrmatéria trabalhista c em outras áreas espeCializadas, 
o que favorece a implementação das modificações ora pro
po!".tas de maneira mais segura. 

13. O substitutivo em análise, sugerido pela Çomissão 
de Juristas dedicada à modernização do processo civil brasi
leiro, apresenta alterações convenientes à implementação de 
procedimentos mais ágeis. tão amplamente reclamados. Res
peitam as alterações propostas os princípios básicos que regem 
nossa lei adjetiva: economia: celeridade e obediência ao con
traditório. 

III - Parecer 

14. Nestas condições, o Parecer é pela aprovação do 
substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei n'' 
2.654-B, de 1992, do Senado Federal (PLS n" 192191 na Casa 
de origem), revestido que está dos requisitos de constitucio
nalidade, juridicidadc c boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 11 de agosto de 1993. -Iram Sarai
va, Presidente -Josafhat Marinho, Relator - Esperidião 
Amin - Elcio Alvares - Eva Blay - Antônio Mariz - João 
França - Jutahy Magalhães ~ Luiz Alberto de Oliveira -
Magno Bacelar - Lourival Baptista - Francisco Rollemberg. 

PARECER N'' 264, OE 1993 

Da Comissão de Constituição, JustiÇa e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 270, de 1991, que 
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"torna indisponíveis os veículos envolvidos em acidentes 
de trânsito". 

Relator: Cid Saboi3 de ·carvaltio.-
De autoria do ilustre Senador FrancísCO Rollemberg, vem 

a exame desta Coffiissão o Projeto de Lei n'' 270, de 1991, 
que "_torna indisponíveis os veículos envolvidos em acidentes 
de trânsito", até que haja reparação do dano (art. 1", c~put). 
Segundo oprojeto, o interessado deve comunicar o fato à 
autoridade policial que cientifiCarão Departamento de Trân
sito, para o registro da ocorrência (§ 1~. art. 1"), a partir 
do qual se dará a indisponibilidade, sendo, então, vedado 
ao proprietário vender, dar, ceder ou gravar o veículo aciden
tado com qualquer espécie de ônus (§ 20, art. 1''). A liberação 
só será possível após a reparação do dano e o interessado 
deve comunicar o fato, por escrito, à autoridade policíal e 
ao Departamento de Trânsito (§ 3~. art. 1''). A violação de 
tais normas sujeita" o infrato-r às penalidades previstas no art. 
1.278, do Código Civil(§ 4>, art. I'), scgundooqual "o deposi
tante é obrigado a pagar ao· depositário as despesas feitas 
com a coisa, e os-preftiízos que do depósito provierem". 

2. Na justificação, lembra o ilustre autor do projeto 
que cresce o número de "acidentes de trânsito sem que haja 
uma postura de respeito à vida e à propriedade alheia", sem 
nenhum acatamento às regras de convivência social, passando 
os danos materiais sofridos em acidentes dessa espécie a serem 
considerados em decorrência do risco assumido ao se viver 
nas cidades brasileiras. Para permitir o ressarcimento do dano, 
os veículos envolvidos em acidentes de trânsito ficam indispo
níveis e c.Onio não se pode estabelecer, a priori, qual é o 
motorista culpado, a indisponibilidade deve atingir todos os 
veículos envolvidos. 

3. O_proje_to não recebeu emenda. 
4. Este o relatório. 
5. O projeto envOlve matéria de d~rcftO dvíl, da compe

tência legislativa da U riião e sua iniciativa não é vedada a 
Parlamentar (Cons(., arts. 22, I, 61, § 1'';.93, 96,T, d, II). 

6. Embora tenha repercuss_ão no diieíto de propriedade, 
não chega a ofendê-lo. _ _ 

7. O projeto é, pois, constitucional s~ja quanto-~ COf!lpe
tência, à iniciativa ou à matéria. 

8. É, também, jurídico. 
Quanto ao mérito, é inegável a iritportãncía-do projeto. 

Na verdade, os danos sofridos em acidentes de trânsito dei
xam, na sua maioria, de ser reparados e o prejudicado sofre 
muito: com o aborrecimento do próprio acídente, com as 
despesas para reparação dos danos, com a perda de lucros, 
com o dissabor de permanecer por algum tempo sem seu 
meio de transporte etc. O fato de todos os veículos envolvidos 
no acidente flcarem indisponíveis é, por um lado, bom, para 
permitir o- ressarcimento do dano, mas ruim para a vítima 
do acidente que além dos danos ficará com seu veículo indispo
nível. Mas, dos males, o menor: o prejudicado, no final será 
ressarcido. 

Isto posto, concluo pela constitucionalidade e juridici
dade do projeto que está redigido cm boa _técnica legis_!_ativa_ 
e, no mérito, opinamos por sua aprovaç-ão.-

Sala das Comissões, 11 de agosto de 1993. -Iram Sarai· 
va, Presidente --Cid Saboia de Carvalho, Relator - Eva 
Blay - João França - Elcio Alvares - Esperidião Amin 
- Luiz Alberto de Oliveira - Josaphat Marinho - Jutahy 
Magalhães - Antônio Mariz - Magno Bacelar - Pedro Tei
xeira. 

PARECER N• 265, DE 1993 

Da Comissão de Cons_t_i_tuição, Justiça e Cidadania, 
- sobi-e O ProjetO-de Lei do -Senado nn 321, de 1991, que 

'"altera o art. 29 da Lei n" 8.028, de 12 de abril de 
1990". 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

De autoria do ilustre Senador Garibaldi Alves Filho. o 
presente Projeto .de Lei propõe alteração do are 2'' -da Lei 
n\' 8.028, de 12 de abril de 1990 "Dispõe sobre a organização 
da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras 
providêõCías", acrescentando-lhe um § 2", com o objetivo 
de tornar o cargo de Secretário-Geral da Presidência da Repú
blica equiparável ao de MiniStrO -de Estado, para efeito do 
disposto no art. 50 e seu § 2n, bem Como- Oo ii1ciso ITI do 
§ 29 do art. 58, da Constituição Federal. 

2. O preclaro autor da proposiçáo salíenti:t., na justifi
cação, que a Lei n~ 8.028, de 1990, ao dar nova organização 
à estrutura da Presidência da República e dos Ministérios, 
transformou o Gabinete Civil em Secretaria-Geral da Presi
dência da República. 

2.1. Essa transformaçãO enVolveu_a criação de diversas 
Secretarias, como órgão de assistência direta _e imediata ao 
Presidente da República, voltados para o exercício de atribui
ções de "larga amplitude" ,_cujo detalhamento consta da justi
ficação. 

2.2. De acordo com o art. 2n, Caput, da citada -Lei n·.> 
8.028, de 1990, cabia à Secretaria-Geral a "supervisão técnica 

-das Secretarias da Presidência da República", as quais, nos 
termos daqu_ela nova estrutura organizacional, encamparam 
diversas atribuições antes exercidas por Ministérios, cujos titu
lares, e só eles, eram Miriü~tf-Os de_ Estado - nos termos 
do parágrago único_ do art. 17 da referida Lei. 

2.3. Desse rri6do, subtraiu-se boa pai-te do elenco de 
matérias sobre as quais cabe ao Congresso ~acional, por via 
da prerrogativa que lhe conf~rem o art. 50 e o inciso III 
do § 29 do art. 58, da Constituição Federal, formular pedidos 

--_de inforffiações a Miflistros de Estado, bem como convocá-los 
para prestá-las, pessoalmente, perante Comissão do Congres
so ou. de suas Casas. 

2.4. O objetivo do Projeto, portanto é o de introduzir 
na legislação dispositiVo que viabilize o exercício pleno daque~ 
la prerrogativa constituidonal. 

II 

3. No mérito, a proposição sob exame seria correta e 
oportuna, à época de sua -apresentação. 

3.1. Poderia, mesmo vir, a ter_ aperfeiçoada a redação, 
de molde a não restringir os efeitOs da medida à aplícabilidade_ 
das disposições no art. 50 e seu § 2", da Constituição Federal, 
pois, igualmente,_ caberia estcndê:la à aplic~ção do d_isposto 
no§ 1~ do referido art. 50. _ 

3.2. Isto é, se o Secretário-Gc_ral da Presidência daRe
-pública passasse a ser equipáfãdo _a Ministro de Estado para 
os efeitos de sua _convocação ou de lhe _serem encaminhados 
pedidos de informação, também o deveria ser para o efeito 
de seu comparecimento espontâneo à Câmara ~os _Deputados, 
ao Senado Federal ou a qualquer de suas Comissões. 

4. Nesse ínterim, a Lei n" 8.410, de 27 de março de 
1992, criou o cargo de "Ministro de Estado Chefe da Secretaria 
de Governo" (art. 3'·', I) para o titular da_ nova Secretaria 
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de Governo da Presidência (art. 2"). Por conseguinte, alterou 
ligeiramente a competência da SccrCtai"ia-Oeral, que, entre
tanto, continuou com a "supervisão das Se.cretarias da Presi
dência da: República" (art. V'), mas seu titular ainda não passou 
a ter .status de Ministro de Estado. 

5. Entretanto, com o advento da Lei n" 8.490, de 19 
de novembro de 1992 "Dispõe sobre a organização da Presi
dênciá da República c -dos_ Ministérios e dá outras providên
cias", o Projeto de Lei Sob _éxamc resultou prejudic~do, por 
triplo motivo. 

5.1. De um lado, essa nova lei sobre a Administração 
Federal Direü. -do Pode_r Executivo - oriunda dã. Medida 

·ProViSória: n" 309, de lô dC outubro de_l992, submetida à 
apreciação do Congresso Nacional pelo President~ -em exer
cício ltamar Franco- não apenas recrioU: diversos Minü.térios 
(arts .. 14 e 21) por transformação ou incorporação de Secre
tarias da Presidência da República, como atribuiu o cargo 
de Ministro de Estado, também, ao titular da Secretaria-Geral 
da Presidência_ da República (parágrafo único do art. 14 e 
art. 23). , _ . 

5.2.., o Todavia, incut:nbc à Secretari3~Gcral da Presidên
cia da-RCpúbliCa, eSpecialmente, a ''coordcnaÇAo da ação ad
ministrativa da Presidência da República" (art. 3"), porém 
não mais' a "superv-iSãO téCnica" de outras SecretariaS da Prcsi
dêqcia ct'a República, cujos titulares passaram, também, a 
ser MiniStros de ~tado (art. 14, parágrafo único).--

5.3. Finalmente, o art. 34, da citada Lei n'' 8.490, de 
1992, revoga ..... as disposições em contiário, especi3.1mente 
as da Lei n"' 8.028, de 12 de abril de 1990 .. .'- O que torna 
sem objeto a Proposição SC?h exame. · 

JII 

6. Em face do exposto, somos de parecer pelo encami
nhamento da proposiÇão à Mesa, no sentido de ser incluída 
em Ordem do Dia, para ser declarada prejudicada, nos termos 
do art. 334, alínea a, e§ 4~, do RegimentO Interno. 

Sala das Comissões, 11 de agosto de- 1993. -Iram Sarai
va, Presidente - Jutahy Magalhães, Relator ·.õ.L. Eva Blay 
- Antônio Mariz - João França - Cid Saboia de Carvalho 
- Magno Bacelar- Amir Lando- Elcio Alvares- Josaphat 
Marinho- Luiz Alb~rto de Oliveira - Pédro Teixeira. ' 

PARECER N• 266, DE 1993 

Da Comissão de Constituiç3.0 e- Justiça, sobre as 
emendas oferecidas ao Projeto de Lei do Senado n~ 328, 
de 1991, que "Disciplina as eleições para a Câmara 
dos Deputados e Assembléias Legislativas.'' 

Relator: Senador Josaphat Marinho 
Parecer sobre as emendas apresentadas em Plenário. 
1. Ao projeto, c;omo resultou do parecer aprovado, fo

ram apresentadas duas emendas pelo nobre Senador José Pau
lo Biso L A de n"' 1, visa Suprimir no art. 2o:>_e-outras disposições, 
bem como alterar a redação do art. 11. ' 

o objetivo do autor da emenda, cOnlo está e"xpost-o na 
justificaÇãO, é a "depuração do prOjeto_'' do que lhe parece 
inconstitucionaL - --

0 parecer nos itens 11, 12, 13, 14, 15, 16 c 17, desdobrou 
os argumentos pelos quais se admite a ·constitucionalidade 
do projeto. 

A Comissão; que aproVou o parecer, -dirá agOra se proce
de a impugnação. O Relato! não tem o que acrescentar. 

2. A Emenda n" 2 tem por ohjetivo modificar a redação 
do art. 15 para estabelecer que,.a fim de "tc_r direito a funciona
mento parlamentar na Câmara dos Deputados. o partido deve

. rá eleger no ~ínimo 1 o/c dos Deputados Federais". 
Em sustentação desse princípio. argüi o ilustre aUtor da 

emenda que "a representação parlamentar como instrumento 
de soberania não _está subordinada a limitações. Eleito um 
parlamentar está ele apto a exercer sçu mandatq c cumprir 
o programa partidário que motivou suavotação, independe!l--
,temente.do núrpe~o de ín-tCgrantes de uma óancada''. . 

O art. 15, em,endaQo eStabelece exatamente que "para 
te~ direito à representação na Câmara Ços Deputados, o par· 

. ti~o d~verá eleger, no mínimo, 19é (um. por cento) dos Depu
tados Federais". 

- Como se vê, o projeto resguarda o regime pluripartidádo, 
porém prevê forma de impedir a multiplicação e a sobrevi
vência de agremiações sem ~xpress_âo diante do corpo elei
toral. 
. Nessa delimitação não há ofensa à representação parla
mentar co.mo instrumento de_ soberania. O piohlema é que 
a própria ConstituiÇão n.o ar_t. 17 disciplina a crlàção e a exis
tência dos partidos e nos "preceito_s" que manda observar 
não inclui nenhum que obste a regula_çã_o prevista no art. 
15. Se o regime pluripartidário é respeitado e são observados 
os preceitos enumerados no texto constitucional, n?o há que 
cuidar devício por inconstitucionalidade cm dispositivo como 

-o discutido_. Lir:nita-se o direito à representação dos partidos 
na Câmara dos Deputados para iinpf:dir a multiplicação de 
legendas inexpressivas ou não representativas de pai-cela pon-

- sie~áVel da opinião coletiva, como já se vem obs~r_vando no 
. País. 

Assim, e como a emenda trata de "funcionamento parla
mentar'', que é uma conseqüência ·da representação na Câma- · 
ra dos Deputados, não parece próprio aprová-la. 

:é o parecer, contrário às emendaS. 
Sala das Comissões, 1 I de agosto de 1993. -Iram Sarai

va, Presidente - Josaphat Marinho,_ Relator -João França 
(vencido)- Luiz Alberto de Oliveira- Pedro Teixeira
Elcio Alvares - Eva Blay - Esperidião Amin - Antônio 
M3riz - Cid Saboia 

VOTO EM SEPARADO 

Apresentado na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, em relação ao Projeto de Lei do Senado 
n'~328, de 1991, que "Disciplina as eleições para a Câma
ra dos Deputados e Assembléias Legislativas." 

Autor: Senador Pedro Teixeira 
O nosso pedido de vísta do projeto em exame ocorrido 

na última reunião desta comissão se deve ao fato de que, 
em se tratando de matéria de natureza eleitoral, da máxima 
importânCia para o aperfeiçoamento das instituições partidá
rias em nosso País. entendemos que o assunto merecia uma 
análise mais detida que nos conduzisse à convicção da conve
niência de sua aprovação. 

Entretanto, mesmo sabendo que a competência destaco
missão nesta opOrtunidade cinge-se à apreciação das emendas 
ofetecidas em Plenário, não podemos deixar de manifestar 
o nosso ponto de vista sobre uma questão de primordial impor
tânc_ia para a credibilidade e respeitabilidade dos partidos polí
ticos, que é a que se refere aos prazos para filiação partídária, 
de que trata o art. 79 , parágrafo único do projeto em apre
ciação. 
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Entendemos, com efeito, que uril.a das grandes causas 
da crise das instituições político-partidárias de nosso País, 
que vem servindo de mofa na imprensa' intCr'naciohal, é a 
chamada "ciranda do entra-e-sai".' A possibilidade de ingres
sar. sair c reentrar em um partido político, 'por qualquer mo
tivo e a qualquer tempo, antes de cada eleição, faz com que 
os candidatos descontentes, ou derrotados, no momento da 
escolha das candidaturas, saiam de seu partido e procurem 
outra legenda, mesmo que o idcário de um seja completa
mentc.distinto e mesmo contrário ao de outrci._De rato 1 desa
pareceu o problema ético, dos partidos polítiCos, e ninguém 
mais cogit_a_ de escolher seu partido por motivos ideológicos. 
A ideologia é Uma fârsa estatutáiia, pelo que se faz necessário 
atacar o problema, se é que se deseja com seriedade conjurar 
a crise que assola_ nossas instituições' pólítico~partidárias, de 
que o processo eleitoral faz parte. · 

Os pontos fundamentais da crise são hoje por demais 
conhecidos: a ditadura interna nos partidos que provoca a 
rebeldiá dos filiados, de que a infidelidade partidária é cofolá~ 
rio, é foco fundamental da crise_, que preCisa ser debelada. 
Regras que· garantam a funcionalidade democrática, e a igual~ 
dade de direitos dos filiados, respeitO ao PrOCéSso de escolha 
dos candidatos a cargos eletivos d_os partidos são necessárias, 
para que a criSe Seja supciada. · 

Garantida pelos partidos a igualdade de direitos de todos, 
dentro de um processo democrático limpo, urge iinpcdir' que 
a falta de ética seja usada por um candidato que não a queira 
respeitar. . . _ _ _ _ _ -·-

A solução é estabelecer, na lei, no prazo de registro, 
com tempo sufiCiente para impedir que o candidato sem· ética 
saia de seu partido c ingresse noutro, para _lá _conseguir" seu 
registro; que não foi conseguido, dentro de um l?.!"~<::~~s? !~gu-
Iar c limpo. - - - - - _ · · 

É o que pretendemos com a_ sugestão de emenda que 
ora apresentamos, a fim de que seja-dada a seguinte redação 
ao parágrafo único do art. 7" do projeto: -

''Art. 7" _ ··-··~·····~:·"!u~·-·~··-···r-·~·---------~ 
Parágrafo único. O candidato deve ser filia~o ao 

partido pelo qual concorrerá, há pelo menos um. ano 
antes das eleições." 

Aliás, dispositivo idêntico já está contido no substitutivo 
que o Senador José Fogaça apresentou ao Projeto de Refor~ 
mulação da Lei Orgânica dos Partidos Políticos (PLC n~ 156, 
de 1992). que tramita pelo Senado, já aprovado na· Câmara 
dos Deputados. _ 

Deixar que o estátuto de cada partido estabeleça o prazo 
mínimo de filiação, para qu·e-·o- filiado se candidate a cargo 
eletivo pelo partido, é institucionalizar definífíVatnente a "ci
randa do entra~e~sai". 

Finalizo este voto cm separado apoiando o Parecer do 
Relator, eminente Senador Josaphat Marinho, ao mesmo tem
po em que faço um apelo aos ilustres pares aqui presentes 
para que se manifestem favoravelmente a essa modificação 
que proponho introduzir na proposição em análise. 

Sala das Coiníssões:- Senador Pedro Teixeira. 

PARECER N• 267, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
ao Projeto de Lei do Senado nn 343, de 1991, que "dá 
nova·redação ao parágrafo único do art. 213, do Cõdigo 
Penal, na parte referente à pena." 

Relator: Senador Cid Saboia de Carvalho 

Em exame ao projeto de lei do Senado que dá nova 
redação ao parágrafo único do art. 213, do Código_ Penal, 
na parte referente à pena. - ·; . • , 

Trata~se de proposição de autoria do nobre S_enador.Elcio 
Alvares, que destaca em sua justificação: 

"O EStatuto da Crlariça e-do_Adolescente, versadq 
na Leí no 8.069. de 13 de julho de 1990. introduz. 
através do seu art. 263;diversas modificações ao Códi
go Penal. Dentre essas, acrescentou um parágrafo ao 
arL 213_ com vistas à tipificação do crime quando a 
Ü[eridida é me no i de quatorze anos. Nesse caso, o inter~ 
Valo de possibilidade, de três- a oito anos, agr~va_~se 

_ para o de quatro a dez anos.' ·-- _ · .' ._' · ~ 
Por sua Vez, a Lei n'' ·s:.o?z·, de 25 de Julho de 

1990, que di$põe sobré CrimeS hediondos, elevou, atra~ 
·vés do seu ah. -6\ o lirriiíe 1nférior da pena prevista 
no art. 213 do Código Penal, de quatro para seis 'ahbs 
de reclusão. 

Mas a referida Lei n'' 8.072/90 dispõe cm relação 
ao parágrafo único do art. 213 do Código Penal, de 
forma que a prática do Crime contra· menor de_ quatorze 
anos admite, hoje,limite apcnamento de apenas quatro 
anos, inferior ao limite·estabelecido para o mesmo Cri~ 
nle praticado contra a müllier·rnaiór de qu~tOrze. an-os. 

Atendendo, pois, ao tipo legal de crime, éirppres
cindível seja ampliado o atual fiinite inferior da pena, 
de quatro Par'a oito anos, restabelecendo a consonància 
do parágrafo único com o caput do art. 213 e, de_ conse
qüência, agravando a prática _criminosa quando dirigida 
a menores de quatorze anos." 

Cuida o projeto de aumentar o limite mínimo da pena 
de quatro para oito anos, quando a yí~tíma for menor de qua
torze anos, conforme prevê o parágp~.fo úniç:o do_ art. 213 

"'-do Código Penal. . 
É providência que merece noss_a acolhida ~para melhor 

adequar o parágrafo único ao caput daquele artigo. 
. . Assim,.~ pel").a, qJJando a ofendida é menor de quatorze 
.anos, será de oito a dez anos. . , . 

. Não vemos óbice quanto a CQJ;l~titucioi.lalidade, juridici-
dàde e _técnica legislativa do projeto.. . . . 

Ante as razões expendidas, concluíinos pela con·siiüicio~ 
nâhdade, juridicidade e aprovação do Projeto de Lei do Sena~ 
elo n" 343, de 1991. • .. · 

Sala -das Comissões, i 1 de agosto_ de .1993". -:-lnP!l Sarai
va, Presidente -:-::; ,Cid Saboia de Carvalho, Relator - Eva 
Blay - Josaphai _Marinho - Antônío Mariz -- Esperidião 
Amin - Amir Lando - Pedro TeiXeira - João França -
Magno Bacelar- Jutahy Magalhães - Elcio Alvares- Luiz 
Alberto de Oliveira~ 

PARECER N• 268, DE 1993 

Da COmissão de ConstituiÇãO~ JuStiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 16, de 1992, q~e 
"possibilita o aproveitamento, nos Quadros de Pessoal 
da Polícia Federal, de policiais civis dos ex-Territórios 
Federais de Roraima, Amapá e· Rondônia." 

Relator: Senador Magno Bacelar 
O projeto tem o escopo de aproveitar na Polícia Federal 

servidores da União, também policiais, a serviÇo de ex-Terri
tOrios Federais, hoje constituindo os Estados de Roraima, 
Rondônia e Amapá. 
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A boa técnica legislativa é evidente, a ponto de resguardar 
ao titular do Ministério da Justiça, a que pertence a Polícia 
Federal, a competência para o aproveitamento proposto. 

A iniciativa também evidencia o interesse em atender 
à boa política de pessoal, porquanto servidores da União de
vem equivaler-se a outros a ela pertencentes, como preceitua 
o§ 1~ do art. 39 da Carta de 1988. Deve-se dar ênfase, nesse 
tópiCo, ao fatO de que o Regime Jurídico Único, consubs
tanciado na Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990 sequer 
permite discussão em torno da dicotomiã.- de regimes de pes
soal, havida até aquela data. 

Assim, aqueles policrais civis dos Estados de Roraima, 
Rondônia e Amapá, além de pertencerem à União. subme
tem-se ao mesmo- regime jurídico dos servidores da Polícia 
Federal. 

Inobstante esses aspectos favoráveis ao projeto sob !.!xame 
desta Comissão, há íncontornáveis óbic!.!s constitu-cionais ã 
sua aprovação. 

O primeiro deles está contido no inciso Xlii do art. 37 
da Constituição. Esse inciso proibt.! vincU.façóiS- ou equiPa
rações de vencimentos, o que inexoravelmente acOnteceria 
na hipótese de aproveitamento daqueles servidores nos qua
dros de pessoal da Polícia FederaL 

O segundo óbice constitucional tem- asSento no art. 61, 
§ 1~. inciso II, letras a e c~ Esse dispositivo constitucional
estabelece iniciativa privativa do Presidente da República para 
projetas sobre o assunto aqui enfocado. 

Essas razões, a nosso ver, deixam de recomendar o acolhi
mento da matéria, sendo o nosso parecer ante o exposto, 
pela rejeição. - -

Sala da Comissão, 11 de agosto de 1993.- Iram Saraiva, 
Presidente -Magno Bacelar, Relator -Cjd Saboia_de Carva
lho- Jutahy Magalhães- João França (abstenção) -Amir 
Lando- Eva Blay- Luiz Alberto de Oliveira_- Pedro Tei
xeira- Elcio Alvares- Esperidião Amin- Josaphat Marinho 

Antônio Mariz. 

PARECER N• 269, DE 1993 

Da Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania, 
com decisão terminativa, sobre o Projeto de Lei do Sena
do n" 44, de 1992, que "dispõe sobre as aposentadorias 
e pensões dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais, ocorridas 
entre a data da promulgação da Constituição Federal 
de 1988eaentradaem vigor da Lei n9 8.112, de 11-12-90, 
que cstatuiu o Regime Jurídico dos referidos servidores. 

Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 
O presente projeto de lei, de iniciatiVa do nobre represen

tantes do D'istríto Federal, Senador Maurício Corrêa, tem 
por objetivo equiparar o benefício de pensão por morte e 
o provento de aposentadoria dos servidores públicos federais 
regidos pela CLT, concedidos entre 5 de_ou_tubro de 1988 
(data da promulgação da atual Constituição) e 11 de dezembro 
de 1990 (véspera da entrada em vigor da Lei n" 8._112, de 
11-12-90- Regirn:e Jurídico Único), JI.OS dos_ servidores públi
cos submetidos ao Regime Jurídico Unico pela citada lei. 

Lembra o ilustre parlamentar, na justificativa, que a Carta 
Magna determinou a instituição do regime jurídico único para 
os servidores púhlícos (art. 39) e o direito ã aposentadoria 
e pensão integrais (art. 40). 

Acrescenta que o direito à pensão _e a· aposentadoria inte
grais (esta eventualmente proporcional ao tempo de serviço) 
já estava consagrado pelo texto constitucional. 

Mostra, por fim, que as aposentadorias e os benefícios 
de pensão por morte concedidOs nO lapso de tempo _entre 
a promulgação da Constituição e a publicação da Lei n\' 8.112. 
de 1990, ficaram exéfuídos das determimiçõeS Constitucionais, 
pelo fato de a citada lei não tratar do assunto. 

A proposta viria corrigir a lacuna apontada. 

Análise 

_ A primeira e impqr~ante indagação diz respeito ã constitu
cionalidade da iniciativa parlamentar em matéria dessa nature
za, à luz do disposto no art. 61 da Carta Magna. 

De acordo com o caput do artigo supracitado, é admissível 
a iniciativa de leis a qualquer membro do Congresso N3ci0ilal 
-entre outras autoridades e instituições - e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos na Constituição Federal. 

O parágrafo primeiro; -no~ entanfo, res-Salva as matérias 
em que a iniciativa de leis é privativa do Presidente da Repú
blica. 

Cabe ressaltar: 

Art. 61 ........... _. ................. ,. .................... . 
§ lo São de iniciativa privafiva do Presidente da 

República as leis que: 
II - disponh~m sobre: -

c) servidores públicos da União e TerritóriOs, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria de civis, reforma e transferência de mili
tares para a inatividade; 

Impende sublinhar, de plano. que o estabelecido nos dis
positivos acima deve ser entendido em seu sentido estrito, 
não cabendo ampliação de sua abrangência por via interpre
tativa. 

Ora, o que o projeto de _lei em foco pretende não é 
alterar o regime jurídico dos servidores _que estariam abran
gidos pela norma. Tampouco intenta modificar- a sistemática 
de aposentadoria dos servidores públicos ou inOvar quanto 
ãs condições para concessão dos benefíciõS concerifentes à 
passagem para a inatividade ou à pensão a dependentes de 
servidor falecido. 

Ocorreu que o Poder Legislativo, por um de seus mem
bros, tomou conhecimento da existência de uma incompati
bilidade entre o disposto no artigo 40 da Constituição Federal 
e a Lei n'·' 8.112, de 1990, de iniciativa do Presidente da Repú
blica. Esta lei olvidou a situação de alguns servidores, resul
tando que o poder público vem sentindo-se impossibilitado 
de estender aos mesmos, administrativamente, a concessão 
de tal benefício, por falta de provimento legal específico, em
bora a Constituição já lhes garanta claramente esse direito. 

Com efeito, o artigo 40 da Lei Maior, que trata da aposen
tadoria dos servidores públicos é reconhecidamente auto-apli
cável, inclusive os seus parágrafos 4'' e 5\>, salvo quanto aos 
aspectos __ ali explicitamente designados como pendentes de 
regulamentação, tais como a aposentadoria em cargos ou em
pregos temporários e o limite do benefício da pensão. 

Ademais, é tohlmente esclã.recedoi' verificar que, tanto 
o artigo 39, quanto o 40, da Carta Magna, utilizaram a expres
são "servidor", adotando terminologia já consagrada na dou
trina do direito, para· denominar os agentes públicos de caráter 
administrativo, independente do regime a que estivessem su
jeitos (CLTou Estatuto), embora a ÇonstituiÇão e a legislação 
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ordinária anteriores firmassem distinção entre "servidor'" (ce-
letista) e "funcionários" (estatutário). - -

Ao preceituar a instituição de regime jurídico único e 
planos de carreira, o citado artigo 39, da atual Lei Maior, 
definiu com precisão o seu campo de abrangência, isto é, 
a amplitude do conceito de "servidor" ali incluindo os vincu
lados à administração pública di reta, às autarquias e às funda
ções públicas, independentemente de sua origem celetista ou 
estatutária. 

A Lei n" 8.112, de 1990, no artigo 243, como não podia 
deixar de ser' respeitou idêntica amplitude- ao agasalhar sob 
o regjme jurídico, único e- sob o sistema de aposentadoria 
prescrito no artigo 40 da Constituição-, os "servidore-s do~ 
Poderes da União, dos ex-territórios, das autarqu"ias, inclusiv-e 
as em_ regime especial, e das fundações públicas, regidos pela 
Lei n' 1.711, de 1952 (Estatuto) ou pelo Decreto-Lei n" 5.452, 
de 1943 (CLT)". 

CaSo os Servidores celf'!.!stas da administração dírcta, au
tárquica e fundacional já não estivessem_ compreendidos no 
conceito de "servidor", firmado no artigo 40 da Co_nstitU.ição, 
não poderia a Lei n'' 8.112, de 1990 (Regime Jurídico Único) 
tê-los incluído entre aqueles abrangidos pelo sistema de apo-
sentadoria do citado artigo 40. _ 

Daí concluir-se, à evidência, que a aplicação dos direitos 
previstos no artigo 40 da Carta Magna indepcndcm da regula
mentação prevista no caput do artigo 39 dessa Lei Maior, 
seja dentro ou fora do prazo de 18 meses prescrito pelo artigo 
24 do ADCT para que a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios compatibilizassem seus quadros de pessoal, 
isto é, instituíssem por lei o regime jurídico único c os planos 
de carreira. 

Em suma, não é-admissível que a aplicação dos princípios 
constitucionais da aposentadoria (art. 40)__ficassexn n·adcpenR 
dência da futura instituição de um "regime jurídico único", 
que viria substituir os regimes à época vigcntl!$ (estatutário 
e celetista), para aqueles que já preenchiam a condição reque
rida de "servidor". _dentro da amplitude prescrita no dispo-
sitivo constitucional. ,

1 
, 

Impõe-se, portanto, a correção, por via legislativa, dessa 
lacuna verificada na Lei n" 8.1_12~ de 1990, de modo. que o 
artigo 40 da Constituição seja aplicado aos servidores celetistas 
que tiveram de aposentar-se ou vieram a falecer no interregno 
entre a promulgação da_ Carta Magna c a entrada em vigor 
da Lei n" 8.112, de 1990, sem que estes pfcciSem recorrer 
à via judicial para obter direito garantido pela Constituição. 

Como tal corrcção não implica mudança na sistemática 
de aposentadoria, nem inovação. nos critérios de_ conces$ãO 
dos benefícios pertinentes, dcvcRse concluir que a iniciativa 
parlamentar é, no caso, legítima. 

Acrescente-se que a proposta em apreciação não fere 
qualquer outro dispositívo constituciOnal nem a ordem jurídica 
vigente, podendo, vista sob esses aspectos, merecer aprovação 
do Legislativo. 

No que tange à técnica legislativa, ponderamos que o 
texto do artigo 1 '' do projeto necessita de aperfeiçoamento 
para adequar-se plenamente ao disposto na Lei n'~ 8.112 de 
1990, inclusive utilizando os mesmos termos e e:xceções, de 
modo a não causar dúvidas quando da sua aplicação. É preciso 
também corrigfr -a-ementa d_o projeto, deliroitan_slo-a a seu 
exato- conteúdo.- Da:í -o--re-rc:J::emos--uma-em-enda- subst ltüti v a ao 
final do parecer. _ 

Quanto ao mérito, é de se ressaltar que no período entre 
a promulgação da Constituição e o da edição da Lei n" 8.112, 

de 1990, praticamente inocorreram aposentadorias voluntárias 
de servidores celctíStàs. ~ 

Infelizmcqtt:, porém. áconteceu o falecimento_ de: .ser:viw 
dores t: a aposentadoria forçada daqueles __ acome.Hdos _de aci
dentes ou doen~as que resultai-S.m em invalidez permanente. 
É justo que seja reconhecido,_ a eles ou seus famil.iares, o 
direito constitucional a um provento ou pensão mais dignos. 

Por todas essa razões, manifestamo-nos pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado n·' 44, de 1992, com a errienda 
a seguir enunciada. 

EMENDA N" -CCJ 
(Substitutivo) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 44, DE )992 
EQUipara o be-nefício- de perisão por morte C o pro

ve-nto de apose-ntadoria dos servidores que menciona, 
~,tos dos servidores abrangidos pelo art. -243, da Lei n~ 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. -

O Congresso Nacional Jecreta: 

Art. 1'' O benefício de pensão por morte c o provento 
de aposentadoria dos servidores públicos dos Poderes da 
União, dos ex-territorios, Jas autar4uias, inclusive as cm regi
me especial, e das fundações públicas. regidos pela Consoli
daçãos das Leis Jo Trab_atho, aprovada pelo DccretoRLei n'.' 
5.452,_ de 1" de_ maio de 1943, concedidos entre 5 de __ outubro 
de 1988 c 11 de dezembro de 1990. ficam equiparados aos 
L\os servidores públic0s._suhmetidos ao Regime lurldico Único 
pelo artigo '243; da Lei TI'' 8.112,_de 11 de dezembro de 1990. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não- se aplica 
aos servidores contratados por prazo determinado e aos abran
gidos- pelo artigo251, da Lei n'-' 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. 

Art. 2° Esta ld eritr -em VIgOr- na data áe sua- publicaçãO. 
Art. 3'' RevogamRse as dísposi-çõesém contráfio: · 
Sala das_Con1iss0es, 1 i de agosto dt!- 1993. -Iram SaraiM 

va, Presidente -Cid Saboia de Carvalho, Relator- E''a Blay 
- Josaphat Marinho - Antônio Mariz - João França -
l.\lagno ~~celar - Jutahy Magalhães - Pedro Teixeira -
Luiz Alberto de Oliveira- Esperidião A mim- Elcio Alvares. 

TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
PROJETO DE LEI DO $ENADO N" 44, DE 1992 

_ · Equipara o benefício de pensão por morte e o pro
-vento de -;;tposentadoria -dos- serVidores _que. menciona, 
aos dos servidores abrangidos pelo art. 243, da Lei no 
8.112, de )1 de dezembro de 1!190. 

O Congresso-Nacional decreta: 
Art. 1" o benefício de pensão por morte e o provento 

de aposentadoria dos servidores públicos dos Poderes da 
União. dos ex-territórios, das autarquias, inclusive as em regi
me especial, e das fundações públicas, regidos pela Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no;~ 
5.452,_de 1·1 de maio de 1943, concedidos entre 5 de Qutubro 
de. 1988 e 11 de dezembro de 1990, ficam equiparados aos 
dos se_rvidort;s públicos sübme-tidos ao regime jurídica único 
pelo artigo 243, da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

ArL 2~ Esta lcLentra em vigor na data de sua publicação. 
__ Art. 3" Revogam-se as disposições em -contrário. 
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PARECER N• 270, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
ao Projeto de Lei do Senado n" 54, de 1992, que "altera 
o art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
o qual dispõe sobre o sigilo bancário". 

Relator: Senador Amir Lando 
O pr"esente projeto, de autoria do nobre Senador Gers_on 

Carnata, busca alterar a Lei n"' 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, no sentido de acrescentar um parágrafo ao seu art. 
38, para determinar que a proteção do sigilo bancário "não 
se aplica a membro de qualquer dos Poderes da República 
ou a servidor da administração direta, das autarquias, funda
ções e entidades paraestatais". 

Da sua justiiicação, descatamos os seguintes tópicos: 

"É fato notório que O_ sigilo bancário tem sido 
anteparo eficiente, nO sentido de dificUltar a persecução 
de ilícitos praticados no âmbito da Administração Pú
blica. Não se pode deixar de admitir que a pesSoa inVes
tida em cargo ou função pública deve abdicar de certos 
privilégios concedidos ao cidadão comum ... -É essencial 
que os_ agentes públicos sejam inSer1dos em adequado 
contexto de transparência, que deve presidir os atas 
de gerência pública ... O objetivo -do Projeto Constitui, 
portanto, a inadiável necessidade de que se promova 
institucionalização de norma que possibilite resgatar· 
a confiança da sociedade no Poder_Público." 

A questão do segredo bancário surgiu -como 1iai'iarite -do 
segredo profissional, e, mesmo antes do advento da Lei nv 
4.595, de 1964, o sigilo já era protegido pelas leis penais, 
civis e Comerciais. A citada Lei veio regular e proteger, especi
ficamente, o sigilo bancário, tendo em vista a harmonização 
entre o interesse público e privado, que deve nOrtear as regras 
do sistema de crédito. Assim, o diploma legal reconhece o 
sigífO CorilO relevante instrumento para- a·ctefesa da·intimidade 
e também como proteção da atividade negocial, determinan
do, como regra, a manutenção do segredo, e enumerando, 
de modo restrito, algumas exceções, que, a nossa ver,-rrão
c_omportarn elastérios. O §_ 7" do art. 38 determina que à 
quebra do sigilo seja aplicado, subsidiariamente, o Código 

~ Penal, e este menciona a questão da justa causa. Entretanto, 
entendemos que essa justa causa deve ter por base fundamento 
jurídico, e não apenas utilitário e moral. Isto_ porque caberá 
à autoridade judiciária decidir quanto à exclusão da ilicitude, 
no caso concreto, pois o sigilo não pode comportar limitações 
que o desnaturem como direito de personalidade. 

O inciso X do art. 5"' da Carta Magna assim dispõe: 

"Art. .5"'. _ ...................... ~ .•. _,_,_~ .... _ ..... - ....... _ .. 
X- são invioláveis a íntirnidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurãdo o direito 
à indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação." 

A norma pede uma interpretação stricto sensu, sendo 
exaustiva em si; e exceção não se presume, segundo milenar 
lição de direito, pois esta s6 se aplica aos campos que especi
fica, E não há que se falar em analogia com outros dispositivos, 
pois "o uso da analogia não é admissível em matéria de privilé
gios ou de dispositivos que limítam a liberdade, que restrinjam 

quaisquer direitos" (Carlos Maximiliano - Hermenêutica e 
Aplicação do Direito, Forense_, 3' ed., págs. 265/266). 

Vejamos, também, o art. 192 da Lei Maior: 

"Art. 192. O sistema-financeiro nacional, estru
turado de forma a promover o desenvolvimento equili
brado do País e a servir aos interesses da colctividade, 
será regulado em Lei Complementar"( ... ) (Grifamos). 

Entend~mÇ>~. _portanto, que a Lei n'.' _4.595 passa a ter 
força de lei complementar, enquanto não for editada outra, 
que deve ser, por força do preceito constitucional citado, com
plementar, e não ordinária. De acordo coffi Geraldo Ataliba, 
toda vez que se trate de matéria para a qual a Constituição 
exija expressamente disciplina por lei complementar, só esse 
tipo de norma -reconhecível formalmente por seu processo 
de elaboração - pode preencher a exigência constitucionaL 
Daí ser nula, inexistente, de nenhum efeito, a norma ordinária 
versando matéria. A fortiori, toda e qualquer norma que tenha 
·~ pretensão de invadir esta seara deve ser reputada inexis
tente" (Lei Complementar na Constituição, pág. 34). 

Dessa forma, iniçiativa fere ambos preceitos constitu
cionais_ citados, e qão pá contra9jçãÇ>. e11:tre o teor do art. 
38 da Lei n9 4.595 0 ~ ·o~ iriciso X_ do art. s~ da Lei Maior, 
pois as restritíssimas exceções contidas na Lei não descarac
terizam a regra da Lei Maior, já q·ue a autoridade judiciária 
irá valorizar, em cada caso concreto, o interesse da sociedade 
na proteção do segredo e contrabalançá-lo com a necessidade 
de apuração do fato ilícito. Aliás, quando se trata de violação 
do segredo para apuração de crime, de fraude civil ou de 
grave irregularidade_ administrativa, em hipótese alguma está 
a autoridade competente inibida de investigar esse segredo, 
pot meiOs postos ao seu alcance. O que a lei veda unicamente 
é a violação do_ segredo por parte do seu depositário, obrigado 
a· guardá-lo por força do ofício ou profissão. Portanto, a iniCia
tiva é, também, inócua, já que não é indevassável segredo 
algum, desde que haja um fato ilícito a ser apurado, e desde 
que já haja um processo instaurado. 

Assim sendo, tendo em vista que a proposição fere o 
ineiSó X do art. 5o e o art. 192 da Carta Magna, pelas razões 
alinh3das, e tendo em vista que o nosso ordenamento jurídico 
nunca proibiu o afaStamento do sigilio desde que haja um 
processo instaUrado para apuração de ato ilícito, e conside
rando ainda as implicações negativas na nossa economia que 
a aprovação do projeto poderia acarretar, já que isso poderia 
espantar investimentos valiosos, opinamos pela rejeição da 
medida. 

Sala das Comissões, 11 de agosto de 1993. -Iram Sarai
va, Presidente - Amir Lando, Relator - Eva Blay - Elcio 
Alvares- Cid Saboia de Carvalho- Luiz Alberto de Olh·eira 
(vencido) -Jutahy Magalhães (vencido) -Magno Bacelar 

--~ Pedro Teixeira - Esperidião Amim (contra o parecer) 
- Josaphat Marinho - João França - Antônio Mariz. 

PARECER N' 271, DE 1993 

Da Comissâo de Coõ.stituição, Justiça e Cidadania, 
do Projeto de Lei do Senado n~ 122, de 1992, que "acres
centa parágrafo ao art. 211 de Decreto-Lei n" 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 ---Código Penal". 

Relator: Senador Elcio Alvares 
O presente projeto, de autoria do nobre Senador César 

Dias, tem por objetivo acrescentar parágrafo único do art. 
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211 do Código Pl.!nal (DccretOMLei n'' 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940), no sentido de aumentar a pena prevista para o 
crime de destruiçãO, subtração ou ocultação de c~dáver, quanR 
do praticado com intuito de comércio., , ! _, __ 

Na sua justifiCação, o nobre autpr .d.a proposta ressalta 
que o disposii:ivio do Código não se a têm ao motivo do crímne, 
que pode ser de m~ra vingança ou, o que é mais grave, COI!lér
cio. Assim, essa gradação da ilicitude deveria s_e_r leyada cm 
conta na aplicação da lei penal. já que repugna à sociedade 
crime tão hediondo quanto o comércio ilegal de cadáver. 

A iniciativa não fere os ditames d.a ~...l~i Maior, at~_ndidos, 
ao contrário~ os pressupoStOS. Côristitucionais de iniciativa das 
leis (art. 61 ), de.. atribuições do Congresso _'I'Jacional (art. 48), 
e de matérias de cOmpetência· da União (art. 22, item). 

É plenamente jurídico, pois, ao visar uma rri.aiot' protéção 
da sociedade, está em consonância com o fim último do Direito 
Penal. Harmoniza-se plenamente com a legislação penal brasi
leira como um todo, c a modificação propoSta encontra analo
gia -com outros dispositivos do Código, como·; por exemplo, 
o§ 2\' do art. 121, que aumenta a pena do crime de homicídio 
se este é cometido, entre outras coisas, "mediante paga ou 
promessa -de recompensa, ou por motivo to'rpe" (iteni 1). Ou 
o art. 122, item I, que duplica a pena pa:ra o crime de indução 
ao suicídio quando .. for praticado por motivo egofstico".--

Louvável quanto ao mérito", dada a coriveniêl)cia de se 
estabelecer uma escala de_ valorc_s qua!_lto à finalidade da per
petração do crime, extremamente odiosa quando se trata- de 
comércio de cadáver. 

Pelas razões citadas, opinamos Pela-· aprovação da· PrO
posta. 

Sala das Comissõe_s~_ ll_Qe ago~tp_ de 1
0
993. : o Ira~, $ar_ai

va, Presidente-. Elc\o Alvare.s, Relator---'- Eva_Q!ay -- Esperi~ 
dião Amin- Antônio Mari~- João França - _Jutahy Maga
lhães ..,.- Magno Bacelar - Cid Saboia de Carvalho - Luiz 
Alberto - Pedro Teixeira - Josaphat Marinho. 

PARECER N• 272, DE1993 

Da Comissão de Cons_titJ•ição,_ Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Se_nado no 140, de 1992 "_que 
dá nova redação aos arts. 6\ _itens I e II; 1~9, §_ P, 
160, caput e parágrafo único; 164, caput. e 169, caput, 
do Decreto-Lei n, 3.689, de 3 de outubro de 1941 -
Código de Processo Penal''. 

Relator: Se-nador Magno Bacelar 
Sob o exame desta_ Comissão- de Constituiçã_o, _Justiça 

e Cidadania, _o Projeto de' Lei do Senado n" 140, de 1992, 
que busca alterar normas processuais pénais !ela ti v as a proce-
dimentos policiais c pe-riciaiS. - -- - · 

2. A incidência, primeiramente, é sõbre o art. 6n. do 
Códioo de Processo Penal, que integra o conjunto normatrvo
proc:'dimcntal relativo ao inquéritO. o-projeto ViSa alterar, 
também, os arts .. 159, 160, 164 e 169, que dispõem sobre 
a produção de prova e sobre o exame de corpo de de h to. 

3. Na justifiCaÇão do projeto infere-se interesse ;n:t atua
lizar o texto, c de ajustá-lo à realidade atual. O Codtgo de 
Processo Penal data de 1941. 

É o relatório. Passo ao exame de -inéi"ifó. 
4. O Projeto de Lei n" 140, de 1992, contém propostas 

de modifiCações a _serem introduzidas, _primeirament~, .aos 
· iteris I e II do art. 6~_do.Código d_e _Processo Penal. O obJ;t_I~o, 
nesse caso, é o de melhor definir as funçõeS da pohc13 e 

dos peritos criminais, quando diante de fato delituoso a ser 
pcriciado. - -

- 5-. _No inciSo I deste artigo, a nova rcdação retira_ da 
auturida_dc policial a discricionaridade para dirigii-se ao local 
da ocorrência. Dessa form;a, a proposta ~ no sentido de que 
se substitua a expressão_ "se_ possível e conveniente" por ''se 
necessário''. Com isso, a gr"__:vidade do fato seria q_(a_tor deter
minante da ação policial, e não a interpretação da.convc
niêncía pela mesma autoridade. Entendemos, porém, que a 
expressão "se necessário" é também expletiva. pois constítui 

_!_ _Q_ç_ve_r da autoridade _policíal comparecer ao local da QCOr.rênçia 
do delito. Parece·nos evidcnt.e. pois, a necessidade de sUpres-
são dessa condjçionante. _ .,_, __ . _--- -. . __ _ 

6_ No incíso II dO mesmo arL 6'' te_r-se-á prévio exame 
perídal e não a apreensão dircta, pela autoridade- policial, 
dos_ objdos relacionados ao fato delituoso. ~m 9u~ras pala
vras, a proposta não apenas glosou o vocáhulo instrumentos, 
porquanto objt;!tO é seu gênero, restando melhorada a redação, 
mas tambt!m estabeleceu que a autoridade policial preservará 
as condições para Subseqücnte exame pericial. Ambas as mo
dificações propostas são acét"tádàs: o te-xto merece reparos 
e a aUtoridade. policial deve, de "fato, preceder à perícia e. 
quant'o pos!'iível, preservar as condições e objctos passíveis 
de -exame. _ '_:_ · " _ · _· · ' ' 

7 .. A alteração a-o § lu do ~ut. 159 viSa~ à criaÇãO de 
maior exigência para a realizaçã9 _9e-perícia qu"ahdO não prati
cada por peritos oficiais. Atualmente. não havendo peritos, 
basta que duas pessoas idôneas realizem o exame; preferin
do-se. entre aS Possíveis, as que tiverem habilitação técnica. 
Na proposta, não_ apenas se prevê que as pessoas a rc"alizar 
a perícia devem. s_er portadoras de_ diploma de curso .de nível 
superior, mas tainb.ém que a habilitação técnica seja. diferen
temente do que se exige hoje, relacionada à natureza do exa
me. É, portanto. meridiano o acerto çle medida proposta. 

8. Parece-nos óbvio que não basta ao cidadão ser de 
boa índole, set idôneo, ou ter llm~ especialização técnica; 
é imprescindível que essa técnica tenha aplicabilidade aos fatos 
sõb perfci&. A, nosso ve-t, também o caput desse art._ 159 é 
passível de alterações, haja vista que hoje, no Brasil, há sufi
ciê_ncía de peritos criminais em toçlos os Estt,tdos, r~stando 
sem justificação ser a perícia reslJltado de_ visão únicc;1, sem 
a necessária discussão. . , _ . . . 

9. No art. 160 e seu parágrafo úriic6, prescreve-se, nova
mente, maior_rjgor ao registro das condições periciadas. No 
caput do artigo fica estabelecido que o laudo sempre será 
posterior a minuciosa descrição da çena do _fato_ ilícito. No 
parágrafo, fixa-se prazo máximo de dez dias para a elaboração 
desse prazo. Parece-nos acertado tantO ampliar-se, de cinco 
para dez dias, o prazo para a realização da perícia quanto, 
também, criar-se a excepcionalidade da ampliação desse prazo 
que deve, de praxe, ser observado. . ___ ~ 

10. Na e-çn.cnda consta que a proposta alcança também 
o art. 164. cremos que houve um lapso, porquanto não se 
vê qualquer mOdificação a esse respeitO no corpo do trabalho. 
Aliás, esse artigO 164 determina sejam os caâáveresJotografos 
na posição em-que forem encontrados, "'sempre que-isso seja 
possível". Entendemos deva se manter a ementa, _com previ
são de alteração do caput e. nesse, introduzir_comando no_ 
sentido de que Se fotografem também ãs lesões externas, por
ventura existentes, c demais vest.igios deixados no local do 
crinie. 
. 11. Finalmente, com relação à alteração proposta ao 
caput do art. 169 do Código de Processo Penal, entendemos 
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melhor a atual redação, embora mais rebuscada, por ser tam
bém mais completa. É claro que os peritos poderão instruir 
seus laudos com ••fotografias, desenhos ou esquemas elucida
tivos", mas css·es procedimentos, a despeito de tão óbvios, 
não dev_cm ser excluídos do texto atual do artigo. Afinal, 
no sentido desse entendimento, c em favor da nossa tese, 
a ~abedor~a conti~a no brocardo romano lembra-nos que "a 
ler clara drspcnsa mtcrpretações". 

12. Parece-nos, ainda, deva se aditar parágrafo ao artigo 
169, determinando-se aos peritos que esclareçam sobre as 
c~mdições de preservação encontradas_, -~om ()_ que §ie propi
Ciará à autoridade judiciária melhor avaliação sobre o grau 
de certeza do próprio trabalho. 

13. Finalmente, no texto do art. 181 do Código de Pro
cesso Penal vemos impropriedade do vocábulo policial, pois 
não cabe a essa autoridade formular juízo, restando necessário 
suprimir-se essa palavra. - -- -- --

14. Dessa forma, subiitetemos o aSsunto à apreciação 
dos il~strcs Pares, com proposta de acolhimento do Projeto 
de Let n\' 140, de 1992, na forma do seguinte Substitutivo: 

"'PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 140, DE 1992 

(Substitutivo) 

Dá nova redação aos arts. 6~, incisos I e H; 159, 
caput e § 1~, 160, ~put e parágrafo único, 164, caput~ 
169, e 181, caput, do Decreto-Lei n~ 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Código de Processo Penal. 

O Congresso Nadonal decreta: _ _ _ 
Art. 1" O Decreto-Lei n~ 3.689, de} de outubro. de 

19~1 - C~digo de PrOcesso. Penal, passa '{igorar_ corP ãs __ sc~ 
gumtcs alterações: _ _ _ _ - · · - · 

"Art. 6" ... __ ....•..•. c .. c""" ........ •---------·--••• ___ .. 

I- dirigir-se ao local,- provide"nC:lando para que 
não se alterem o estado e conservação das coisas, até 
a _chegada dos peritos criminais; 

II- apreender os objetos que tiverem relãção 
com o fato, após liberados pelos peritos criminais." 

"Art. ~59. ,Os exames de corpo de delito e as 
outras perícias serão feitos por dois peritos oficiaiS. - ~ 

§ 1" Não havendo peritos oficiais, o exame será 
realizado por duas pessoas idóneas. portadoras de di
ploma de curso superior, escolhidas,: de preferência, 
entre as que tiverem habilitação técnica relacionada 
à natureza do exame." 

§ 2•' .................... -----·---·----·-"'·"·~~-T.~--
. "Art. 160. Os. peritos elaborarão o laudo peri

cial, onde des_creverão minuciosamente o que exami
narem, e responderão aos quesitos formulados. 

Parágrafo _ú_nico. O laudo pericial será elaborado 
no prazo máximo de 10 (dez) dias, podendo este prazo 
ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento 
dos peritos." 

"Art. 164. Os cadáveres serão sempre fotogra
fados na posição em que forem encontrados, bem co
rno, na medida do possível, todas as lesões externas 
e vestígios deixados no local do crime." 

"Art. 169. ·--·-- .. ·-----·-·----·-~-~"·~-~-- ___ , __ .. 
Parágrafo único. Os peritos registrarão, no laudo, 

as alteraç6es do estado das coisas e discutirão, no rela
tório, as_conseqüências dessas alterações I)a dinâmica 
dos fatos." - -

"'Art. 181. No caso de inobservância de formali
dades, ou no caso de omissões. obscuridades ou contra
dições, a autoridade judiciária mandará suprir a forma
lidade, complementar ou esclarecer o laudo." 

Art. 2" Esta lei entra cm vigor na data da sua publi
cação. 

Art. 3'' Revogam-se as disposições etn contrário. 
Sala das Comissões, 11 de agosto de 1993. -Iram Sarai

va, Presidente- Magno Bacelar, Relator- Lourival Baptista 
- Francisco Rollemberg - Eva Blay - Josaphat Marinho 
- Antônio Mariz - Divaldo Suruagy - João França --Luiz 
Alberto de Olil'eira - Pedro Teixeira - Jutahy Magalhães. 

TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO 
. DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•·-140"; DE 1992 

Dá nova redação aos arts. 6\ inCisos I e 11; :1s, 
caput e § 1n; 160, caput e parágrafo único; 164, caput; 
169; e 10I, caput, do Decreto~Lei n~ 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Código de Processo Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
___ Art. _1" O Decreto-Lei n" 3.689, de 3-de outubro de 

1941 -Código de Processo Penal, passa a vigorar Com as 
seguintes alterações: 

"'Art. 6"' 
I- dirigir-se ao local, providenciando para que 

nãg s_e alterem o çstado c conservação- das coisas, at_é 
a chegada dos peritos criminais. 

II- apreender os ohjetos que tiverem relação 
cOffi o fato, após liherados pelos peritos crim'inais."

"Art. 159. Os exames do corpo de delito e as 
outras perícias serão feitos por dois peritos oficiais. 

§ 1" Não havt.:"ndo peritos oficiais, o exame será 
reealizado por duas pessoas idóneas. portadoras d_e di
ploma de curso superior, escolhidas. de pniferência, 
entre as que tiverem habilitação -técnica relacionada 
à natureza do exame." 

§ z·· ........................ .. 
"Art. 160. 0::; peritos elaborarão o laudo peri

cial, onde descreverão minuciosamente o que exami:. 
narcrn, c responderão aos quesitos formulados. 

Parágrafo. único.. O laudo pericial será elaborado 
no prazo máximo de 10 ( di!i) dias, podendo este prazo 
ser pror_roga.?o, em casos excepcionais, a reqUerimento 
dos pentos. 

"Art. 164. Os cadáveres -serão -Sempre fotogra
íados na posição em que forem encontr-adOs, Oem co
mo, na medida do possível, todas as lesõ_es externas 
e vestígios deixados no local do crime." 

"Art. 169. .. ............................................. . 
Parágrafo_ úníco. Os peritos regístraráo, no lau

do, as alterações do estado das coisas e discutirão, 
no relatório, as conseqüCncias dessas alterações na di
nâmica dos fatos." 

•-•Art. 181. No caso de inobservân-cia de formali
dades, ou no cilso de omissões~ obscuridad_es ou contra-
dições, a autoridade jud_iciária mandará suprir a forma
lidade, complementar ou esclarecer o laudo." 
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Art. 
caçâo. 

2" Esta lei entra cm vigor ·n~Cd<!~a de sua publi-

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

O SR. PRESIDENTE TNabor Júnior) '-"-Ocxpcilíente 
lido vai à publicação. -

Sobre a mesa, ofícios que serão ligos pelo -Sr. l" Secre
tário. 

r'.,,~· .. ; 
São lidos os s_cguintes: - · ·~1 .... f I 

OF. N' 22193 CCJ 
Brasília, 12 de agosto de 1993H Senhor Presidente. 

Nos termos regimentais, comunico a V. Ex" que esta 
Corriissão rejeitou, pOr iná;TIStltudonal, 6 PLS"I1\\T6, dtd992. 
de autoria do Senador João França. que .. possibilita o aprovei
tamento, nos Quadros de Pessoal da Polícia Federal, de Poli
cülis CiVis dos ex-Territórios Federais de Roraima, Amapá 
e Rondónia," na reunião realizada em 11~8-93. -· · - - · 

Cordialmente, Senador Iram Saraiva- Presidente. 
OF. N'' 19/93 CCJ 
Bras11ia 12 de agosto de 1993H Senhor Presidente 

Nos termos regimentaü-., comunico a V. Ex·' que esta 
C6míssão rejeltou, por inconstitUciorlãl, o PLsHr54, de 1992, 
de autoria do Senador Gcrron Camata, que "altera o art. -
38 da Lei n" 4.595, de 31 de dezembro de 1964, o qual dispõe 
sobre o sigilo bancário,'' na rcunifio realizada em 11-8-93. 

Cordialmente, Senador Iram Saraiva- Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Com relação 
aos expedientes lidos e uma vez que os parecere-s- mio foram 
unânimes, a Presidência determina a abertura do prazo pre
visto no art. 101, § 1", combinado com o art. 254 do_Regimento 
Interno, para interposição de recurso de um décimo dos. Mem
bros do Senado, no sentido da continuação da tramitação 
das matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Sobre a mesa 
ofícios que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário. 

São lidos os seguintes: 

COMISSÁO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA -

OF. N" 17/93 CCJ 
Brasília, 12 de agosto de 1993H Senhor Presidente 

Nos termos regimentais, comunico a V. Ex\ que esta 
Comissão deliberou terminativamente, pela prejudicialidade 
do PLS n" 321, de 1991, de autoria do Senador Garribaldi 
Alves Fulho, que "altera o art. 2'' da Lei n" 8.028, de 12 
de abril dc-1990," na reunião realizada em 1 1.8.93. 

Cordialmente, Senador Iram Saraiva- Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. No 20/93 CCJ 
Brasília, 12 de agosto de 1993H Senhor Presidente. 

Nos termos regimentais, _com~.:Lnico a V. Ex• que_ çsta 
Comissão aprovou tc-rminativ.ãmente o PLS- ll·'-122, de 1992, 
de autoria do Senador César Dias, que "acreScenta parágrafo 
ao art. 211 do Decreto-Lei n~ 2.848, de 7 de dezembro de 
'1940- Código Penal, na reunião realizada em 11-8-93. 

Cordialmente, Senador Iram Saraiva, Presidente. 

COMISSÁO DE CONSTITUIÇÁO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N' 21/93 CCJ 
Brasília, 12 de agosto de I993H Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, comunico a y. Ex~ que esta 
Comissão aprovou, terrninativamente, o PLS n~ 270, de 1991, 
de autoria do Senador Francisco Rollernbcrg, que -··torna in
disponfveis os veículos envolvidos em acidentes de trânsito", 
na· reUriiào realizada em 11-8-93.-

Cordialmente, Senador Iram Saraiva, Presidente. 

COMISSÁO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N• 23N3 CCJ 
Brasília, 12 de agosto de 1993.H Senhor Presidente 

Nos termos regimentais, comunico a V. Ex·' que esta. 
Comis~ão aprovou, em deliberação terminativa, o Projeto de 
Lei do Senado n'' 343, de 1991. que dá nova redação ao pará
grafo único do art. 213. do Código Penal, na parte referente 
à pena, na reunião de 11 de agosto de 1993. 

Cordialmente,_ Senador Iram Saraiva -.Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÁO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N" 24/93 CCJ 
Brasna, 11 de agosto de 1993H Senhor Presidente 

Nos termos regimentais, comunico a V. Ex• que esta 
Comissão rejeitou, em deliberação terminativa, o Projeto de 
Lei do Senado n·• 120, de 1991, que altera o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro. ~na re-união de 11 âe ã.gosto de 1993. 

Cordialmente, Senador Iram Saraiva- Presidente. 

COMISSÁO DE-CONSTITUIÇÁO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N•' 25/93 CCJ 
Brasília, 12 de agosto de 1993H - Senhor Presidente, 

Nos termos_- ~~gimentais, c_orríuq_icq .a V. J;:x• que esta 
Comissão aprovOu, terminativamente, nos termos de substi
tutivo que apresenta, o PLS n\' 152, de 1991, de autoria do 
Senador Maurício Corrêa, que "defirie o~ çrinies de uso inde
vido de computador e dá outras providências," na reunião 
reallzada em 11-8-93. 

Cordialeme.nte, Senador Iram Sarah-·a- Presidente. 

COMISSÁO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N" 26/93 CCJ 
BrasOia, 12 de agosto de 1993H Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, coinunico a V. Ex~ que esta 
Comissão aprovou, terminativame-nt~ nõ-s-termos de Substi
tutivo que--apresenta, o PLS __ ~" 140, de 1?92, de autoria do 
Senador Ronan Tito, que "dá nova redição ãõs ãrt. 6\ iteOs 
I e II, 159, § 1", 160, caput e parágrafo único, 164, caput, 
169, caput do Decreto-Lei n" 3.689, de 3 d~e outubro de 1941 
.:::_Código de Proceso Penal," na reunião realizada em 11-8-93 

Cordialmente, Senador Iram Saraiva- Presidente. 
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COMISSÃO DF CONSTITUIÇÁÕ 

JUSTIÇA~ CIDADANIA 

OF. N'' 27/93 CCJH 

Senhor Presidente 

Brasília 12 de agosto de 1993 

Nos termos regimentais, comunico a V, Ex• que esta 
COmissão Aprovou, terminativamen:te,_ nos tCrmos-dü sub::.ti~ 
tutivo que apresenta, o PLS n" 44, de 1992, de auto-ria do 
Senador Maurício_ Corrêa, que ''dispõe sobre as aposenta
dorias e pensões dos. servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações púhlicas, ocorridas entre a data 
da promulgação da Constituiçâo Federal dc.1988 e a entrada 
em vigor ,da Lei nn 8.112, de 12-12-90, que estatui o Regime 
Jurídico Unico dos referidos servidores," na reunião realizada 
em 11-8-93. 

Senador Iram Saraiva- Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júniorr-com referência 
aos expedientes que acabam de ser lidos, a Presidência comu
nica ao Plenário que, nos termos do art._ 91. §§ 3" a S·.>",_do 
Regimerito Interno, abrir-se-á o prar&de cinco -dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composição da 
Casa, para que os Projetes dc_Lci do SenadO n"' 120, 152; 
270, 321 e 343, de 1991; e os PLS n• 44, 122·e 140, de 1992, 
sejam apreciados pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência 
recebeu do Banco do Brasil, o Ofício no 1.887/93, de 16 do 
corrente, encaminhando a _complementação dos documentos 
necessários à instrução do Ofício sn9. de 1993_. , _ 

O expediente será despachado à Comissão de Assuntos 
Económicos para ser aneXado ao prOcessado da matéria _em 
referência. ---

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Foi encaminhado 
à publicação Parecer da Com-is-s;.1o de COnsfituição Justiça 
e Cidadania, concJuíndo pela prcjudicialidade do Projeto de 
Lei do Senado n'' 321, de 1991. 

A matéría se-rá incluída cm Ordem do Dia_, oportuna
mente, a fim de ser declarada prejudicada. _ 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -]'assa-se à lista 
de oradores. 

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, Senador 
Lourival Baptista. -

O SR. LOURIVAL- BAPTTSTA (PFL - SE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem rcyis_ã:o do orador.) ~$r. Presidente, 
Srs. Senadores. retornando de_Sergipe ontem, onde fui parti~ 
cipar de solenidade da Escola Técnica Federal de Aracaju, 
na últi01a sexta-feirã,- faço hoje um br~vc registro sobre a 
memória de um acontecimento-relevante na história dos qua~ 
renta anos de funcionamento da Petrobrás. 

Em Sergipe, hoje, dia 16 dt.! agosto de 1993, encerram-se 
as comemorações. dos trinta anos da descoberta do campo 
petrolífero de_Carmópolis, o de maior volume de óleo já 
encontrado na parte terrestre do Brasil, quando a empresa 
tinha apenas dez anos de_operaçáo, constituindo~se num marco 
importantíssimO paÍ'a o for-talecimento e coilsolidação da em
presa, que entrara cm operação cm 1954. 

-· · Atualmente, Carmópolis produz 23 mil e 845 barris/dia 
de petróleo, correspondendo a 53,72% da produção da Bacia 
de Sergipe e Alag_oas, e o posto pioneiro dessa região continua 
em atividade com a produção de 9,4 barris/dia. Desde a sua 
descoberta até o dia de hoje, Carmópolis já produziu 211 
milhões de barris de petróleo. Essa importante descoberta 
da Petrobrás, na primeira década de sua criação, estimulou 
um- gra'nde esforço exploratório cm busca de outros campos 
terrestres, conduzindo a prospecção cm área marítima. 

Em 1968, ocorreu a descoberta do primeiro campo petro
lífero da plataforma continental brasileira, localizada a 26 
km de Aracaju, denominado Guariccma, que é o maior produ
tor na área marítima da região. Atualmente, nas praias de 
Aracaju, podem ser vistas 26 plataformas que, à noite, mais 
parecem uma cidade flutuante em pleno oceano. 

Recorda~se o pioneirismo da Petrobrás, em Guariccma, 
que foi o primeiro campo produtor de petróleo em mar aberto 
no Brasil ~ -~m toda a América do Sul, sendo a empresa, 
hoje, recordista inundial em cxtraÇão -ª-e p-etróleo enl águas 
profUndas: atingindo a marca de 672 metros de lãmina de 
água em Merlim, na Bacia de Campos. 

Vale ressaltar que, em 1991, a comunidade petrolífera 
do mundo, constituída por empresa representativa do setor 
especialista do ramo, reunida em Houston, durante a Confe
rência sobre a Tecnologia de Exploração Marítima, que se 
realiza há mais de 20 anos, reconheceu internacionalmente 
a Petrobrás como a instituição que rriais contribuiu para o 
desenvolvimento tecnológico da indústria do petróleo. 

Tendo iniciado suas atividades em 1954, nos carnpos·-pio
neltós-do Estado da Bahia e, logo depois, em Sergipe, onde 
iniciou sua· eSpeCialização na extração do petróleo na plata
forma continental, a Petrobrás expandiu sua produção com 
a dcs_cOberta das- Bacias de Campos e Albacora, com mais 
de 700 mif barris diários, realizando o cadastramento de imen
sas- reServaS do produto, e ainda a segunda ffiaior reserva 
do mundo em xisto bduminoso, correspondente a 800 bilhões 
de harris de petróleo, o equivalente a mais de 50 bilhões 
de dólares americanos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, as comemorações se en
cerram hoje cm Sergipe, alusivas aos trinta anoS-da descoberta 
do campo petrolífero de Carmópolis. que também merece 
sei" refie tida sob O prisma dã gra-nde importância do Estado 
na indústria petiolífera, e outros produtos resultantes dessa 
atividade no cenário nacional, especialmente no campo da 
petroquímica e na -iridústria de ft!rtilizantcs, porque o Btado 
é detentor também de grandes jazidas min~rais nessa área. 

Estou ligado à Petrobn.ls, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
desde as campanhas populares pela sua criação, das quais 
participei, na minha mocidade, como estudante e depois, na 
vida pública, sempre a deft;ondi c a exaltei. Nesta Casa, já 
fiz mais de cinqüenta pronunciamentos. Fui Governador de 
Sergipe numa fa'ie áurea de grandes descobertas c intensas 
atividades da empresa naquela região, para onde trouxe mui
tos benefícios em termos de dest.!nvolvimento e progresso. 

Portanto, com mui_to entusiasmo e alegria, quero me asso
cíar a todos aqueles que acredi_tam c defendem a Petrohrás, 
como uma das mais iinportantes e preciosas expressões do 
patrimônio nacional, especialmciúc com os sergipanoS -que 
festejam e rememoram a efeméride histórica da empresa, rela~ 
cionada com a descoberta do campo petrolífero de Carmów 
pólis, que foi tão importante para a vida da Petrobrás, quanto 
para o progresso e desenvolvimento de Sergipe, um marco 
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altamente significativo para a autonomia do nosso ?a(s no 
campo energético de combustíveis e derivados do petróleo, 
para o qual o Estado de Sergipe muito tem .contribuído. 

Conforme já afirmei anteriorrricn_te, ·em fevereiro· de 
1992, num pronunciamento intitulado "Em. defesa da Petro
brás''. que fiz_e refleti sobre a problemática relacionada com 
a discussão em torno do monopólio estatal do petróleo, a 
história da Pctrobrás e a história recente do de~_osolvimento 
de Sergipe têm laços profundos de mútuo intercâmbio, que 
contribuíram para o crescimento da empresa, a partir dos 
poços pioneiros descobertos no Estado,_ . 

Hoje, a Petrobrás é motivo de_ orgulho de todos os sergi
panos que contribuíram para a sua consolidaçã.o,_ como uma 
empresa propulsora do desenvolvimento do País; uma institui
ção que sempre esteve a serviço do progresso e do bem-estar 
de toda a Nação. 

Com essas palavras. quero congratular-me, também, com 
todos os_antigos e novos servidores da Petrobrás e c9m_os 
presidentes que dirigiram a empresa. Transmttb; desta tribuna 
do Senado, os meus .cumprimentos ao atual Presidente, Dr. 
Joel Mendes Rennó, que se encontra hoje em Sergipe para 
participar das referidas comemorações. 

Finalizando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, peço a trans
crição, em meu pronunciamento, dos seguintes artigos publi
cados pelo Jornal da Manhã, cm Aracaju, edição de 15 e 
16 do corrente, intitulados: "O Petróleo do Campo de Carmó
polis e as Transformações de Sergipe", de autoria de Paulo 
Barbosa de Araújo, e "O Campo Petrolífero Coroe_mor:a Trin
ta Anos". 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DiSCURSO: 

Jornal da Manhã 
Aracaju, Domingo e Segunda-Feira, 15- e 16 de a&:ost9 de 
19\3 

CAMPO PETROLíFERO 
COMEMORA 30 ANOS 

HISTÓRICO 
PRODUÇÃO MARÍTIMA 

As comemorações.alusi_vas aos 30 anos d!!_ d~scob~r~~ 
do campo petrolífero de Carmópolis encerram-se n~sta ~egun
da-feira, dia 16, às 10 horas, naquele município, com o descer
ramento da placa comemorativa e com a assinat'-:lra do Coo~ 
trato de Comodato entre a Prçfei_tura de Cann_ó]?olis e a Petro
brás, através do qual, estatal cederá_ lotes de terra para a 
exploração agrícola pela população local. 

A programação dos 30 anos do campo teve início no 
sábado a destinada aos empregados da em pressa e à população 
daquela cidade. Foram promovidos torneios de futebol, re
creação infantil, visita ao campo prOdutor, corrida rústica, 
trio elétrico e sorteios de cestas básicas aos popülares carentes 
do município. Aconteceram ainda a apresentação de grupos 
folóricos e entregas de plaquetas a empregados que se destaca
ram nesse 30 anos de descoberta do campo de Carmópolises 
a autoridades do Estado. ___ _ 

No encerramento que será realizado nesta segunda-feira, 
o Presidente da Petrobrás, Joel Mendes Rennó se fará pre
sente, além de políticos c autoridades sergipanos que presti-
giarão o acontecimento. _ 

Há 30 anos, no día 15 de agosto de 1963, era descoberto 
o primeiro poço de petróleo no Município de Carmópolis. 
Os primeiros indícios da existência de petróleo em Sergipe 
ocorreram em 1961 quando a estatal perfurou um poço em 

Rosário do Catete e, no mesmo ano, em Riachuelo, que resul
tou na primeira descoberta significativa de petróleo no Estado. 

Após estes investimentos, os esforços da Petrobrás foram 
incrementados resultando na descoberta do campo de maior 
volume de óleo já encontrado na parte terrestre do Brasil; 
o de Carmópolis, que abrange outros municípios, como os 
de Japaratuba, Rosário do Catete, General Maynard, Maruim 
e Santo Amaro. 

Sua descoberta representou um marco na história da Pe
trobrás. Atualmente, este campo produz 23.845 barris/dia, 
o que significa 53.72% da produção da Bacia de Sergipe/A
lagoas. O poço pioneiro deste campo continua em atividade, 
produzindo atualmente 9,4 barris/dia. Desde a sua descoberta, 
até os dias atuais _o campo já pfoduziu 211 milhões de barris 
de petróleo volume que seria suficiente para atender o consu
mo çle petróleo de todo o Brasil durante cerca de 192 dias. 

O esforço exploratório da Petrobrás, após a descoberta 
de outros campos terrestres, foi estendido para a área marítima 
e, em 1968, aconteceu a descoberta do primeiro campo petro
lífero na plataforma continental brasileira. Localízado_a 26km 
ao sul de Aracaju, o campo passou a chamar-se Guaricemã.
Possuíndo atualmente 6 plataformas é o maior produtor na 
área marítima da região, produzindo 3.346 barris/petróleo ao 
dia. . 

Com a descoberta de outros campos petrolíferosem áreas 
terrestre e marítima, as atividades de desenvolvimento da 
produção for-am concentradas no Estado de Sergipe para onde, 
em 1970, a Petrobrás decidiu transferir a sede da Região de 
Produçãoo do Nordeste, (RPN), de Maceió para Aracaju, 
Hoje, 26 plataformas podem ser observadas das praias de 
Aracaju, e no ihterio"r do Estado centenas de unidades de 
bombeiros"os cavalos de pau" incorporam-se à paisagem s_er
gipana. 

Atualmente, a Bacia de Sergipe produz 42.864 barris/dia, 
sendo 5.028 de LGN. Os campos de Carmópolis, Siriri e Ria
chuelo são respoilsáveis por 77% da produção de Sergipe. 

Jornal da Manhã 

Aracaju, Domingo e Segunda-Feira, 15 e 16 de Agosto de 
1993-

0 PETRÓLEO DO CAMPO DE CARMÓPOLIS 

E AS TRANSFORMAÇÚES DE SERGIPE 
Paulo Barbosa de Araújo 

PAra os economistas sergiparios o tema ainda- PodÚá 
ser assunto de uma boa monografia. Para a Petrobrás é a 
história de uma verdadeira epopéia, é o registro de como 
os nossos geólogos estavam certos_em suas teorias, de que 
havia fora da Bahia. 

Contudo, para a população sergipana, o que significa 
agora cofi:lemoratrilos os trinta anos da descoberta do primeiro 
campo potrolifero comercial no Estado? Para muitos, pouco 
~udou, diante do alto preço da gasolina, visto que temos 
sempre vendido em cruzeiros o nosso petróleo e o gás e lçogo 
em seguida compramos a gasoliana, o diesel e o gás de cozinha 
e oe outros derivados do petróleo, em dóleres! 

Fora este aspecto, não se pode desconhecer a importâncía 
da discoberta do_ primeiro campo petrolfero em terras sergipa
nas, justamente no mês de agosto de 1963 - trinta_ anos 
atrás - quando foi feito um poço de caráter exploratório 
no Município de Carmópolis, e foi então tocado em uma 
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jazida de hidrocarbonetos líquidos, até em uma baixa profun
didade. 

O qu·e-aconteccu com o Estado de Sergipe a partir daquele 
momento, é um fato que merece ser analisado com muito 
vagar. Foi a paitiT -da d.esc-o6Cita do campç p~tr<?lifero di.! 
Carmópolis, que praticamente a Pctrobrás descobre o Estado 
de Sergipe. 

Foi dado início a um trabalho de levantUmerito ~pesquisa 
de tal monta. que logo depois era cm Aracaju instalado o 
Distrito da Petrohrás. que goi o primeiro passo para a insta
lação da atiual Superintendência da Rt::gião de Produção do 
Nordeste, isto quando já era-~ nosSa _proVíncia--perrolfera-. 
a mais promissora do Brasil, visto que já se--revelava o campo 
de Carmópolis, o maior do continente no País. 

Com a intensificaçãO dós trahalhos d€- perfuração d6s 
poços que foram locados a partir das pesquisas realizadas 
no território sergipano, cOmeçam então a aparecer novos cam
pos, menores é verdade 4ue Carmópolís. porém. importan
tíssimo para a observação dos processos de migraç_~9 do óleo 
do continente para o mat continental. 

Produto de tais eloi.:::ubrações. foi u ínicio dos estudos 
e pesquisas feitas na pbi3forma contincnta1 sergipana, e a 
demarcação de duas locações, as primeiras no mar continL'ntal 
brasileiro. Vejam o que é o destino, Jogo nas primeiras loca
ções, nasce o campo de Guaricema, que foi o primeiro campo 
produtor de petróleo à mar aberto no Brasil e na América 
do Sul. 

Mais uma vez a Pctrobrás volta-se para Sergipe, qttc na
quele exato momento era tão importante para Empresa, como 
o são hoje os campos petrolíferos de Campos no Estado do 
Rio de Janeiro. DCpois de Guaricema, vem Camorim, Caioba 
e muitos outros campos quc.: fOram ctCsco_h~rtos e coniinuam 
até mesmo sem nome, apenas conhecidos pelo poço pioneiro 
- Sergipe-25 (SES-25) etc. 

Na década de 5Ctenta, a importância de Sergipe para 
a Petrobrás é de tal forma, que a Empre&'l que não haverá 
se firmado ainda na década de 60, agora toma formas de 
uma verdadeira multinacional, e vai p::~ra o exterior com ares 
vitorisost 

No continente, continuam os trabalhos de .ilcsenvolvi
mento-do_campo de Comópolis, quando se toca nas famosas 
jazidas salíferas que abriríam perspàtivai-importantcs para 
o desenvolvimento do Estado em uma nova área: a do desen
volvimento mineral. 

Foi a partir das des.cobdas de enxofre. sais de carnalita, 
silvinita c taquidrita que entra em cena o nosso querido Conse
lho de Desenvolvimento de Sergipe (CONDESE), c, então 
define uma política industrial das mais agressivas já idealizadas 
no Nordeste que mais cresceu na década de setenta. 

COUbe ao saudoso professor José Aloísio de Campos re
ger a oequestra considesiana para preparrir corajosamente 
toda a estrutura que se consolidou no Pólo QuímicO e Petro
química de Sergipe,-que é agora a prinCipal peça impulsio
nadora do desenvolvimento de Sergipe. 

Para nós economistas evoca a descoberta do petróleo 
em Carmópilis, grandes recordações. pois retorna-se a lem
brança de um velho companheiro de lidas, Paulo de Rocha 
Navais, que já profe~sor universitáfío mas desprovido como 
sempre de importãncoa, tomou um banho de petrôleo e desfi
lou pelas principais ruas de Aracaju, comemorando em estilo,· 
o fato. 

Hoje, trinta anos depois da descoberta de hidrocãrbo
netos em Carmópolis, nOs economistas temos d_~fazer uma 

retrospectivas e tentamrmos fazer uma breve avaliação de 
importância de tal dato para a nossa economia. 

Muito mais, teremos de inferir que impulsos novos deve
mos preparar para que Sergipe continue a avançar na direção 
projetada pelo CONDESE que já não mais existe. Agora 
usrge uma nova oportunidade, quaitdo SEPLAM-SE e a CO
DISE tem os meiso para definir estes novos e importantes 
avanços. 

As informações que estamos colhendo na Petrobrás, neste 
exato momento, é que em função da evolução tecnológica 
recente, a Empresa atem computadotres que podem fazer 
u-rifã: vé'rdaddeira re\iolUção na ariálise de novos levantamentos 
e pesqüisas que começaram a ser feitos n"a província petrolfera 
sergipana. As possibilidades para descobertas de novas jazidas 
de petróleo e gás, juntaril-se às possiblidades que existem 
a camisa de Sergipe, neste novo estágio dcsenvolvimentista. 

Acontecendo tal articulação, tomem nota, Sergipe tem 
futuro. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Jiínior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Pedro Teixeira. (Pausa.) 

S. Ex" não se encontra em plenário no momento. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

(Pausa.) 
S. Ex" não se encontra em plenário no momento. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

(Pausa.) 
S. Ex·' não se encontra em plenário no momento. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pau

sa.) 
S. Ex" não se encontra em plenário no momento. 
Concedo a palavra ao nohre Senador Jonas Pinheiio. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Minis
tro José Eduardo de Andrade Vieira, membro ilustre e muito 
atuantede nosso Partido, o PTB, em repetidas oportunidades, 
tem demonstra9o a su~ preocupação com a maior particípação 
da classe empresarial nos planos de desenvolvimento do País, 
afirmando, com muita freqüência, que sua Pasta-,- a da Indús
tria, Comércio e Turismo é a casa do empresário, e por ser, 
como toda a sociedade recon~ece, um templo çlo trabalho, 
é, p()r conseqüência, a casa do trabalhador. 

O Brasil luta, neste início da década de 1990, contra 
um grande desafio que é definir um modelo definitivo de 
desenvolvimento, capaz de absorver e prontamente utilizar 
modernas tecnologias, resultando, como contrapartida, na 
concretização do compromisso do Ministro Eduardo Vieira 
com a qualidade. A qualidade de toda ação empresarial que 
gera, como conseqüência lógica e esperada, a melhor quali
dade de vida em todos os quadrantes e segmentos sociais. 

Inspirado por toda a linha filosófica que tem baseado 
sua aÇão no Governo do Presidente Itamar Franco, o Ministro 
José Eduardo Vieira acaba de lançar, cuja vida legal anunciada 
pelo Presidente da República começou na semana passada, 
perante cerca de 200 empresários de todo o Brasil, o Conselho 
Consultivo Empresarial de CompetitiVlaade, o CONCEC, que 
será coordenado pelo empresário gaúcho, Jorge Gerdau Jo
hannpeter. 

A principal atribuição do CONCEC será tratar de montar 
uma visão estratégica com iniciativas plenamente definidas 
de médio c longo prazos para tornar o nosso País mais compe
titivo, em condições de romper, com o ímpeto que -toda a 
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Nação espera, as barreiras duras e antigas do nosso inconce
bível e inaceitável subdesenvolvimento. 

O lançamento e a apresentação ao mundo empresarial 
do CONCEC reflete a enorme e atenta preocup-a-ção do Minis
tro da Indústria, Comércio e Turismo corh. o futuro. Ele terá 
- o CONCEC - uma linha de ação complementar com 
o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que 
já vai sendo executado com bons níveis de ações Positivas 
por aquela Pasta. 

Como já é de conhecimento da opinião públiCa, o Progra
ma Brasileiro de Qualidade e Produtividade é voltado prinCi
palmente para ações imediatas e já está patrocinando com 
a participação ativa, altamente dinamizada, de 300 impor
tantes entidades de classe, mais de 600 destacados projetos, 
para o aumento, a curto prazo, dos padrões mais exigentes 
de produtividade e qualidade. 

A interferência do Ministio José Eduardo Vieira, durante 
a solenidade realizada no Palácio do Planalto, espelha com 
fidelidade não apenas o seu pensamento pessoal como homem 
oriundo da classe empresarial mas, também, a linha de ação, 
altamente elogiável, que imprimiu com brilho e grande eficiên
cia no ministério que ocupa em nome do nosso partido. Como 
Presidente do CONCEC, ele deu ênfa~e ao fato de que a 
grande busca da melhoria de qualidade c aumento de produti
vidade não pode e não dev_e ser considerada como uma meta 
vaga, nem mesmo um simples objetivo técnico e vazio. O 
grande objetivo de todo o programa de administração do Mi
nistro José Eduardo Vieira é acabar com o dcsCmprego de 
uma vez por todas. Gerando novos empregos, absorvendo 
mão-de-obra farta em todas as regiões, contribui-se decisiva
mente para o fim da miséria, da fome, da violência no Brasil. 
Esta deverá constituir-se, também, na própria razão de ser 
do colegiado, que atuará para êxito do CONCEC. 

Segundo o Ministro José Eduardo Vieira, um dos maiores 
objetívos que -espeia poder ser atingido a curto prazo é tratar 
de melhorar aceleradamente o padrão técnico operacional 
das empresas brasileiras, pois só dessa maneira elas poderão 
conquistar mercados no panorama altamente moderno e com
petitivo do comércio exterior, com a Cscal_ada de novos e 
esperados patamares de negócios, aumentando a atividade 
industrial, abrindo novas oportunidades de emprego e melho
rando as condições sociais dos trabalhadores de nosso País. 

A obsessão do CONCEC, pará o Min'isfiO José Eduardo 
Vieira, deverá ser- e será- o emprego, fazerido com que 
dessa maneira se reduza, a níveis aceitáveis, o- quadro tene
broso da miséria e da fome, que castiga, segundo dados do 
próprio Governo;·-mats de 32 milhões de infelizes patrfcios 
nossos. Mais emprego, toda a gente sabe disso,_ significa de 
imediato mais renda, mais comida, mais tranqüilidade social, 
com um quadro geral animador e tranqüilizador de menos 
violência nas cidades e no campo. 

A criação do CONCEC, ocorrida em muito boa hora, 
vem nitidamente suprir a necessidade patente de se estabelecer 
um fórum de comunicação direta e sistemática entre o Go
verno e a classe empresarial, capaz de contribuir atíVãriierite 
no esforço de identificação de obstáculos que-afetam, há muito 
tempo, negativamente, a competitividade dQ complexo de ati
vidades produtivas entre nós. A ele, como já está ocorrendo, 
caberá propor ações cujo objetivo será sempre a criação de 
um ambiente nado.Oal estruturalmente competitivo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria que os Anais 
desta Casa, que também é a Casa do Ministro José Eduardo 
Vieira, registrasse o meu aplauso e a minha enorme confiança 

no futuro do CONCEC, na sua campanha para contribuir 
decisivamente com a redução, para sempre, dos padrões avil
tantes da miséria e da fome que atacam a nossa pobre gente. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, desejo reiterar, rià condição de Presidente 
do Partido Progressista Reformador, dois pontos concernentes 
ao esforço que nosso partido está realizando a propósito da 
revisão constitucional. 

Conforme já informei à Casa, a Fundação Milton Cam
pos, do nosso partido, está desenvolvendo, desde maio_deste 
ano, ·estudos concernentes às prioridades estabelecidas pelo 
Pãrtido Progressista Reformador para os trabalhos da revisão 
constitucional. Essas prioridades se dividem em três tópicos, 
sobre os quais desejo, mais uma vez, focalizar essa minha 
manifestação. 

O primeiro ponto refere~se à questão política. 
Os líderes partidários do Senado têm discutido a forma 

preferível para a Lei da Organização dos Partidos. Enten
demos que é indispensável, quer em termos da Lei de Organi
zação Partidária, quer em termos da Lei Eleitoral, quer em 
termos do texto constitucional, fortalecer os partidos e induzir 
a redução do número de siglas erri úso e funcionamento, corno 
forma de dotar o País de um_ sistema que facilite as decisões 
políticas e a implementação das mesmas. 

O segundo ponto que meu partido escolheu como priori
dade é o ajuste fisCal, com destaque para a Previdência. Não 
há como equacionar a questão da Previdência em nosso País 
sem uma ampla reforma tributária· que seja preconizada no 
próprio texto constitucional, levando à simplificação de tribu
tos e a uma definição clara, adequada e equilibrada de encar
gos e receitas para a União, Distrito Federal, Estados e Muni
cípios brasileiros. 

Quanto à Previdência, o meu partido concluiu nesses 
estudos Preliminares que, longe de se constituir uma fonte 
de financiamento de projetes de longo prazo, como ocorre 
em todos os países bem sucedidos do mundo, a Previdência 
no Brasil mal-e-mal vai tapeando os seus encargos do mês; 
mal-e-mal vai trocando, como se diz na gíria, a carga pelo 
freie. Ela precisa ser redimensionada, qualíficada e adequada, 
sob pena de se converter, por força de soluções de curto 
prazo, de soluções que podem ser qualificadas como meiaM 
sola, continuar a se constituir num peso para a economia 
brasileira e para a sociedade como um todo. 

Gostaria de ressaltar, nessa questão da Previdência, o 
grave quadro em que est~o a adentrar Estados e Municípios. 
Com o Regime Jurídico Unico estabelecido a partir do texto 
constitucional de 1988 e que se converte, virtualmente, no 
Estatuto dos Funcionários para todos os servidores, com o 
adven~o des~_e_ ~egime todos os Municípios, além dos Estados 
brasileiros, estão caminhando_ para uma situação atuarial de 
íriso1vência. - - - - - -

Finalmente, o terceiro tópico escolhido pelo meu partido 
é o da ordem económica. É sobre este tema que eu gostaria 
de, rapidamente, tecer algumas considerações a propósito de 
que meu partido decidiu, na reunião da última terça-feira, 
como coroamento do nosso esforço, com vistas à revisão cons- _ 
titucioilal. 

O nosso País está, sem dúvida, neste momento, defasado 
em termos de Iegíslação e de texto constituciOnal, incapaZes 
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que s_omos de captar, para o processo produtivo, capitais brasi
leiros exilados e estrangeiros disponíveis para investimento, 
que para cá não acorrem. 

Com vistas a reverter esse quadro, o nosso partido preten
de, além do esforço até aqU:i desenvolvido, realizar nos dias 
30 de setembro e 1 ~ de outubro o encerramento deste seminá
rio, iniciado no dia 18 de maio passado - o Seminário da 
Revisão Constitucional --.com um encontro, aqui em Brasí
lia, reunindo lideranças partidárias e políticas. Estendo, desde 
já, o convite a todos os demais partidos que pensam que 
a revisão constitucional é inevitável e deve ser abordada de 
forma assemelhada a esta que anunciamos c adotamos, para 
que participe deste Seminário, dando-lhe sugestões e oportu
nidade, enfim, servindo ao trabalho que deve ser iniciado 
no dia 6 de outubro próximo·. 

Portanto, é na condição de Presidente do PPR que trago 
aos meus Companheiros de Senado, primerro;·a notícia que 
reitera comunicações já feitas anteriormente e esta decisão 
nova da realização de encerramento do Seminário sobre a 
Revisão Constitucional pelo nosso partido, ou melhor, o en
cerramento do Seminário, que está sendo realizado desde 
o dia 18 de maio, com o Encontro Nacional que se realizará 
aqui no Congresso, cm espaço que reivindicaremos à Mesa 
do Senado Federal. 

Finalmente, a título ainda de comunicação, quero relem
brar algumas ponderações que fiz, recentemente, por ocasião 
de um debate com o nobre Senador Pedro Simon, Líder do 
Governo no Senado Federal, sobre o conceito de progressista 
e conservador. Entendo que, mais do que nunca, o real conteú
do da expressão "progressista", que o meu partido_ acolhe 
na sua legenda, deve ser questionado e avaliado na vida brasi
leira. Nós, os progressistas, entendemos que queremos dar 
à revisão constitucional um cunho prático, indispensável a 
reverter o quadro em que se debate a sociedade brasileira: 
de fome, de recessão, de falta de recursos e disposição para 
investimentos. Ser progressista, mais do que nunca, é querer 
alterar um quadro desfavorável a largos se_gmentos da socie
dade brasileira. E, em nossa opinião, ser reacionário, muito 
mais do que consenrador, é colocar-se CQn_tra _essa oportu~ 
nidade que o próprio texto constitucional nos conCede, oportu
nidade acompanhada, evidentemente, da óbvia, conseqüente 
e inerente responsabilidade. 

Creio que a reflexão sobre estas duas ou três expressões: 
progressista, de um lado, e reacionário ou, no sentido mais 
delicado, conservador, de outro devem ser sopesadas no moM 
mento em que se vão alinhando forças políticas; em nosso 
caso, forças partidárias com vistas a tomar posição, ou postura 
em relação à revisão constitUcional. 

Desejo, por iSSo, deixar perante os meus companheiros 
e perante a própria sociedade brasileirã essa-questão suscitada. 
Aqueles que vivem se apresentando, inclusive na mídia nacio
nal, como sendo progressistas, na verdade, estão se posicioM 
nando contra a revisão constitucional -corpOrações, entida
des de classe, partidos políticos, alguns segmentos da chamada 
esquerda mais radicaL Exã.tamente, os que· mais -pretendeni 
ser merecedores da expressão progressista são os que se estão 
concentrando na atuação contra a revisão constitucional, que
rendo impor àqueles que querem mudar a situação que aí 
está a afligir a nossa população a alcunha, a expressão "conser
vador". ou mesmo "reacionário". 

Só para lembrar, na semana passada, um jornal de circu
lação nacional trazia notícia de forte mobilização contra a 
privatização na Rússia. Lá, os reacionários são contra a priva ti-

zação. E no mesmo jornal, de circulação nacional, aqui no 
Brasil, os progressistas- numa outra notícia- questionavam 
o programa de privatização. Das duas uma: ou na Rússia 
ser progressista ainda é defender a forte intervenção-dó Estado 
-~isso não é rçconhecido por nenhum veículo, por nenhum 
instrumento de comunicação no mundo -, ou o Brasil _é 
o último remanescente deste equívoco: considerar que quem 
defende a maior intervenção possível do Estado, na economia, 
é um progressista, sendo os outros reacionários; tal equívoco 
está levando o Brasil a uma posição de isolamento. Em matéria 
de tratamento do-capital estrangeiro, estamos aquém do Par
tido Comunista Chinês - já disse isso aqui - que recebe 
cdrtl tapete vermelho, no melhor e mais amplo sentido da 
expressã?, o capital estrangeiro; estamos aquém de Cuba, 
do Sr. Ftdel Castro - pelo menos, a partir do seu discurso 
feito dez dias atrás-, que, numa situação que pode ser compa
rada à da mulher meio grávida, anunciou que aceita o dólar 
como parte das transações económicas e financeiras do seu 
país. Parte aceita vai regulamentar a forma pela qual foragidos, 
expatriados e exilados possam ter contato, até físico, com 
a sua _terra natal. 

E estamos, Sr. Presidente e Srs. Sena-dores, em matéria 
de alguns ranços, em relação ao capital estrangeiro, ficando 
sócios apenas do regime da Coréia do Norte. É o único regime 
balizado ainda pela Guerra Fria e pela certeza ou convicçãO 
de que há o planejamento central do Estado, a centralização 
do plancjamento das atividades econômicas, o instrumento 
para promoção do bem-comum. 

Esse alerta deixo ao final, para reiterar o compromisso 
do meu Partido, o Partido Progressista Reformador, de fazer 
jus ao seu próprio nome. à sua própria legenda, que é preten
siosa, reconhecemos. Ser progressista pela via da reforma 
é uma pretensão. Em compensação, creio que há pretensão 
mais necessária ao País que quer espantar todas essas circuns
tâncias indesejáveis da vida nacional: o des_emprego, a fome. 
a desesperança, a recessão. 

Eram esses os comentários, Sr. Presidente e Sr. Senado~ 
res, que me cabia fazer, comunicando e reiterando o convite 
para os dias 30 de setembro e 1\' de outubro, quando o meu 
partido encerrará o Seminário sobre Revisão ConstitucionaL 

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra ao Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronun
cia o seguinte discurso. seffi revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores no decorrer desta semana será trazido 
à discussão o texto da Medida Provisória n~ 340, de 31 de 
julho de 1993, que procura estabelecer a noVa política salarial 
do Governo. Uma vez aprovada pelo Congresso. não especifi
camente pelo Senado, passará a ser adotada em todo o País. 

Por suas características, Sr. Presidente; ainda é uma polí
tica provisória. Durante sua vigência continuarão as negocia
ções entre os três segmentos_,- Governo, empresários e traba
lh-adores-, visando uma política salarial mais estável c volta
da para os reais interesses da maioria do povo brasileiro -
os trabalhadores. 

Além de se assegurar um salário sem perdas aos trabalha
dores, que o proteja da corrosão provocada pela inflação, 
asseguram-se, ainda, condições de viabilidade do mercado 
interno que proporcionará a sobrevivência de milhares de 
empresas em todo o País. Se o trabalhador não tem poder 
aquisitivo, essas enipresas vão, cada vez mais, perdendo sua. 
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viabilidade, principalmente as micro, pequenas e m.édias em· 
presas. Dizer que essas empresas defendem o arrocho salarial, 
a perda continuada do poder aquisitivo do trabalhador, é 
não conhecer a realidade ou não ter o men.or _cp_nt_a~o com 
os segmentos representativos _desses setores. .. _ 

Pelo contrário, uma vez dada a chance de seus rcpresen~ 
tantes se manifestarem, cOnstataremos .que estes sempre se_ 
posicionaram a favor de urna política salarial que não levé 
ao arrocho. E não podemos conceber de outra maneiré.'J,, se_ 
a política salarial contempla um reajuste abaixo da inflação. 
Reajuste abaixo-da inflação _tem nome: arrocho salru;ial. Signi
fica que, mês a mês, b salário perde o seu poder de_compra. 
Mês a mês é-menos alimentação na mesa do trabalhador e 
dos seus filhos, é menos condição de uma vida digna. _ 

É nesse sentido. Sr._PrGS-iclen_te, Srs. Senadores,_que que
remos compreender a situação do Gove_rno rieste momento 
de grandes dificuldades, de inflação cres-cc::o_teh_colocançJo o_ 
Brasil no primeiríssimo lugar na América em ínflação. Não 
há outro país na América que tenha uma inflação--de 30%. 
Não há! E no_mundo, talvez os países em ajustamento. como 
a ex-União Soviética, estejam com a inflação momentanea
mente acima dos 30%. A noss_a já não é mais de 307c_, como 
informa _a_ Exposição de _Motivo::; conjunta dQS __ Ministros do 
Planejarncnto e da Fazenda, mas sim_ 34%. 

Na realidade, a questão é saber se a nova política salarial 
consubstanciada_ na Medida Provisória o·' 340 assegura, como 
diz a Exposição de Motivos, uma proteção mais cfetiva contra 
a corrosão inflacionária, hoje no patamar de 30%, um percen
tual otimista da Exposição de Motivos. _ _ 

A resposta, infelizmente, é não. E verdade que houve 
avanço, o Governo avançou bastante. Naquela fase inicial 
da votação do projeto na Câmara, houve omissão dos repre
sentantes do Governo em negociar algo que fosse mais ãdequa
do à atual realidade .. No Senado, houve int_ranJ;igência. Çolo
caram na mesa um percentual de apenas 45%, chegaram de
pois a 50%. Não houve negociação. 

O Senador Beni V eras, que é realmente um parlamentar 
dos mais destacados c dedicados desta Casa, fiCou numa situa
ção dificílima. Sabemos que ele, intimamente, defeÍldia -
como se viu posteriormente que era a posição de todo o Senado 
-os 60%. O seu relatório não passou, foi derrotado,lamenta
velmente, aqui no Senado. Voltou à Câmara, e o resultado 
-todos sabemos- a Câro---ªr_a_m_a_nt~_v_~_Ol> 100% de reajuste. 
O Presidente da República vetou o reajuste de 100% e propõe 
agora algo que é um avanço em comparação com a atual 
política salarial e com a posição de intransigê_ncía que o Gover
no, por intermédio de sua equipe econômica, manteve no 
Senado durante a votação daquele projeto. 

Mas, mesmo assim. Sr. Presidente, c apesar dcs."a medida 
provisória já ter parecer favorável na Comissão.Especial, ela 
vem ao plenário do Congresso, não_ desta Casa, mas ao plená
riO do _Congresso, com parecer favorável da ampla maior1a 
à própria medida provisória. Meslno assim, podemos dizer 
que o Governo poderá, esta semana, aprovar a medida provi
sória no plenário do Congresso, e esperamos até q-ue aprove. 
Não interessa ao País prorrogar por mais tempo a indefinição 
sobre a política salarial, porque isso acelera mais a incerteza 
dos agentes econômicos, e essa inccrtc.ta também é fator ele_ 
inflação, contribuindo para acelerá-la. Mas o Governo vaí-
vencer. _ _ _ __ 

Eu queria deíxar bem claro que posso vOtar favoravel
mente a essa medida provisória, mas não estou cb_nvencido 
que ela é a melhor saída. Afinal de contas, para mim, o 

Governo vence, mas não convence. Não convence porque, 
na realidade, esse redutor isolado dá a entender, mais uma 
vez, que os saláfios São os i.ínicos causadores da infi_a~ão. 

_ Pouco interessa que o nosso _ilustre Senador _e Ministro_da 
Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, diga o contrário, que 
a e_quipe econômica diga o contrário, que-salário não gera 
inflação, que aperias pode causar aceleração cm certos m_o_
mentos. Mas, na hora de decidir pela sua aplicação, o redutor 

_de 10% foi exclusivamente em cima dos salários, e isso para 
que o trabalhador tenha uma efetiva ação contra a corrosão 
inflacionária, segundo a -exposição de motivoS. Mas, como? 
Se todos os demais fatores estão aí soltos, sem redutor, sem 
nenh_uma çontenção,_sem nenhum dique? Por que somente 
a renda do trabalhador, o ~eu ~alá rio, ê que recebe esse dique, 
é que tem esse obstáculo? O trabalhador e_ o seu salário é 
que estãO sendo responsabilizados por urna inflação qUe já 
beira o índice de 34%. - --_ _-

É por isso, Sr. Presid~n_t~,_que não podemos aceitar passi
vamente uma situação como esta. Precisamos raciocinar mais 
um pouco sobre essa questão. 

Suponhamos qUe a diretrii do meu Partido- a que obe
deço - _ s_eja no sentido de votar a medida provisória que 
estabelece, textualmente, que será corrigido aquilo que exce
der 10% do salário do trabalhador. Todavia, o próprio_ (i_over
no, que impõe essa regra através dessa medida provisória; 
não se revestiu de força política e moral suficientes para fazê-la 
ser Cumprida, devido ao fato de os preços das tarifas públicas, 
nesses últimos meses, terem-se elevado acima da inflação. 
A ausência desse respaldá se faz sentir também quando das 
negociações com o empresariado. 

Não estamos defendendo imposição sobre as regras do 
mercado; não queremos preços prefixados, nem congelamen
to, nem qualQuer es[l6cie de-pacote. EntrCtanto. não podemos 
deixar que os fatos da economia brasileira concorram para 
a hipcrinflação. 

No meu- entender, e fói -esse o Sentido de uma emenda 
que apresentei à medida provisória, o Governo poderia adqui
rir muito mais força política e moral se procedesse ao enxuga--
mente das empresas públicas sem aumentar suas tarifas acima 
da inflação, utilizando-se do mesmo redut_or proposto para 
os salários. Dessa feita, o nosso voto não seria apenas por
obediência partidária, mas por acreditar rio bom cXerilplo do 
Executivo e de sua equipe econômica, em :PC ilhados cm reduzir 
a inflação sem penalizar os salários apenas. 

O St. Jutahy Magalhães- Concede-m<> V. Ex• u_m apar-
te? 

O SR. MANSUETO OE LAVOR - Ouço V. Ex• com 
prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Mansueto de Lavor, 
infelizmente não pude ouvir todo o pronunciamento de V. 
Ex\ maS posso afirmar que é difícil encontrar uma solução 
para esse problema. Parece haver um consenso de que, para 
se evitar a hiperinflação, tão preocupante, mister se faz equili
brar as contas do Estado antes de partir para um combate 
mais eficaz à-inflação. Inclusive, durante esse período antece
dCnte, houve neceSsidãde de" se aumentar aS úlrifas de aCordo
com ou um pouco acima da inflação. Como ilustração, nós, 
do Congresso Nacional, votamos um aumento real de 8% 
para a tarifa _de energia. 

O SR. MANSUETO OE LAVOR - A meu ver, a medida 
provisória deveria êlúruhai esse dispositivo. -
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O Sr. Jutahy Magalhães - Há, portanto, uma preocu
pação do Govenlo ·cm cvltlif qUe o ·aum-eõto das tarífa·s-sejil 
superior· à inflação. O Ministro da Fazerida tem deçlarado, 
nesses últimos dias. que nã-o accitará_mais prOpostas das esta
tais para aumentos que acompanhem a inflação, mas sim atra
vés de uma planilha de custos que demonstre a necessidade. 
desses aumentos. V. Ex• tem conh~cimento, porque sempre 
está acompanhando com o ma_íor interesse os problema_s do 
País, de que tambt!m nas estatais esse redutor scr<i aplicado 
para evitar um aumento de salários maiO~ que o do funciona
lismo público. como vem ocorrendo. Certamente a s·C?J~:I_çãQ 
não chegará de imediato, mas_ há uma preocupaçã9-constante 
do atual Ministro da Fazl!'nda em fazer com que esses vazaM 
mentes todos sejam combatidos por uma ação eficaz do Minis~ 
tério e do Governo atuaL Almejamos, como_V. Ex", eliminar 
a inflação, para que os assalariados tenham um melhor pOder 
aquisitivo e o País atinja um desenvolvimento maior: 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Obrigado. Senador 
Jutahy Magalhães. O aparte de V. Ex• foi perfeito, pois se 
encaixa exatamente na linba çl_o_ JTICU raclocínio de que ê pre
cis_o entender o _combate à in_flação como um. conjuntO de 
medidas globais e não trata~ de politica salarial isoladamente, 
que é apenas uma parcela. 

Ao referir-me a essas medidas, _não pretendo me contraM 
por à política do Ministro Fernando Henrique Cardoso; ao 
contrário, estamos torcendo para que S. Ex' consiga doinar 
a inflação e para que, realmente, o Pa(s volte aQ seu equihbrio 
econômícoMfínaricciro, conforme afii1gir_arn outras nações com 
menores possibilidades, como é o caso da Bolívia, do Paraguai, 
para não falar do México_~. da Argentina. 

Não compreendo esse estigma que impede o Brasil de, __ 
através de uma política séria, como essa do <;ttual_ Gov.e_rno, 
alcanÇar essa meta. Os ob]etivos expressos no plano de ação 
imediata têm todo o nosso apoio. A metodologia, entretanto, 
no nosso entender. é insuficiente para atingir o cCrne a que 
se propõe a política económiCa do.:P_residente It<:!max Franco~--

0 Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Com todo prazer. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Veja V. Ex~ que concordam 
os quanto aos objetivos--a serem alcançados. Os caminhos, 
todavia, V. Ex~ considera insuTiciChtes, citando, como exem
plo, os êxitos da Bolívia, México c Chile, sem, no entanto, 
referir-se aos custos naqueles países. 

Defendemos - se há uma culpa é minha também -
a tese de que temos de combater a inflação, mas sem os 
custos sociais tão elevados quanto os desses países citados 
por V. Ex• Não podemos adrnitír - posso estar enganado 
-choques como os que foram aplicados nesses países. Sabe
mos que no México o problema sindical tem uma conotação 
muito diferente da_dos sindicatos nq,Brasil. S<:t~e_mpS;_O que 
é o poder político no México, com um partido quase que 
único e que-. no entanto, tem muito mais poder do que os 
nossos partidos aqui -o de V. Ex" e o meu -que apóiam 
o Governo. São condições inteiramenÇç diferentes. yejo que 
hoje mUitaS pessoas criticam, mas ao mesnto tempo pensam 
que a única solução é através do choque. Não é o pensamento 
de V. Ex~ nem .o meu, mas já vimos que o choque não traz 
nenhuma conseqüência benéfica para o País. Pelo contrário, 
a inflação logo cm seguida au-r:nenta muito _mais. -

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Senador Jutahy Ma
galhães, já havia dito anteriormente que não defendo o cho-

que_, não de_fendo um novo. Plano Cruzado, que foi o mais 
duradouro_ Talvez com alguns ajustes teria dado certo, mas 
não foi o que acont_eceu. _Nada çlc_ choques. Mas é evidente 
que o combate à inflaçã_o, começando e teimina~-do por urna 
política salarial de reajustes abaixo da inflação, não é um 
caminho que nos agrada. 

Já disse que vamos trabalhar em cil)la dessa rriCdida -proviR 
sória no plenário do Congresso. Até posso dizer que estamos 
inclinados, junto com o Partido, a aprovar essa política, mas 
esperamos ainda que outras medidas venham. 

Eu falava da questão das tarifas públicas. Não se trata 
de uin argumenfo fi'aêO, muito pelo contrário, é Uln argumento 
fortíssimo contra a politica do Governo, que os próprios em
presários têm na ponta da língua. É o seguinte o ai"gumento 
deles: se o Governo baixar suas-tarifas, vamos discutir novos 
pteÇoS e planilhas; no entanto, Se ele não_ciulser discuti-los, 
por que vamos fazê-lo? Se o Governo está fazendo os seus 
preços sempre acima da inflação --tarifa postaL combustíveis, 
telecomunicações, energia elétrica- por que os empresários, 
inclusive os cartéis, vão acompanhar a inflação? Os seus preços 
vão estir também acima da inflriÇão. Isso eStá sCndo feito 
sob a liderança do próprio Governo-empresário. 

Penso, Senador Jutahy_ Magalhães. que era necessário _ 
urna posição mais corajosa do Governo nesse sentido. Tem 
todo o nosso apoio o Ministro- e a sua posição até merece 
aplauso - quando diz que a tarifa não_ _subirá daqui para 
frente mais do que a inflação. Tudo bem. Mas não é só por 
aí, porque isso significa que, se a inflação for 40% ao m_ês 
-e já estamos chegando, infelizmente, próximo de 35% 
- tambt:!m as tarifas públicas vão acompanhar esse índice, 
e nào há redutor. não há freio. Quer-se estabelecer o fre-io 
só-para o salário, mas não para o preço dos demais produtos. 
O ideal seria dizer: as tarifas não subirão este mês acima 
da inflação e, a partir de setembro, vamos estabelecer um 
redutor graduai com referencia ao índice de inflação do m~s 
anterior. Aí, sim, teríamos esperança de que o Governo estaria 
trabalhando- o Governo-empresário, o Estado-empresário 
-para o combate à inflação. 

Quanto ao pavor qU:e se tem de:: que isso levará à falência 
as -empresas públicas, tenho a dizer, Senador, que essas ernpreM 
sas têm que ser enxugadas. Tem que se estudar o quanto 
elas representam na economia do País - algumas são impor
tantíssimas- e correr o risco, porque o equihbrio econômico 
c financeiro do P-aíS e um bem maiOr do que o equilíbrio 
de uma empresa púhlica, por mais importante que -ela seja. 
É mais_importante equilibrar o todo do que a parte. Sabe-se 
que a administraçãO- de ãlgUmas-- dessas empresas tem sido 
perdulária. Algumas medidas de c_ontenção tÇm s_i_do tomadas, 
mas é necessário saber que há. em muitas empresas do setor 
público. administrações ainda perdulárias. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Mansucto de L;,tvor ._ _ 
permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Ouço V. Ex', nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Mag_alhães- Senador Mansueto dt: Lavor, 
Concordo e discordo de V. Ex~ Em primeiro lugar. cOncordo 
plenamente que é preciso enxugar as empresas estatais. As 
medidas devem ser tomadas até de maneira drástica para que 
isso possa ocorrer. A rebeldia dos administradores das estatais, 
até o momento, tem sido __ !liJH_t __ constante na administração 
pública. Existem realmente administradores perdulários na-s 
estatais. Entretanto, discordo quando V. Ex" procura rriostrar 
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a necessidade de determinar um fa_tor de redução. Não acre
dito que um fato r predeterminado_ permita quC, enxügando-s~ 
a empresa, não tenhamos um prejuízo maior para a vida da 
mesma. 

O SR. YIANSUETO DE LAVOR ~Esse enxugamento 
levaria a empresa a se adaptar à nova realidade. __ 

O Sr. Jutahy Magalhães- Não acredito que o redutor 
preestabelecido deva ser a medida concreta. Entt:ndo que 
deve ser feita uma planilha de cmtos, -com base na qual se 
saberia que aumentos tarifários reais devem ser cfetuados. 
Tem de haver a redução, c o redutor t~rn cte ser a aplicação 
das medidas necessárias p-~ra enxugar essas empresas. a fim 
de estabdccer o preço justo. Essa rf_a minh_a pequena- discor
dância com V. Ex• no que se refere ao redutor prefixado. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR~ V. Ex· não está discor
dando. está oferecendo uma excelente cont.ribuição. Quando 
apresentei essas emendas, disse ao eminente 1-iJª-tor. Senador 
Beni V eras, que trazia o as_sunto à bail_a, [)ara que pudé~seinóS 
discuti-lo e aprofundá-lo. Longe de mim querer perturbar 
o trabalho, por sinal magnífico. que o Senador está desenvol
vendo numa relatnria das mais difíceis. comõ- es-sa relatlva 
à política salariaL Até porque a demagogia campeia mesmo; 
existem segmentos que querem simplesmente posar para a 
platéia. Não é esse o nosso caso e não deve ser o de nenhum 
dos demais Senadores. 

Quero dizer a V. Ex" que realmente a emenda ~ para 
ser discutida. Proponho o redutor similar ao redutor dos salá
rios nas tarifas públicas-para depois negociar com os empre
sários redut_ores que, dentro de um certo período de tempo. 
cheguem também ao mesmo patamar, ao mesmo índic_c, dos 
salários_. Não vejo por que não se fazer isso. Não há outra 
condição de entendimento. 

Se deixarmos tudo ao jogo do mercado, se o merCado 
é o dogma de fé, não há contenção nennuma. porque na 
realidade todos irão procurar reajustar de acordo com a expec
tat~va de inflação. A inflação é forjada na psique das pessoas, 
estimulada pelo Banco Central. Essa é realidade. Por isso 
estou concordando com o ohjetivo, mas a metodologia, no 
meu entender, é insuficiente. -

O Sr. Gerson Camata -Permite-me V. Ex·• um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Ou>o V. Ex· com 
prazer. 

O Sr. Gerson Camata- Ilustre Senador Mansueto de 
Lavor, cumprimento-o inicíalmente pela oportunidade do pro
nunciamento que faz. A preocupação de V. Ex•. sem dúvida, 
é a de todos os brasileiros: um redutor nos salários sem um 
redutor nos preços funcionará muito pouco -para baixar essa 
trágica inflação que enfrentamos. E~trctanto, me parece -
e lemos nos tratadistas e nos economistas- que ·se-·n:ãO se 
organizarem as -contas públicas e se não se_ ·acertar O sefor 
público- isso o próprio Ministro Fernando Henrique Cardo
so tem dito ultimamente - não adianta nenhuma medida 
heterodoxa. V. Ex• deve ter recebido e·_in Scu---gahinete -
recebi há uns quinze dias- um livro que um··argCntirio esCre-
veu sobre o Plano Cavallo, da Argentina. Esse economista 
argentino está distribuindo esse livro entre os Senadores -
não sei com que objetivo. mas para mim foi iriUitó inte-ressante. 
:É uma falha minha, mas não me lembro do nome dele. Agora, 
na Argentina, o que é que foi fdto?-Acertarffrn as contas 
públicas, começaram a vender as estatais argentinas- a em-

presa de linhas aéreas, companhias telefónicas e até a estatal 
do _pe_tróleo -100 mil funcionários públicos foram demitidos, 
para acer-tar as contas do Governo. Só então implantou-se 
o Plano Cavallo. Ouvi, logo no início do Piano, e há um 
ano c oito meses que ouço falar disso, que o Plano Cavallo 
não se aguenta, a Argentina vai quebrar. Mas isso não ocorreu 
e -o Plano Cavallo está funcionando. E embora heterodoxo, 
foi precedido de uma série de medidas oricidoxas tomadas 
na economia da Argentina. A revista Veja que saiu ontem 
publicou uma entrevista com Luciano Benetton, industrial 
italiano qu(! tem hoje uma visão muito internacional da econo~ 
mia e que íala--sobre os investimentos que a empresa- tem 
feito no Brasil," sobre os prejuízos que tem tido e os lucros 
que ·começa a ter. Mas ele faz urna_ _ctjtíca,_ dizendo que o 
único país em vias de desenvolvimento, organizãdo, que tem 
uma inflação de 30% ao_ mês, é o Brasil. Que o PrimCiro 
Mundo não consegue entender por que nós, brasileiros, riãó 
'Conseguimos acabar com essa inflação e que a maneira de 
terminar com ela é simples, mas os brasileiros não querem 
- e o Ministro Fernando Henrique Cardoso já disSe isso 
também, que a inflação tem sócios. Pareç.e_ que ele quer dizer 
que·m são os sócios dessa inflação. Essas estatais a que V. 
Ex-, se rd!;!re _e que sugere que devem ser enxugadas, não 
devem ser enxugadas, devem ser yt?ndidas._ Elas são o cã(LCer 
que está com~nd9 a economia do Brasil. _E vamos~ colncçar 
pela PETROBRAS, que parece Ser um_ mito intangível. Nós 
temos a pior e a mais cara gasolina da América do Sul. N3o 
vamos, então, acabar com a PETROBRÁS, mas vamos dei
xá-la competir. Se se permitir a presenÇa aqui de todas as 
empresas que quiserem vir refinar. comprar e vender petróleo, 
teremos uma gasolina melhor, um petróleo melhor e, tenho 
certeZa, muito mais barato. E a PETROBRÁS vai se enxugar 
a_l!.tomaticamente quando enfrentar o jogo de mercado. V. 
Ex·' pode ler também na Veja que o atraso de uma semana 
na venda da COSIPA já deu um prejuízo de 36 milhões de 
dólares aos cofres públicos. E, vergonha das vergonhas, a 
COSIPA, que vivia anunciando que a sua despesa estava ba
tendo Com o seu~-raturamento. deve 330 milhões de dólares 

·de ICMS ao Governo de São Paulo ~ ela vale 200 milhões 
de dólares. Quer dizer, dar essa empresa, sem se cobrar nada, 
em troca de seus. déficits e prejuízos, e existindO alguém que 
a aceite, é um grande negócio para o País. A maioria dessa 
sucata que está aí.. -

-O SR. MANSUETO DE LAVOR~ V. EX"' se esqueceu 
da ÊMBRAER. Votamos aqui -se nãO e·stou enganado 
-500 milhões de dólares para reanimá-la, dando uma injeção 
de vida na EMBRAER, e ela está aí do jeito que está. Foi 
tudo perdido. Aqueles 500 milhões de dólares da sociedade 
injetados na EMBRAER levaram a nada. Foi dinheiro jogado 
fora, porque a EMBRAER não foi e não vai ser recuperada, 
lamentavelmente. 

O ~r: Esper_i~~ão ~~in- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Concedo o aparte 
a V. Ex' 

. O Sr. Esperidião Amin- Antes do Senador Gerson Ca
mata voltar a usar da palavra, gostaria de dar um ''subaparten, 
só para lembrar que há pouCos minutos fiz utna comparação 
de natureza Internacional. O mesmo jornal que, na semana 
passada, divulgava que correntes progressistas no Brasil ques
tionam c atacam o processo de_ privatização - e o fazem 
há muito tem{Jo --dizia que oS reacionáriOs, na atual Rússia, 
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estão impedindo a privatização. Aqui são progressist-as -c lá 
são reacionários. Fiz há pouco a comparação. O Brasil hoje 
só tem como progressistas_, segundo os conceitos largamente 
difundidos na mfdia brasileira, os economista-; da Coréia _do 
Norte. porque até cm_ Cuba_- usei hâ pouco essa expressão 
-com a "meia gravidez" assumida pelo Comandante Fidel 
Castro, que admite' Õ dólar para algumas transaçõcs, c até 
na China. com a postura francamente receptiva do Partido 
Comunista Chinês, houve mudanças. Solidários com os "pro
gressistas" que vivem a invectivar contra a privatização no 
Brasil, solidários com estes "progressistas", só os da Coréia 
do Norte. Era apenas um referendo ao aparte do Senador 
Gerson Camata que, agora, sem a minha perturbação vai 
concluir seu raciocínio. - -

O Sr. Gers-ori~Camata - Continuando, e tCvandO cm
conta esse "subapartc", com a permissão de V. Ex". nobre 
Senador Mansucto de Lavor, cu disse aqui hã mais de um 
ano que Cuba ainda vai privatizar antes do _Brasil. E essa 
profecia está ficando próxima. porque o processo- brasileiro 
é mUito lento nesse_ aspecto. E eis uma outra medida que 
o Congresso poderia dar ao Governo ou ao País: se durante 
um ano, todos nós, Congressistas, abríssemos rnã0 das emen
das que colocamos no Orçamento para ohras federais, rnu_ni
cipais e estaduais e destinássemos os recursos à recompra 
de títulos do Governo, os juros desabariam, a inflação desa
baria j~.~:nto com ele~ c o Governo poderia, através de medidas 
ortodoxas. acertar a situação do Pais cm um ano. Acho que 
o Congresso devería, Oá ano que vem, na hora cm que che
gasse o Projeto de Orçamento da 1-Jnião, tomar a frente disso, 
já que -o- Governo Federal não está tendo condição - ou 
tem medo - de a tomar. O Congresso precisa enfrentar b 
problema da inflação este ano, quando for discutir o Orça
mento. Eu o cumprimento. As preocupações de V. Ex• são 
as do povo brasileiro e tenho certeza, tamb_ém, de que V. 
Exn expressa a apreensão do Congresso Nacional. Muito obri
gado. 

O SR. MANSUETO DELAVOR-:- Obrigado aV. Ex'. 
Senador Gerson Camata. Veja como o que eu falava ao Sena
dor Beni V eras se concretiza a partir deste momento. Dizia 
eu que as minhas emendas, a primeira delas propondo um 
redutor para as tarifaS públicas, deveriam ser discutidas. Mas~ 
no momento oportuno, havendo inconveniência técnica, _c<im~ 
provada a inviabilidade delas, eu seria o primeiro a abrir 
mão. Mas eu gostaria que houvesse discussão das tarifas públi
cas no plenário do Congresso e no plenário do Senado. 

Quanto a tudo a que V. Ex·• se referiu, concordo inteira
mente. Quando houve acréscimo de receita no Orçamento, 
o ano passado, através da nova legislação do Imposto de Ren
da, eu era o Relator do Orçamento. Propus éntâo que esse 
acréscimo de reCCita fosse todo destinado à compra, ao resgate 
dos títulos da dívida interna. Eu tinha nas mãos a rubrica 
das despesas c estava vendo que 65% delao.; eram referentes 
à amortização, ao resgate, ao giro, ao serviço da dívida interna 
- ao lado da dívida externa. cm menor escala. porque é 
mais alongada. · 

O Sr. Pedro Teixeira- Senador M~ansuCto de Lavor, 
V. Ex~ me concede um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Concederei o aparte 
a V. Ex• assim que terminar esta colocaç-Jo-quc estou fazendo. 

E o pior de tudo era que, em 1983, esse perc-ent!lal foi 
de 65%; em f982~ de 50%; em 1981. de 30%. Portanto. estava 

subindo em escala geométrica c não em escala aritmética. 
Este ano de quanto será? Ficará perto de 70 a 75%. 

·Vai çhegar, então, o momento_ da explo5ãO preconizada 
por Keynes, isto é, não haver orçamento. não haver o que 
investir, não haver o que fazer, a não ser pagar, simplesmente, 
as despesas de dívidas e girar. 

Então, na realidade, era aquela explosão, um verdadeiro 
cataclismo económico e financeiro,_ à b_eira do qual e-stamos. 

Concordo inteiramente, Se11ador, mas para aprovarmos 
um relatório, principalmente de Orçamento~ são necessárias 
condições políticas- o .que não possuímos -é preciso vonta
de política para viabilizar aquilo que, para mim. é da maior 
importüncia. 

A equipe económica propôs que grande parte do IPMF 
- mais de 507c -,-- foS.o;;e para o resgate dos títulos da dívida 
interna, ma:.; não houve também condições políticas. 

As~;m como no cortt: de seis bilhões do Orçamento: corta
ram. criminOSamente, recursos para a área da seca do Nor
deste. onde pessoas morrem, não mais de fome, mas de sede. 
Se dependesse de mim não cortaríamos um cenravo da região 
do semi-árido, arrasada pela seca. Quando houve esse corte, 
pensamos que fosse para resgatar os títulos da dívida interna, 
para diminuir o estoque da dívida. Porém, isto não aconteceu; 
Os recursos foram rcmanejados para outras despesas, porque 
não houve condições políticas. Não foi possível manter aquc!C 
auxilio.- --

Não é uma crítica;_ se o fizesse em relação ao Ministro 
Fernando Henrique, por atender e~crgências da saúde c da 
previdência, estaria criticando a mim, pois não pude dt:stinar 
esse resgate da dívida por não possuir condições favoráveis; 
e a~"Sim é agora. Mas espero que essas condições políticas 
ocorram o quanto antes. 

Na votação desse Orçamento. uma proposta que subes
crevo - por reconhecer sua importância ...:.... é a de renun
ciarmos todos a emendas; c tudo a4uilo que tocasse ao Con
gresso, no Orçamento, fosse destinado à diminuição, ao corte 
dessa terrível ciranda financeira maldíta. iiifernal, inviabili
zadora de qualquer proposta de recuperação económica. Ne
nhum problema econõmico será resolvido enquanto estiver
mos atolados nessa ciranda, emitindo moeda cada vez mais 
para poder pagar o que se deve~ e se paga o que se deve 
com mais custos_, com mais recursos retirados do Orçamento. 
Assim, não dá! E fácil cntendec nem é preciso ser economista. 
Cada um tem a sua vida particular e sabe que, quando se 
tGJ!la um empréstimo e não s~ pode pagá-lo, e se toma um 
nOvo empréstimO para honrar aquele primeiro, continua-se 
com a dívida, pois se tem os custos do novo empréstimo. 
Não há como viver dessa maneira. Ou se foge dessa ciranda 
fin"ahceira, ou não há Como recuperar as finanças públicas 
do País. 

Em um segundo ponto, já que estamos discutindo a segun
da Emenda, tc:mos a questão dos_ juros. Nesse caso,_ tenham 
paciência. não estou propondo qualquer medida heterodoxa~ 
aliás, o redutor que propus na emenda é referente às contas 
públicas e não é medida absolutamente heterodoxa; é ortodo
xa. Cada um vende o que tem pelo preço que quer; isso 
não é problema, é regra úo mercado. Não estamos propondo 
um choque heterodoxo nem algo desse tipo. O que queremos 
dizer ê que o Governo poderia puxar- assim como fez du
rante tantos anos- as tarifas muito abaixo do preço de merca
do; poderia, agora, para o bem maior, enxugar as empresas 
estatais ou privatizar a fnã.ioria delas para que, atravé~ de 
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medidas de economia, pudessem se reduzir essas tarifas de 
modo que não fossem- aumentadas acima da inflação. 

Mas esta segunda Emenda não propõe choques nas finan
ças, nem a extinção do mercado de juros, nada disso; o que 
estou propondo ao Ministro Fernando Henrique Cardoso, 
através dessa emenda que apresentei à Medida Provisória 
n~ 340, é que se cumpra a Constituição. Ora, não há respaldo 
maior para o Ministro do que a Constituição. Ele pode dizer: 
"Quando participeí da Constituinte, votei contra isso, porque 
sou favorável ao livre mercado no setor de juros. O dinht:iro 
é uma mercadoria como outra qualquer". Tudo bem(%) Mas 
os que votamos- eu me incluo -pelos juros constitucionais, 
reais de 12% ao ano, não fomos irresponsáveis; cOnsideramos 
que há um jogo de mercado. Até 12% são as re.graS do merca
do, mas acima de 12% usa-se a Lei, a _Constituiçâo. 

Ora, temos, na Constituição, o díreito de ir e vir. NãO 
temos? Temos. Esse direito é ilimitado? Não, não é. Não 
se pode ir de automóvel para o centro de São Paulo quando 
a poluição atinge uma certa porcentagem, porque a partir 
daí impede-se o_ trânsito; deve-se deixar o carro _em casa. 
O Estado intervém para o bem da sociedade, para baixar 
o nível de poluição no centro da cidade de São 'P_aulo. 

Isso é contra a Constituição~ Não. Então, eu gostaria 
também que, no momento -em que '"'.; juros atingissem um 
patamar que estivesse arrasando com toda a_ economia, cpmo 
são os juros brasileiros, houvesse a intervensão do Estado, 
que pode intervir e é autorizádo para isso pela nossa Consti
tuição. 

Temos um projeto de regulamentação do art. 1_92, § 3-', 
da Constituição, que estabelece juros reais anuais de 12%, 
inclusive tarifas e todos os custos, que, lamentave_lmente, está 
congelado há cerca de dois anos. Passou um ano na Comissão 
de Assuntos Económicos e já vai completar o segundo aniver
sário. Quando o Senador Epitacio Cafeteira era Deputado 
Federal, fez um bolo e acendeu velas porque durante 10 anos 
um projeto seu não foi votado. Penso que vou ac3bar_ fazendo, 
aqui neste plenário, o terceiro aniversário desse-projeto; vou 
fazer um bolo e acender velinhas etc. Por quê? Não sei; não 
sei por que não é incluído na pauta de votação para ser derro
tado, aprovado ou, pelo menos, discutido. Já reclamei e não 
sei mais o que fazer, pois sempre tem alguém que retira esse 
projeto de regulamentação do _art_._ 192. Para mim, dentro 
desse conjunto de medidas de con.tenção da inflação- que, 
lamentavelmente, sobe de mês para mês e de_dia para dia 
- a questão dos juros tem que ser analisada, tem que ser 
colocada. Daí o sentido da minha emenda, 

E quem está mais revoltado com essa alta de juros é 
o Presidente Itamar Franco, que afirma ser o Banco Central 
urna caixa preta que puxa os juros através do estabelecimento 
de taxas mensalmente e que precisa ser aberta. Entã_o, não 
sei o que está havendo, não sei o que prevalece. 

Concedo o aparte a V. Ex•, eminente Senador Pedro 
Teixeira, e peço desculpas pelo tempo que o fiz esperar. 

O Sr. Pedro Teixeira- V. Ex• não tem que se desculpar; 
quanto mais se demora para intervir, mais se aprende _com 
a exoosição que está ~endo feita, 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- É bondade de V. 
Ex•. Tenho o prazer de aprender com o seu aparte. 

O Sr. Pedro Teixeira- Vejo que o tempo de V. Ex·' 
está se exaurindo, o que me compele a ser mais inciSiv-o e 
_deixar as considerações que formularia ligadas às suas para 

assentadas futuras. Também como V. Ex_~, na questão dos 
salários, estou sendo vencido mas não esÍoti convencjdo. ~ão 
vou fazer maiores digressões, vou esperar que as Lideranças 
do Governo e as autoridades me tragam subsídios que me 
convençam, porque é isso o que, na verdade, desejO e estou 
aguardando nessa fila, como V. Exa, para compreender certos 
fatores que não estão sendo bastante captados, talvez pela 
minha própria mediocridade em matéria económica. Mas o 
meu bom senso e a realidade me le_vam a crer que não estou 
na conformidade _do que está sendo preceituado. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex• não demonstra 
qualquer mediocridade; pelo contrário, evidencia aquela sabe
doria do _povo. Ao lado disso, sabe~Se que a inflação sobe 
a 34%; e se há um redutOr de 10o/c somente sobre o salário 
do trabalhador é mais do que fácil entender que o trabalhador
é o único- penalizado nesse processo inflacionário. 

É isto que V. Ex~ está pedindo e que eu já havia pedido: 
melhores explicações. Se as demais medidas estivessem sendo 
tomadas, e urgentemente, até prevalecendo certo dispositivo 
e a força da Constituição, no caso-dos juros, estaríamos enga
jados neste processo, nesta luta, com muito mais entusiasmo 
do que apenas dar um voto aqui, talvez obediente ao partido, 
talvez por solidariedade, como vamos fazer. O que não é 
suficiente para J_Uim. 

O Sr. Pedro Teixeira- Não é suficiente para V. Ex~ 
e não é para o povo. Ontem à noite, estfve cOin_ um dos 
componentes da delegação que foi ao Paraguai. Ele me infor
i.nou que o homem mais festejado pelo povo paraguaio foi 
o governante Alb~rto Fujímorí. Veja só, foi o mais aplaudido 
ontem em Assunção, o que leva a çrer que o povo está ansian
do j:.Or medidas m~is incisivas, mais positivas, mais Coerentes, 
que não fiquem à·mercê de conveniências, de cambalachos 
e de conluios. _Isso já está sendo exigido na atmosfera da 
América Latina, e é para se meditar: um homem que fécha 
o Congresso e o Poder Judiciário de seu país está sendo aplau
dido pela coletividade num país estriinho. Isto é algo que 
assusta. Está havendo falha na cornuriicaçãO e nas decisões 
do poder político, e o povo está ficando descrente. É claro 
que sabemos que o povo pode não discutir a questão da Lei 
da Usura sob a égide da Constituição, mas o povo sabe que 
oS interesses da coletividade, aqueles emanados do art. 192, 
estão batendo nas suas costas, e é ele quem paga o preço. 
Por conseguinte, ass9çio-me a V. Exa; não quero participar 
do terceiro ano de aniversário de tramitação do seu projeto. 
Não sabemos pOr que a Casa não traz o projeto à discussão, 
mesmo que sej8 para ser vencido. _O País precisa saber que 
não é_na surdina ou nos fundos de gaveta que se está decidindo 
o destino do País. Neste fim de semana, vi, com· des_o,aÇão 
e tristeza, um banqueiro dizendo que o Presidente da Repú
blica está se preocupando com pequeninas coisas, como, por 
exemplo, os juros; que existem coisas maiores a serem resolvi
das. Os desafios são constantes; trocam-se diretores de bancos, 
mas a solução definitiva precisa vir de imediato. Associo-me 
às suas reivindicações. Gostaria que V. Ex• mostrasse também, 
com a experiência de quem regeu o Orçamento da União, 
inclusive dando-nos um exemplo de que a matéria está sempre 
-S.ob a égide e a interferência de um poder político; que nem 
sempre se pode fazer o que é mais jüsto e razoável. Nesse 
universo interno, é uma explicação admissível para discussão, 
mas inaceitável pelo povo, que quer mais seriedade~ Para,}Je
nizo V. Ex' e quero dizer que estou atrelado a essas convicções 
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que transmite hoje com coragem c patriótisrilo elevado. Obri
gado. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado, Se
nador Pedro Teixeira. O aparte de V. Ex•- ficará incorporado 
ao final do meu pronunciamento como uma grande contri-
buição. · 

Sr. Presidente, encerro meu discurso, apelando para que 
o meu Projeto, de n<.> 37/91, que está tramitando -há um ano 
na Comissão e há mais de um atio tamb~m aqui na Mesa, 
seja colocado na Ordem do Dia. -o qüe ele preconiza nada 
mais é do que a regulamentação de um texto da Constit~ição, 
para que ele se tome eficaz. 

Precisamos fazer essa experiência, Sr. Presidente, para 
sabermos se há ou não interferência da qUestão dos juros 
no processo' in_flacionário aqui no Brasil. Em todos os países, 
há essa interferência. A ce_c_e_ntc crise da Comunidade Econó
mica Euro.péía deu-se exatamente devido a essa questão dos 
juros: a sua liberação por parte de alguns países criou uma 
turbulência enorme na Comunidade. Aqui no Brasil pensa-se 
que os juros não interferem na inflação; que eles devem seguir 
livremente as regras de mercado. 

A Constituição~ cOntUdo, determina o co.Otrário. Assim, 
ao invés de fiCar do lado desses liberais ou neOliberais, preferi 
ficar com ela. PrefirQ_ errar com a Constituição, Si. Presidente. 

Põr isso'espero que esse projeto, que trata de uma regula
mentação complementar, de uma lei complementar, chegue 
à pauta e que não haja mais interferência de forças, quaisquer 
que sejam - não quero julgar - para que a matéría seja 
discutida. Não foi outro o meu propósito ao apresentar uma 
emenda- entre outras -_à Medida Pro_vis6ria no;> 3_4Q;_para 
que se cumprisse a CóhstituiÇão no que Se refere aos juros. 

Agradeço aos eminentes colegas que me honraram com 
apartes. Espero que essa questão da regulamentação dos ju
ros, prevista no are 192, § Y,,da Constitujção Fed~ral, venha, 
o quanto antes, a ser deb._atida no plenário desta Casa, me
diante a discussão do Projeto da minha autoria. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._-

Durante o discurso do Sr. Mcms~,J.eto de Lavor~ 
o Sr. Nabor Júnior, 2" Secretário âeixa a cadeira da 
presidência, que é ocupaâa pelo Sr. Magno Bacelar . . 

Durante o discurso do Sr._ M.a.rts.Ju:to de Lavor, 
o Sr._ Magno Bacelar deixa a cadeira, da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patroc/nio, Suplente de 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Senador 
Mansueto de Lavor, esta Presidência compromete-se a enca
minhar, de ofício, ao Prcsid_e_nte do Senado Federal, as reivin
dicações e os apelos de V. Ex\ por sinal muito justos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador. N~lson Carneitó, 
para uma breve comunicação, com a aquiescê_n~ia do eminente 
Senador Pedro TeiXeira. - -- - -

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para uma 
breve comunicação.)- Sr. Presídente, Srs. Senadores, Venho 
ocupando constantemente esta tribuna para endereçar suces
sivos apelos às autoridades responsáveis, para que se estan
quem as transferências injUstifiCáVeís, para- está Câpifã.l, de 
órgãos públicos que melhor seria que continuassem no Rio 
de Janeiro, como acontece com a EMBRATUR e a Comissão 
de Valores Mobiliários. 

Leio nos jornais, Sr. Presidente, que, no dia 25, o Ministro 
Fernando Henrique Cardoso pretende alterna_r as reuniões 
do COnselho MOnetário Nacional entre Brasília e Rio de Janei

TO. Já é alguma coisa para a normalidade ·aõs trabalhos desse 
importante órgão. Aqui quero deixar registrado o meu aplauso 
à inld3tiVa do ilustre Ministro da Fazenda. 

Era o que eu tiriha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeir<!. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, _o meu 
pronunica"mento de hoje é baseado nas últimas a_trocidades 
que a nossa imprensa vem noticiando aos quatro cantos do 
País, notícias que multo me comoveram e chocaram e certa
mente a todo o povo brasileiro, em especial à comunidade 

-de Brasnia. 
Começo lembrando o quanto era ingênua esta ddade 

nos primeiros anos de sua existência. Era a cidade dos_ sonhos 
de Juscelino, tímida e pequena Brasília, de longínquos hori
zontes e de muita poeira no ar, onde podíamos,andar calma
mente pelas ruas ainda escuras e esburacad_as. Era_ uma cidade 
-que muitos não acreditavam nem ao menos que pudesse cres
cer. Alguns chegavam até a dizer que, devido à sua altitude, 
animais domésticos não se adaptariam ao clima. Ah, tempos 
boti.s esses em que nossos filhos podiam ir tranqüilos para 
a escola, escolas públicas e de nível muito bom, de onde 
tínhamos a certeza de que voltariam sãos e salvos para casa. 

Não estou aqui hoje para falar dos áureos tempos de 
Brasília e nem tampouco de mim como pioneifo desta cidade, 
mas;-sim, de minha indignação e a de todo o povo brasileiro 
frente aos fatos que vêm ocorrendo nesta capital, que, embora 
jõVefu, pois tem apenas 35 anos, já apresenta índices de crimi
nalidade e de atos de vandalismo incompatíveis com a sua 
idade. 

Amanhã será a missa de 79 dia do jovem Marco António 
Velasco e Pontes, assassinado por uma gangue fortemente 
arinada. Sim, arinada, porque seus punhos e pés-são verda
deiras armas- armas biancas- pois são todos eles lutadores 
de artes marciais.- Pergunto-me a todo instante: será que os 
alunos dessas academias, ao serem admitidos, além da avalia
ção física, passam também por uma avaliação psicológica, 
através de testes aplicados por profissionais da área? que_ po
dem certamente identificar tendências à violência? 

Bem disse a Presidente do Centro Brasileiro para Infância 
e Adolescência- CBIA, Dr~ Alda Marcoantonio, em entre
vista_ a importante jornal da cidade: os jovens componentes 
dessa ganglJe que assassinou Marco Antôniá são provavel
mente "adePtos da violência pela violência", pois todos eles 
têm teto e famfiia e jamaíÇSOt1cberam o que é a· Tome. Em 
sua entrevista, ela pede também o apoio do povo e dos polí-

-ticoS-. ---- -_-- - _ __ 
Como Senador por Brasília e comO pai de família;tenho 

o dever moral de entrar nessa briga, aliando-me à Dr" Alda 
Marcoantonio e ajudando-a no que necessário for. Farei ecoar 
a minha voz, nesta Casa do C01_1gresso Nacional, quantas vezes 
forem necessárias, para qw!.ilão só oS parlamentares eleitos 
por Brasflia, mas todos os demais colaborem para tão nobre 
causa, que envolve as nossas crianças e jovens. 

Temos convivido também com as notícias da guerra na 
Bósnia e com o absurdo Sofrimento de crianças indefesas. 
Não podemos sequer pensar na possibilidade de essas famige
radas gangues transformarem Brasília numa nova Sarajevo, 
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onde crianças são trucidadas ou mutiladas pela yiolênda ou 
pelo desamor dos homens. 

Hoje, o povo brasilciio -deve- estãr se sentindo mais alivia
do por estarem presos todos esses trucidadores_, mas será que 
a familia de Marco Antônio Velasco e Pontes.,_ jovem assassi
nado a golpes de caraté e capoeira, está se sentindo justiçada 
e aliviada? 

Onde fomos parar, Sr. Presidente c_Srs. Senadores? Nós 
que temos filhos_ sab~mos_ perfeitamente o que deve .estar 
sentindo a família do jovem assassinado brutalmente. Certa
mente os pais desse jovem devein cstã.t achando que nada 
irá mudar, e que a violência continuará a proliferar nas ruas 
de Brasília e do" BrasiL _Não podemos vedar nossos olhos, 
nem tapar nossos ·ouvidos a fatos desse gênero. Devemos 
nos unir para lutar pelo fortalecimento da nossa polícia, de 
forma que a comunidade não pense que tudo está acontecendo 
por negligência das autoridades a quem confiamos nossa segu~ 
rança. - · · 

Ao Governador Roriz compete vencer as dificuldades 
para conseguir verba para aumentar o e[etivo da polícia· e 
reaparelhá~la, dando melhores condições de trabalho aos nos~ 
sos policiais. _ 

O Congresso-Nacional e o povo brasileiro d_eram início 
a uma campanha de moralízação de nosso· País, qtia:rtdo do 
processo de impeachment do ex~ Presidente Fernando Collor, _ 
fato que parecia impossível de acontt!cer. Não podemos nos 
omitir da responsabilidade que temos corno Senadores daRe
pública. Precisamos dar continuidade a essa campanha de 
defesa do nosso povo e da imagem do nosso País, colaborando 
com o Governo na prevenção de aconteciTnentos comO o da 
Candelária, no Rio de Janeiro, e agora esse h9_rrendo, ocor~ 
rido aqui em Brasnia, praticado por grupos que ameaçam 
nossos filhos e nossos lare_s_.~ _ __ ___ __ _ 

Tenho a plena convicção de que toda a sociedade brasi~ 
liense, com a substancial contribuição do Governo Federal, 
que está sensível aos nossos apelos, como _Q demOnstr5:m p __ 
Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, aq se comprometer a 
ajudar na libt:ração de verbas para a segurança da Capitãl 
do País, estará empenhada em proteger o direito de ir e vir 
do brasiliense, recuperan-do~lhe a tranqüilidade e a.paz·ao 
andar pelas ruas de sua cidade. _ . 

Peço a Deus que ilumine os caminhos..:tla Dr~ Alda Mar
coantonio, Presidente do Cçntro Brasileiro par~ lhfância e 
Adolesc_ência, dando-lhe a força necessária para manter den~ 
tro da mais alta ordem os rumos de nossas crianças e jovens. 

O Sr. Nelson Carneiro- Pcrmite~me __ y. Ex~ um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Com muito prazer, nobre 
Senador. - -

O Sr. Nelson Carneiro - Antes que V. Ex·~ conc!ua, 
quero também manifestar a rrilnha confiança no trabalho da 
Dr~ Alda Marcoantonio.Tive oportunidade de __ e_sJar presente 
à sua posse e de ouvir as suas declarações~ S~i que· e1a será 
uma servidora atenta e capaz nessa luta .em _que nos empe
nhamos contra os descaminhos dos destinos ~a Criança brasi~ 
leira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- O aval de V. Ex•, sem 
dúvida. credencia mais ainda a Dr• Alda Ma_r_c_oantonio para 
as relevantes missões que lhe são reserv:adas. -

Para finalizar, peço a Deus que ilumine esta Casa, fazendo 
com que nós representantes da sociedade b~~sileira possamos 
contribuir de maneira efetiva para a morali~ação e engrande-

cimento deste País, que, embora passando por tantas dificul· 
dade.s, tem, na força e determinaçã9 de_ s~u povo, a certeza 

-de um amallhã promissor. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador_Odacir Soares. (PauSa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Pronuncia o~se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)-$(. Presidente, 
Srs, _Senadores, volto a esta tribuna para tratar de um assunto 
que tem me ocupado várias vezes ao lo_ngo deste mandato. 
Não é para ser enfático que me vejo compelido a assomar 
à "tribuna, mas ,_sobremodo, pela compaixão de que fui tomado 
durante o recesso parlamentar, quando tive bporturiidade de 
m~ encontrar com diversos seringueiros e ex~soldados da bo.r-
racha no Estado de Rondônla. ----

Na verdade, tomar o tempo 4o Congresso Nacional, espe~ 
cialmente do Senado da Repúblicã., para tratar de uma questãO 
que eu diria p3'rc:'lquial, deixa~me, de certa fo!Jila,_ mais do 
que _constrangido, desapontado, porque a solução para esse 
problema já deveria ter sido encontrad~ há inuit_o_Jempo. 
Parece que os ministros que assumem a Pasta a que está 
afeta esta_ questão-, por mais competentes e sensíveis que Se
jam, quando se trata de dar um basta às dificuldades do seri_n
gueiro e do soldado da borracha, sempre a procrastinam. 
Todavia, esses __ homens que forarp._deslocados para os confins 
dos seringais da Amazônia já não têm muito tempo a esperar. 

A Constituição g3:rantiu ito ai"t. 54 de suas Disposições 
T~ansitõriã.s: , ----o-'-~~-· - --=-

" Art. 54. Os seringueirOs recrutados nos termos 
do Decreto-Lei n? 5.813, de_ 14 rl:eset_~mbro_d~ 19~, 
e amparados pelo Decreto-t.efn9 9.8"82, de 16 de setem~ 
bro de 1946, receberão, quando carentes, pensão men
sal vitalícia no valor de dois salários rilíriimOS. ~' · - ---

- ____ -_Foi o ConstitUinte que·; na· sua decisão soberana, resolveu 
reconhecer o esforço de guerra desses bravos brasileiros, ~o· 
bretudo nordestinos, que foram reciutãdos num esforço de 
guerra e cõndu:Zidos para os páramos distantes da Amazónia. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, se me obrigo a tecer 
breves coment3.rios _sobre este tema é porque tenho com eles 
um vínculo; é porque tenho com esSa gente realmente um 
compromisso que dirja histórico. Quando apertei na Ama,zó
nia, em 1970; numa das primeiras reuniões que fiz em GM 
Com óS Seringueiros que haviam sido despejados dos seringais, 
em· decorrência de uma política da borracha adv~rsa .aos inte
resses do País e sobr~tudo.da Amazônia. Esse$ homens desce
ram os riós como troncos de árvores velhas abandonados à 
corrente. Em Guajará~mirim, eram 3 a4 fuil pessoas em estado 
de desespero. Nessa época, redigi um memorial ao Presidente 
da República e ao-Ministro do Interior, solicitando~lhes fosse 
dada a essa gente urna recompensa comparável ao benefício 
dado ao_s ex~Prã.cinhas. Foi_ Ull].a-lQilg~ caminhada, uma pere~ 
grinação, Srs: Sen-adores. Muitos ficaram aban4onado~ ao !Ori
gõ--dessa via-crúcis. 

Após a Coilstituição garantir· lhes o direito, as leis reafir
marem os princípioS da ConstituiçãO, e depois de uma série 
de procrastinações, ainda restam, talvez, ero_ tomo de cinco 
-~§.eis centenas de homens aguardando de~espe~adamente esse__ 

_____ _., __ ---
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benefício. Para muitos, não foi urná reCOmpensa o que a Cons
tituição consubstanciou no ai-t. 54 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitória::;: foi, literal· e verdadeiramente, 
um auxílio-funeral. - - --

Ainda no fim do mês de julho, durante o reçe_sso, numa 
reunião-em GM. quando compareceram cerca de 400 ex-sol
dados da borracha e seringueiros que trabalharam durante 
a Guerra -e que fazem jus ao mesmo díi-eHo, pude s_entir o 
drama daquelas figuras de _cera, cujo sangue já circula sem 
cor e destinto, e a voz, embargada pela fraqueza. balbucia 
palavras ainda de apelo. Mas a vida vai se lhes esvaindo a 
cada instante, e _os que foram heróis da _solidão amazónica 
hoje estão abandonados e esquecidos, Sr. Presidente. Nin~ 
guém se sensibiliza, ninguém se apieda. Só os braços da morte 
lhes estendem as mãos; só os braços da morte lhc5 dão a 
solidariedade para~o descanso eterno. 

Oride está o Ministêrio da Previdência? Lá estive várias 
vezes, tratando com todos os Ministros dos últimos quatro 
arros~~-indusive com o Ministr_o Antônio Britto. S. Ex~ teve 
a oportunidade de verificar in loco a situação daqueles homens. 
Infelizmente, sei que os -prOblemas da República são supe~ 
riores aos deles. Mas o Brasil se constrói de pequenas realida~ 
des, de concretudes que estão a exigir uma solução caso a 
caso, porque não há solução global sem solução da situação 
concreta desses grupos que compõem o batalhão dos desespe
rados deste País. 

Sr. Presidente, outros braços n·ão lhes estendem a mão, 
além daqueles da morte. Esse é o quadro aterrador que me 
leva a trazer ao conhecimento do País esta questão que exige 
solução urgente. Discutem-se, Sr. Presidente, os meios de 
prova, mas quem mais é~ a prova do que a própria existência 
desses homens, que trazem traçados nas mãos e no corpo 
os detalhes dessa atividade, que era a extração do látex? 

São figuras típicas, cuja atividade lhes deu uma forma 
especial de ser. de agir e de falar; porque o seringueiro, na 
imensidão da floresta, abandonado na colocação de seringa, 
ele sozinho formava sua própria comunidade, e os objetos 
de trabalho eram os semelhantes com os quais mailtillha um 
monólogo permanente, para não esquecer o sentido das palaM 
vras, para não esquecer o tnahuseio da língua e da abstnrção 
da linguagem.-

Esse homem, no dizer de Euclides da Cunha, era sobreM 
tudo um solitário. Em 1904, quando percorreu os páramos 
do Acre, subindo o Purus, em contato com o seringueiro, 
ele escreveu páginas amargas de sofrimento. E assim se expresM 
sava o feStejado autor de Os Sertões c de À margem da HistóM 
ria, onde gravou estas palavras, ·rcferindoMse ao seringueíro: 

"AguardavaMas e ainda as aguarda, bem que numa 
escala menor, a mais iritperfelta orgàilTzaÇãO do trabaM 
lho que ainda engenhou o egoísmo humano.(. .. ) 

A sua atividade, desde o primeiiõ golpe de macha~ 
dinha, constringe~se para logo num circulo vicioso inaM 
turável: o debaterMse exaustivo para saldar uma dívida 
que se avoluma, ameaçadoramente, acompanhando
lhe os esforços e as fadigas para saldáMla. 

E vê-se c__ompletamente só na faina dolorosa. A 
exploração da seringa, neste ponto pior que a do cauM 
cho, irripõe 'o ísolã:ffiento. Há um laivo siberiano naqueM 
le trabalho. Dostoiévski sombrearia as suas páginas 
mais lúgubres com esta tortura;_ a do homem constranM 
gido a calcar durante a vida inteira a mesma "estrada", 
de que ele é o único trãilseU.Ote, trilha Obscurecida, 
estreitíssima e circulante, ao mesmo ponto de partida. 

Nesta empresa de Sísifo a rolar em vez ·ae um -bloco 
o seU próprio corpo- partindO, chegando e partindo 
- nas voltas constritoras de um círculo demoníaco, 
no seu eterno giro de encarcerado numa prisão sem 
muros, agravada por um ofício rudimentar que ele 
aprende em uma hora para exercê-lo toda a vida, auto
maticamente, por simples movimentos reflexos - se 
não o enrija uma sólida estrutura moral, vão-se-lhe, 
com a inteligência atrofiada, todas as esperanças, e 
as ilusões ingênuas, e a tonificante alacridade que o 
arrebataram àquele lance, à ventura em busca da fartuM 
na." 

É exatamente essa, Sr. Presidente, a vida do seringueiro: 
Esse homem que foi a sentinela da nacionalidade, vivendo 
no maiS crü.el abandono, por que se lhes nega aquilo que 
a Constituição garante? Até quando a insensibilidade, _atê 
quando as autoridades de Brasília exigirão papéis e papéis 
àqueles que a própria vida é um papel relevante à afirmação 
da soberania nacional da nossa imensa Amazônia? 

Esses homens trazem entalhados na face os traços da 
profissão e, nos olhos cegos, a acidez da fumaça que o trabalho 
de cada dia colocou-lhes nos olhos, obscurecendo~lhe:s a vi::;ta 
defin-itivamente. 

É essa gente que me faz falar, porque já não tem voz; 
muitos já foram semeados ao longo das estradas de seringa 
sem uma campa, uma cruz para lhes indicar a última morada. 
É essa gente de quem ninguém se apieda que me faz ter 
piedade e tomar o tempo de V. Ex~s para dizer ao Ministro 
da Previdência que é hora de dar uma solução para o seu 
problema, antes que os braços da morte lhes estendam as 
mãos para a Eternidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pronuncia o se
guinte __ discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs~ Senadores, o assunto não é agradável. mas serve para 
uma segunda-feira à tarde. Desculpem-me se sou monocór
dico, mas o tema ainda é sobre a inflação. 

A -esse respeito, reproduzo aqui, para V. Ex"", o depoi
mento, que me pareceu muito interessante, de um diretor 
do Bundesbank, da Alemanha. Na semana passada, em reu~ 
riião no Banco Central do Brasil, um dos diretores pediuMlhe 
uma sugestão para o cOntrole da moeda brasileira durante 
O período em que vivemos. Ele respondeu ape-nas que não 
tinha nenhuma solução a propor a respeito de moeda numa 
economia -com uma inflação superior a 10% ao ano. 

Inflação, todos sabemos. não é um mal: é uma de_sgraça, 
pois ela sempre agride muito mais ao m_ais pobre, e, quanto 
mais pobre. mais ela o agride. A primeira vítima da inflação 

-é o desempregado, porque não há a mínima possibilidade 
de se criar empregos num regime inflacionário. São vítimas 
também os assalariados. 

Por outro lado, se no regime inflacionário há aqueles 
que pagam, há também aqueles que ganham. E quem são 
os sócios da inflação? Tradicionalmente são os monopólios 
que a transferem para o preço. os comerciantes que remarcam 
e, com isto, realimentam a inflação. Mas ela ganhou agora, 
no Brasil, um novo sócio privilegiado: o Deputado Paulo 
Paiffi. Ninguém ganha mais com a inflação neste País, nem 
multinacionais, nem oligopólios. do que o Deputado Paulo 
Paim. S. Ex~ joga o País na desgraça e os desempregados_. 
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no desespero; mata _os assalariados de fome com _o. _saláriQ~ __ 
mínimo, enquanto se promove no seu EstRdo c no se1,1Partido. 

Para os companheiros de Partido do D_eputado Paulo 
Pairo-~ o Partído está muito acima do que o próprio País. 
Trata-se de um partido que se localiza principalmente no ABC 
paulista. Ali está o seu núçleo; salvando o ABC, o resto 
que se vire_._ Um exemplo típico disto são os acOrdos se to riais 
da indústria automobilística. Reúnem-se o Governo, as mon
tadoras- todas multinaCionais-:__ e o Sindicato dos trabalha
dores e fazem um acordo: o Governo abre mão de __ parte 
do imposto em certos casos, as montadoras dão aumento aos 
trabalhadores e_ transferem_ o çusto __ de tudojsto para a socie_-_ 
dade_ 

Precisamos de impostos para atender à Saúde_, mas o 
Partido, bem liderado, no momemo, pelo Deputado Paulo 
Pairri, não acredita nisto. Para ele, precisamos, isto sim, dar 
melhores salários aos ditos trabalhadores das indústrias auto
mobilísticas, que já ganham, no mínimo. -dez vczc~ mais que 
um trabalhador do norte de Minas.___~d_Õ _Jequitinhonha, do 
Nordeste brasileiro ou da periferia das grandes cidades, ~nclu
sive São Paulo._O Partido está acima dos interesses nacionais. 
A propósito, outro dia, o Senador EsperídiüO-Amin, reft:fin
do-se a esse Partido, lançou a expressão '"os PTongas". 

No momento cm que o Partido em questão se posiciona 
dessa forma, seus membros passam a ter um papel _muito 
importante na destruição_ tot_al da democraci_a._ P_orque todos 
sabemos que a democracia se estrutura principalmente nos 
direitos individuais e. coletivos. Se não assc:g_urarm_os esses 
direitos ao cidadão,_não será possível construir a democracia. 
Foi por isto que o legislador constituinte de _1987 e 198.8. (ez 
questão de garanti-los,_cravando-os no art. 5~ da Con,sti.tuição. __ 

Sr. Presidente, o que estou denunciando é da ma-ior gravi
dade. Se sou presidente de uma CPI c suhmctJ à votaÇãO 
do seu Plenário a quebra do sigilo bancário ou do sigilo da 
declaração de bens; e se, pela maioria de seus membros._ ela 
é aprovãda, e a_CPI recebe _as informações sigilosas - e 
elas são fornecidas apenas à CPJ - ele não pode c não tem 
o direito de deixar que a Comissão quebre esse sigilo. 

Recentemente, durante o processo do ex-Presidente Co
llor de Mello, a CPI que investigava as ativid:ides de Paulo_ 
César Farias acabou ligando-as ao !.!x-Presidente e pediu a 
quebra de sigilo da declaração de bens do ex-?resideti.t.e. O 
que aconteceu? Depois de_ muita luta, dal}uele eriúega-ou
não-entrega a declaração :- e era uma CPI que, de acordo 
com o art. 52 da Constitt,tição, tinha força de Poder Judíciá_r_io
- coube, finalmente, a este .Parlamentar a incumbência de _ 
estudar a declaração de bens.. - --

Fiz um relatório sucinto, sem comprometer o sigilo, de 
forma que ninguém-neste País soube o que oontinha____a_ __ dccla- _ 
ração de bens do ex-Presidente da República. Uma CPI do 
Senado, ou uma CPI Mista da Câm.afa dos peputadas ou 
mesmo um jUiz, para quebrar o sigilo bancário de qualquer 
pessoa, resguardado pelo art. 59 da CoiJstituição, dCpende 
de todo um rito e da aquiescência do fTódcr que con_c_ede _ 
a abertura do sigilo. _ 

Pois bem: agora um membro do ''PTõnga" ~cvela, sem 
nenhum prurido, a conta corrente de um indivíduo e a sua 
declaração de bens, e fiqi por isso mesmo, ni_nguCm apura 
nada. Fere-se um artigo constitucional, e nada se faz. E de 
arranhão em arranhão, a democracia vai se esvaindo. Pode 
se chamar iss_o_ fascismo. Fascismo ê o fascio, é todo_ mundo 
unido_ em torno de uma idéia, é e_rodir justamente o processo 
democrátiCo. Diversas são as maneiras de se fazê-lo. Porém, 

se juntarmps a inflação de um lado, a quebra dos direitos 
individuais -de outro, em que ii deffi-Ocrãcia vai se apoiar para 
subsi~tir.'? Não sei. 

A democracia_ tem, um tripé que todos conhecemos. Aliás, 
já não é mais um tripé, é um tetrapé: o Poder Judiciário, 
o_Poder.L.egislativo._o Poder E~e.cutiyo e, agora, a Impre_nsa. 
Esta mesma Imprensa que fizemos questão de resguardar toda 
sua liberdade para que pudesse noticiar verdadeiramente o 
que_ a~ontecc. A Imprensa, no entanto, Sr. Presidente, não 
entendeu que é um direito do cidadão ser informadq e não 
um direito do redator ou do jornalist<i inventar c criar. 

O "'PTonga" instalado no Governo e nos cargo?_ mais 
importantes, _talvez não no primeiro estamcnto, roas no segun~_ 
do c_tet;c,eiro esqtlões,1 fazendo iiend~nt cofn õ "PTonga" da 
imprensa, quebra qualquer sigilo. E fíca por isso mesmo. Nin
guém se dá conta do que está acontecendo. 

Octávio Mangabeira preveniu-nos, certa _vez, de que a 
democracia é uma piantinha ki1ra, que temos de irrigar, cuí:· 
dar. proteger, a cada dia. Estamos aqui erodindo a nossa 
democracia pouco a pouco. Primeiro, com a quebra dos direi
tos individuais, se_gundo, sem dtl-vida nenhuma, com a inOa.M 
ção. Este partido, misto de partido e re_Hgião, num fascio, 
com a nossa complacência, a nossa_c_onivência e a nossa_c_um
plicidadc está erodirido a democracia. 

Neste momento, quero assinalar que com a minha com
placênda. não; com a minha conivê1_1cia, de maneira nenhuma; 
com a minha cumplicidade, absolu_tamente não. 

O Judiciário, dizia~eu, para quebrar o sigilo de uma pessoa 
fís(Ga, quer numa dCdarã.ção de bens, quer numa simples carta, 
nu_ma c_9rrcspong_ê!lcia, precisa de todo um rito._ Uma CPI 
precisa -da aprovação da maiorTa-·a.o -Plenário, porque tem 
força de Poder J.udiciàriO para isso. No entanto, assistimos, 
a cada hora, a cad~_m_omento, 9s ~·petongas", dentro do Go
verno, revelarem--:- não intimidades- sigilO, 

Sigilo é muito diferente _d_e segredo. Õizia rr~eu professor 
de Filosofia, lecionando sofisma, que segredo é algo que se 
deve guardar muito bem guardado, e para se guardar bem 
guardado, só uma pessoa não pode guardar; tem-se que espa
lhar o segredo para todo lado, senão pode se perder. 

Quando negoCiáVamos a i1_1adimplência- do Brasil coro 
a banca internacional, o então presidente do Banco Central 
revelou as divisas do Brasil. Naquele momento, um senador 
começou a anotar. Eu -disse: ··nobre Senador, V. Ex• não 
tem o direito de anotar; o Presídente do Banco Central está 
numa reunião em que ele é obrigado a revelar, mas é u.ma 
reunião privada, e temos que dela guardar sigilo". Não deu 
outra: uma semana depois, uni jornal de grand~ circulação 
desk País revelou algo que me parece traição â Pátria, revelou 
as reservas deste País no seu nível mais baixo. Esse é o "PTon-
ga". . -

Há poucos días, foi revel().do aqui que um Deputado rece
bera de Portugal não sei quantos mil dólares na sua conta. 
Is_so foi ri'i~ladoo_n_llJll fornal. Esse Deputado - não quero 
entrar no mérito se., ele é_ .um homem _c_orre_tg_. s~rio- _apelou 
pará~ O banCo, dizendo que era verdade, que havia reCebido 
ess~_ cifra, mas 9-ll~ para fazer CSSfi_ revelaÇão teria- bavido 
quebra do sigilo por parte do banco. por -intermédio dos sé\i.S 
funcionários. Foi ao banco, peleJOu etc. O máXimo que o 
B_a_nco do Brasi.t"consegliiu foi tranSferir aqueles funcionários 
ql!e estavaf!l ali. ·Mas como de pôde àpela·r para n imprensa? 
A imprensa está a_dní.a do bem c dO rilal. O redator precisava 
saber qu~, naquele_ m(:u_ncnto, estava revelando urp._sígilopre-
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visto no art. 5o da Constituição, que preserva o direito indivi
dual de cada um. 

Nós nos acostumamos a rcccbt!r essas revelações, essa 
quebra de sigilo, com muita naturalídade.-QuimdO-era Minis
tro o Sr. Eliseu Resende, que esteve aqui, foram quebrados 
todos os sigilos, e passamos a discutir o sigilo quebrado. não 
a maneira como foi quebrado, não verificar se aquilo era 
correto, se a Constituição pt!rmifia. -

A declaração de bens do nosso colega, o Senado~ Mau
rício Corrêa, Ministro da Justiça, foi revelada. Alguém poderá 
argumentar que S. Ex' rez à declaração pública quando entrou 
no Governo. Não. Foram revelados detalhes da constituição 
de empresas suas. e de gota a gota - e isso não estava na 
publicação da sua declaração. E o Senador Maurício Corrêa, 
nosso colega, Ministro .da Justiça, porque naquele momento 
estava discutindo e brigando com a Polícia Federal, teve as 
suas entranhas reveladas de modo parcial. 

Há poucos dias, um dos maiores c mais brilhantes juristas 
deste País me· alertava: "Os senhores não fazem nada? Estão 
quebrando o sigilo de todo mundo, brincando com todo mun~ 
do, agora quebram o sigilo de cidadã9s, de n:lj!].istr_os, -e- os 
senhores ficam quietos? Os seTihoreS "itão são só autores da 
Constituição, são guardiães da Constituiçfio~·: -·· __ _ . 

Eu respondi: parece que havia uma falha. Mas se havia 
ou não falha na declaração do Ministro Maurício Corrêa~ 
isso era um assunto a ser discutido muito tempo depois. Pri
meiro, nós tínhamos que descobrir como foi quebrado esse 
sigilo. E depois cu, como jurista, com alguma responsat,i
lidade, digo que, como advogado constit~fdo por ele, me ofe
reci e examinei toda a. declaração de Maurício Corrêa. Não 
tem uma vírgu!a errada._ [VIas não adianta, S. Ex" já foi C91ld_e- _ 
nado, já transitou em julgado pela Imprensa. Agora, não 
adianta que S. Ex• vá se defender num tribunal; não adianta 
que o Supremo diga que a declaração dele está absolutamente 
correta; dizer que com uma pequena inverdade no meio das 
verdades se ludibriou a opinião pública, nada disso adianta. 
Maurício Corrêa está condenado. Já transitou em julgado 
pela imprensa. 

O homem público é jUlgado pelo povo, mas o povo julga 
através das informações que a Imprensa veicula. Não adianta 
agora o melhor advogado do Br~sil, ou o pior, levar ao Supre
mo Tribunal e mostrar que Maurício Corrêa tem ··todas as 
razões e que não tem na sua declaração nenhuma eiva de 
má-fé, nenhuma eiva de injuridicidade, porque já transitou 
em julgado. S. Ex~ foi condenado. 

O Sr. Alfredo Campos- V. Exê permite um aparte? 

O SR. RONAN TITO -Ouço, com prazer, o Senador 
Alfredo Campos. 

O Sr. Alfredo Campos- Senador Ronan TitO~ eu havia 
sido chamado pelo Presidente da sessão para ·secretariar os 
trabalhos da Ordem do Dia, mas não pude me conter e vim 
a Plenário para aparteá-lo. Fktuei muito preocupado, outro 
dia, com uma notícia acerca do depoimento de um general 
na Comissão de Relações Exteriores da Cânlai'a. A imprensa 
simplesmente dizia que um dos presentes havia contado .. o 
que se passara lá dentro. Preocupou-me porque, ao mesmo 
tempo. fiz uma comparação do fato com o que ocorreu na 
ComissãO de Rclaçóes ExteriOres e Defesa Nacional do Sena
do, ano passado, quando um embaixador foi sabatinado em 
uma sessão pública, quando esta deveria ter sido secreta. O 

• 

erro foi do Senado, parece-me. Não posso afirmar, porque 
não fazia parte da Comissão. 

O SR. RONAN TITO-V. Ex' tem toda razão. A reunião 
deve-ria ter sido secreta e o Presidente da .época não adveftiu 
aos funcionários que. em sendo uma reunião secreta, as portas 
deveriam ser fechadas. Fez-se revelações da m_ajor gravidade 
atincntes ao relacionamento do Brasil com outr·o pafs; o que 
prejudicou e prejudica até hoje essa relação bilateral. 

0 Sr. Alfredo -Campos - Pior ainda, Senador Ronan 
Tito, o embaixador que depunha na Comissão ficou pr~jUdi~ 
cado, perdeu a carreira, tendo sido nomeado, pelo Itamaraty, 
cónsu~ na c~dade de Los Angeles. Dejxou de ser embaixador 
para ser có·nsul. Pois bem, o erro foi do Senado, e esse erro 
está a um passo de ser repetido. Se reúno, secrctaniente, 
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa NaciOnal, que 
ora presido, para ouvir um embaixador, S. Ex~ poderá omitir 
o que é- do seu devá .. expOr, por feceio dei -imprensa. Mas 
o motivo do meu aparte, Senador, é dizer que, se a sessão 
é secreta, a imprensa não pode jainais publicar alguma d)lsâ., 
afirmando que ouviu dizer ou que algum senador ou Dêpu"tado 
contou. É_ necessário que nomes sejam citados, ·sellão ·será 
motivo de processo. Se isso acontecer na Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, ou seja, se alguma autori
dade estiver depondo naqUela Comissão que presido e algum 
jornal puhlicar fatos sem dizer o nome do Senador ou Depu
tado responsável pela informação, s.erei obrigado a processar 
o jornal e o jornalista. Que fique claro isto: sou a favor da 
liberdade de .. imprensa, JUaS, no momento em que estamos 
discutindo secretamente um assunto, é necessário que. a im
prensa nomeie a fonte, P9,rque, senão, ela se. torna_Je_spon
sável. Esse deve ser. o .seu .comportamento ao revelar 9 que 
se passa em qualquer sessão secreta da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, da Comissão de Constituição,· 
Justiça e Cidadania ou do Plenário deste Senado, porque, 
de outro modo, estará colocando sob suspeita todo o Senado, 
todos os Senadores, e não somente aquele que a informou. 
Se medidas nesse sentido não forem tornadas, a Casa irá se 
convencer de que não adianta faz.er sessão secreta. S:e.o assun
to é secreto, a imprensa não pode definitivamente publicá-lo. 

O SR. RONAN TITO -V. Ex• tem toda razão. Isso 
leva ao descrédito não do Se.nador que cometeu o cr'irrie ao 
revelar o assunto, mas do nosso própriO País. Prejudica o 
embaixador que, cumprindo o. seu dever, revelçn.~:- _como 
aconteceu- proble.mas·da maior seriedade acerca do relacio
namento do Brasil com um país amigo, frári-teiriço. Isso, verda
deiramente, é crime. 

Eu
1 

por exemplo, nego-me a ler uma notícia de _"fonte 
segura". Se é segura, por que então não a nomeiam, sobretudo 
quando atenta para assuntos que comprometem o nosso País? 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Pois não, nobre Senador Jutahy 
Magalhães. Ouço V. Exa, antes de abordar a questão da infla
ção propriamente dita. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ronan Tito, concor
do plenamente com o aparte do Senador Alfredo Campos. 
Estava, coincidentemente, passando uma. vis_ta no noticiário 
dos jornais de hoje e no editorial de O Estado de S. Paulo 
a respeito da Comissão da Câmara dos Deputados em que 
o Gerieral abordou a questão da Amazônia. V. EX" mencionou 
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o professor que afirmava a necessidade de se e_spalhar bem 
o segredo 'para mantê-lo. 

O SR. RONAN _TITO - __ Mas isso numa aula àe sofisma. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Segredo entre mais de duas 
pessoas acaba transpirando. No Congresso; existe o mau hábi~ 
to de, quando há uma reunião secreta, os jornalistas nos· cerca
rem. Diante--desse assédio, alguns não querem deixar de dar 
a ihiormaçâO.' Eu ine recuso terminantemente a -iriTOrmar, 
porque, corno V. Exa e outros, compreendo a importância 
de se conferir confiabilidade à sessão secreta. Do contrário, 
que depoente acre;ditará em sessão secreta? É melhor fáZ6r 
sessão pública, porque talvez se dê r"azão para não se difundir 
notíciaS hfverídicas com faCilidade. Mediante informações, po
de-se transmitir m"ei1tiras, noticiar fatos que na realidade não 
ocorreram. Estou inteiramente de _acordo com a opinião do 
Senador Alfredo Campos, que também é a de V. Ex'' Quanto 
ao _sigilo bancário - V. Ex• citou o nosso colega Senador 
Maurício Corrêa-, V. Ex~ tem toda razão. No Brasil, está-se 
-chegando ao ponto 'de não mais ter o acusado o ônus da 
prova. ~~as~a a suspeitá.; e ele já está condenado. 

O SR. RONAN TITO- Já transitou em julgado na im· 
prensa. 

O Sr. Jutahy Magalhães- A pessoa sobre quem se levan
tou a suspeita já Cstá condenada. Foram encam'ii:lhadas, por 
exemplo, infonnações a uma reviSta de grande circulação para 
denegrir· a honra de uma pessoa, sem que o referido periódico 
tivesse a menor preocupação em ouvir a outra parte. Se não 
fosse a 'inconfidência do autor da suposta denúncia, que, num 
restaurante de Brasília-, após ter tomado umas e outras -
mais umas do que outras-, elevou o seu tom de voz, permi
tindo que circunstantes tomassem conhecimento da sua inten
Ç'ão e-, éonseqüentemente, isso chegass_e aos ouvidos da pessoa 
que ia ser denunciada, esta não teria tido condições, como 
o fez, de procurar a revista e apresentar as provas de sua 
inocêncüi. E, ainda, teve a oportunidade de advertir que, 
se essas iílformações inverfdicas fossem publicadas, ela teria 
todo o respaldo para processar os envolvidos, visto ter trans
mitido todos os fatos antes_ da publicação, que acabou não 
se concretizando. Veja V. EX" a facilidade de se transmitir 
informações falsas, e essas serem acolhidas, para denegrir 
a imagem das pessoas, principalmente da Administração Pú~ 
blica. Não vou me deter muito no problema dos "petongas", 
mas temos de evitar esse tipo de situação tão corrente no 
Brasil atualmente. Na época do Gov_ernci José Sarney, havia 
um ministro que afirinava possuir o dossiê_ de vários políticos, 
mas o único que teve coragem de apresentar foi destruído 
em quinze minutos pelo ex-Senador Carlos Chiarelli; e, entre 
os_ quais, havia uma declaração de rendas do ex-Senador Car
los Chiarelli. Não se sabe como foi obtida_e_s_s_a declaração, 
porque é sigilosa. Mas, no entanto, tirou-se da repartição 
para se fazer um suposto dossiê. E, hoje, esse ex-rriiriistrã
diz que isso não pode ocorrer, que está havendo vazamento. 
Veja V. Ex~ como as situações mudam. 

O SR. RONAN TITO- Por isso i importânCia a-o sigilo
e do respeito à lei, nobre Senador. O canhão que hoje está 
apontado para mim, amanhã virará contra o meU adversário 
e a destruição dos direitos individuais acaba erodindo o alicer
ce do sustentáculo dos direitos coletivos. Quem não sabe disso, 
não sabe o bê-á-bá da demo_cracia. 

Mas, Sr. Presidente, estou ameaçando-V.Cxe e o Plenário 
de falar um pouco sobre a inflação, falar de corda em país 

de enforcados. Mas vou aventurar-me. Peço a tolerância de 
V. Exa por alguns minutos. porque estamos -insistindo e nos 
obstinando com algumas forças contraditórias - uma anula 
a outra - na questão do combate à inflação c, às vezes, 
por chavões que nos impressionam. 

Qu_ando dizemos que não é possível aumentar a .renda 
dos assalariados e conter a inflação,_ surge a pergunta: quer 
dizer que salário é inflacionário? Is_so depcn~e: é : n_ã~ ~· 
Na medida e_m que há crescimento_da econonua e ha dtvtsao 
desse crescimento com os salários, nãoj inflacionário. Quem 
não sabe disso? Mas se o País está com- urna inflação de 30% 
ao mês ascendente, o aumento de salário, sem dúvida nenhu
ma, excita a inflação. Uma prova disso é que, no mês de 
julho, aqui em Brasília, fizemos um esforço - o. Senador 
Jutahy Magalhães, o então Senador Fernando Hennque C~r
doso e outros Senadores desta Casa- ntnna ÇPI sobre evasao 
fiscal no sentido de haver um aumento de arrecadação._ Esse 
trabaiho contou com o esforço concentrado e, ao mesqJOtem
po, com a coordenação da Secretaria da Receita do_Ministério 
da Fazenda. O -êxito, Sr. Preside'ntC, é muito mmor -do que 
o esperado inicialmente. 

O mais otimista- de todos os Senadores, sem dúvida ne
nhuma, sou eu. Pretendia, com essa CPI e com esse_trabalho 
coordenado, que aumentássemos a nossa arrecadação em 
20%. E. no entanto, tívemos um: aumento de arrecadação 
bem superior a isso. E o resultado foi um aumento de salários 
para uma classe na área pública e depois - um~ palav_ra 
da qual tenho medo, paúra - o que se chama Isonom1a, 
principalmente a isonomia casada com o alpinismo. No alpin~S
mo, a pessoa atira a corda com uni -gancho, sobe e depots, 
por isonomia, sobem todos. 

Não vou ficar aqui discutindo quem tem razão ou não, 
apenas vou apresentar os dados: o Brasil gastou com a folha 
de pagamento, no ano passado, 16 bilhões e 600 milhões de 
dólares. Este ano, está previsto gastar 27 bilhões de dólares. 
Como cm Brasília temos uma concentração muito maior de 
funcionários públicos, a inflação atingiu 33,2%, enquanto cm 
São Paulo foi de 31%. Aqueles que imaginavam fossem ser 
beneficiados é que vão pagar o preço da inflação, porque 
é evidente que, num sistema excitado de inflação, tudo o 
que se joga a mais na base monetária, sem dúvida oenhuma, 
estimula ainda mais a inflação. 

Por que todos os países do mundo apelam para a recessão 
a fim de conter a inflação? Tustamente porque temos de conter 
nos balcões a demanda que precipita a inflação. 

Não vou apresentar nenhuma teoria económica. Apenas 
gostaria de registrar que não conheÇl), nem aqui nem alhures, 
alguém que tenha inventado uma teoria de distribuir recursos, 
conter a inflação e se tornar popular. Alguém conhece esta 
teoria ou est~ rrática? Pois, no Brasil, estamo-s tentando. 
Nós não, pois não compartilho de nenhu.ma p_arcer!a nest~ 
sentido, porque voto contra tudo o que for mflaciOnáno: votei 
contra o IPMF e votei contra o reajuste de 100% dos salários. 
Votei contra os dois, pOrque tenho consciência plena de que 
os dois são inflacionários. - -. - -- _ 

Sr. Presidente, talvez eu esteja me baseando muito na 
teoria. Admita V. Ex• que, num certo dia de sua vida -
não desejo, mas pode ocorrer, como já ocorreu com quase 
todo_s nós - , seu salário seja reduzido à metade. V. Ex.' 
vai para casa e lá encontra-se com sua mulher e simpatica
mente lhe diz: "Olha, temos que conter as nossas despesas 
em 50% porque os meus ganhos t_:eduziram-se à metade". 
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Aí o filho vai logo argumentar: ''Ninguém vai dimjn.u_i_r a 
minha mesada porque, afinal. ela já é __ co_ntida. Eu gasto tão 
pouco!" E a mulher: "E o meu salão? Não vai càrtar O meu 
salão". 

Se não tivermos autoridade para -dett::rminar Os cortes, 
não adianta nada. A maior prova---disso é o que está aconte
cendo neste momento: a arrecadação no mês ae julhó aumen
tou em relação ao ano passado cerca de 5_0%. Já foi para 
o ralo c a inflação continua e Continuará·aumenta:fiào! Não 
entendo esse negócio de querer combater a inflação sendo 
bonzinho, popular, destruindo toda a instituição financeira 
e mudando o MinistrO e-- o Presidente do B_a_nco Cen.tral a 
cada dois meses. 

Lembro-me quando Carlos Lacerda. o grande demolidor, 
criticava a junta que combatia a infiação - na épóca. Dr. 
Octávio Bulhões e o Dr. Roberto Campos, que foi aqui nossn 
colega - e Q_ G_e_n__eral C~stello Branco _rçspondia: '"Não :.e 
troca de parelha na descida da serra". A inílaçãõ é uma desCida 
de serra: ou se con_tém ou rolamos todos serra ahaixo. 

Neste momento, o Brasil, que já irivcritoli tantas teorias 
econômicas, está inventando mais uma: _a d_o governo .que 
transmite a insegurança para o povo, para o_s credores, c ,que 
trocou, em tempo recorde~ quatro Ministros da Economia 
c quatro Presidentes do Banc_o CentraL E ainda quer se tornar 
popular. 

Houve aqui a votação d(! um projeto visando recuperar 
o salário mensalmente, através da repos-ição de 100% da infla
ção. Isso aumentaria em 30% de ganho a massa salarial de 
um até cinco saláriOS ·mínimos. Repito:- náo conheço. em ne
nhum lugar do mundo, quem tenha aumentado ou distribuído 
recursos e· conseguido conter a inOaçao·.-É possível que. eu 
esteja absolutamente enganado, que todos os teóricos do mun
do estejam enganados, que nenhum economista do mundo 
foi capaz de verificar que ísso sCja possível. A cada economista 
que encontro, faço sempre a mesma pergunta: "você já leu 
algum teórico de economia que concebe ou concebeu uma 
doutrina que contenha a inflação c dístiiblia riqueza? E -quem 
contém a inflação, consegue fazer populismo?" E a respo!-Jta 
é sempre a mesma: conter a inflação. cortando despesas, sem 
dúvida nenhuma é uma atitude pouco :simpátíCa, para não 
dizer antipática, mas os resultados dis_so _vão beneficiar justa
mente aqueles qu_e_ pagam pela inflação. Em primeiro lugar, 
vai beneficiar os desempregados, porque se a inflação for 
contida neste País, se começarmos a_ experimentar um mo
mento de queda da inflação, os inves_tinlentos ·aparecerão, 
daqui de dentro c oriundos de poupanças externas; aparecerão 
os recursos chamados retornados, que estão ''loucos" para 
voltar, porque lá fora a insegurança do- mercado não é tão 
grande quanto a do Brasil, mas é também muito grandt!. 

A Europa, hoje, Sr. Presidente, experimenta um rear
ranjo na sua economia. -A Alemanha, pai e mãe da Comu
nidade Econômidt Européia, teve que destinar todos os seus 
investimentos para -a Alemanha Oriental. Fui visitar aquele 
pafs. fui ver muitas coisas, e debate~;; .. S~bem_ o que estão 
fazendo os alemães, agora unifiCados? AbdndQ_redes de esgo
tos, tratando a água, instalando redes de_ energia elétrica e 
de telefones. Estão co_meçando pela base_, pelo alicerce. 

Ah, se tivéssemos essa humildade no Brasil... Mas não, 
temos sempre teorias para pular. para queimar etapas. 

E quero propor, e gritar -hem- alto, até EStocolmo me 
ouvir, que, se der certo essa política de simpatia e populismo 
de contenção da inflação, que todos Os Prénlíos Nobel de 

economia, daqui para frente, sejam para o Brasil, para os 
inventor(:s dessa política. 

-Advirto que hoje, no Brasil,-há OUtiOs SóciOs da inflação. 
Os sócios eram ostl:!nsivos e bem conhecidos_, e_ram os banquei
ros. Peguem os·ba1anços dos bancos, dos monopólios, peguem 

__ os balanços das empresas oligopolizadas e vejam se uma delas, 
só uma delas, perdeu dinheiro em todo esse tempo de inflação. 
Porém. não deixem de verificar também a lista dos desempre

-ga:dos, que aumerita a cada dia e que vai levando o País para 
o fundo do poço. Será que o fundo desse poço não chegará 
nunca? A cada dia acreditamos que ele chegou. OU sei'ã qUe 
estou aqui fazendo imprecações contra· o Deputado Paulo 
Paim e os que o seguem, e, talvez, !!leja ele o homem de 
\'iS_ão deste País? S. Ex:· quer _a hipcrinflação, porque ela con
serta a inflação. Também sabemos disto. Agora, uma coisa 
que eu não sei - e lanço um repto aqui: alguém sabe? -
uma vez na hiperinflação, como sair dela? Quem se machuca? 
Quanto se m_aChw::a_? Quem "p-aga -o patO''? Quem? 

Outro dia íaki com um homem aqui desta Casa, rriuito 
sério, e que entende de economia. E quando lhe perguntei 
o que acontece na hiperinflação, ele me disse: "Compro um 
revólver para guardar a minha geladeira e, depois, vou usar 
esse revólver para encher a geladeira':. O desabastecimento 
que acontece em cidades como São Paulo e RiO de Janeiro 
é automático. Quem é que vai comprar mercadorias e colo
cá-las nos armazéns dos supermercados sabendo que a segu
rança acabou, porque os soldados estão passando fome e vão 
ajudar a arrebentar .os armazéns para levar comida para sua 
casa? Quem não sabe disso? 

Sr. Presidente. sou contra aqueles que fazem da economia 
um assunto intocável, que só os economistas conhecem. Oikó
nomos vem de despensa em grego. Que quer dizer justamente 
despensa. A economia é tão estulta que só tem duas parcelas, 
o "deve" e o "haver". Ela nã.o tem três parcelas. Toda vez 
que inve-ntamos uma terceira parcela nos damos mal, e o 
Brasil está nessa situação há precisamente 13 anos, brincando 
de "cachorro que corre atrás do seu próprio rabo", Não se 

.,!<ocara com seriedade, com coragem, o problema da inflação. 
Sabe V. Ex'' que tenho medo, Sr. Presidente. Ten~o medo 

-qüe os artífices da inflação, os conStrutores da inflação possam 
· ser os primeiros a pagar o preço da hiperinflação- não estou 

fazendo ameaças, estou apenas fazendo previsões. E eles po
dem pagar com o que lhes é mais caro, com a -Vida._ Em 
casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razãO. 

Então, Sr. Presidente, este é o momento em que deveria~ 
mos refletir um pouquinho. A democracia pede tempo. A 
democracia sempre exigiu tempo. A democracia é um-cons
truir a cada dia que se passa. Ou temos tempo _e talento 
para construir a democracia ou ela não será construída. E 
a democracia está sendo agredida por muitos fatores, mas, 
neSte instante, principalffiente por dois fatores que são verda
deirõs canhões nas suãs paredes. Um, a quebra do direito 
individual, a agressão ao art. s~ da Constituição e tOdC.lS os 
seus itens, c o segundo, a inflação. 

_ E __ o pi9r_é que estamos_vendo os s_ócios da_ infl~çã9 aliados, 
quando não são os mesmos. a aqueles que quebram o sigiló 
previsto no art. s~ da Constítuiç_ão, __ " -

Sr. Presidente, estas mil).has palavras são de advertência. 
Todos temos compromisso com o Governo que aí está. Na 
inedida cm que o Senado Federal votou o impeachment do 
ex-presidente, tacitamente assumimos reSponsabilidade com 
o seu sucessor. No entanto, não me canso de repetir a assertiva 
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que faz aqui neste plenário o grande professor, o sacerdote 
da educação; o Senador João_ Calmon, que visítou o Instituto 
Adenaucr na Alemanha e vem cá revela_r que lá - e só na 
Alemanha poderia estar escrito is~o - , no pós-hitlerismo, 
no pós-nazi-fascismo, no frontispício do Institü_to_ Adenauer 
se lê: "0 primeiro compromisso de um político é Com a sua 
consciência; o segundo é com o seu país e o terceiro é com 
o partido político". 

Então, temos compromisso, ou, se alguns têm, eles o 
têm com a consciência, que colocam debaixo do saltp de seu 
sapato. Outros têm compromissos mais com seus pãrtidos 
que com o seu País. Como é que vamos construir a demo
cracia?.Se.conseguirmos, darei parabé-ns a todos esses artífices, 
porque estão não só contra a regra da construção da demo
cracia, mas estão na contramão da história. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS O!> SR S. SENADORES: 

Esgotado o tempo destinado aa_Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARAN• ÚlS, DE !993 
(Em regime de urgência, nos termoS do art. 64, § zo, 

da Constituição Federal, combinado com o art. 375, VIII, do 
Regimento) 

Discussão, em turno único, do Pro}Cto de Lei da 
Câmara n'' 108, de 1993 n'' 3.495193, na Casa de origem), 
de iniciatiVa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a composição e a estrutUra do Conselho Nacional 
de Informática e Automação - CONIN, e d_á outras 

___ providências. (Dependendo de parecer) 
A PresidêitCia comunica ao_ Plenário qu·e o Projeto de 

Alfredo Campos_ Aurco Mello _Carlos Antônio De1Carli __ Lei da Câmara n" 108, de 1993, foi inclu_ído na pauta da pre
Carlos Patrocínio Ocrson Camata Iram Saraiva Jonas Sente sessão, nos_ termos do_ art. 64,- 0§ -2°, dª_Çqostituição~ 
Pinheiro _ José Fogaça _ José_ Paulo Bisol _ José Samey _ combinado com o art. 375, inciso VIII, do_Regimento Interno, 
Juvêncío Dias_ Magno Bacelar_ Márcio Lace_r_@. __ Marco Maciel por encontrar-se com o prazo de tramitação esgotado nesta 

Casa. Esclarece ainda que, a partir de hoje, ficam sobrestadas 
_ Marlucc Pinto- Meira Filho- Pedro Teixeira _Raimundo Lir~- _ as demais inatérias da Ordem do Dia, até que se ultime a 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)~ Sobre a me· 
sa, re_querimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário. - --

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 763, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 210 do RCg"imcnto Interno, requeiro 

a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da matéria intitu
lada "Os Jabaculês de Lula'·, de autoria do Jornalista Josias 
de Souza, publicado no Jornal Folha de s: Paulo," Edição 
de 16 do corrente mCs, Caderno 1, página 2, Ofiginal anexo. 

Sala das Sessões. 16 de agosto de 1993. -Senador Esperi· 
dião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - De acordo 
com o art. 210, § 1" do Regimento Interno, o requerimento 
será submetido ao exame da Coffiissào Diretora. 

Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 '' 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 764, DE 1993 

Nos termos do art. 172, inciso I do Regimento Interno, 
requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei 
do Se'nado n" 67, de 1991. que dispõe sobre a participação 
dos trabalhadores na gestão das empresas e 4á outras provi
dências, cujo prazo na Comissão de Assuntos Sociais já se 
acha esgotado. 

Sala das Sess_ões, 16 de agosto de 1993.- Senador Marco 
Maciel. - -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -O requéri
mento lido será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos 
termos do disposto no art. 255, II, c, 3, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A Presidên
cia comunica ao Plenário que a Comissão Diretora aprovou 
em sua reunião do di_a 12 do çorrente o, Requerimento n~ 
667, de 1993, do Senador Esperdião Amin. 

deliberação sobre a referida proposição. 
Entretanto, o processado do Projeto de Lei da Càmara 

n~ 108, de 1993, não foi ainda encaminhado à Secretaria-Geral 
-da Mesa. Por isso, a Presidência retira- da paüta O projeto 
de lei mencionado, nos termos do art. 175, alíne~ e,do Regi
mento Interno e, em conseqüência, as demais proposições 
dela constantes. 

São os seguiilte_s_os itens cuja apreciaçãÕ-fica sobrcstada: 

~ PROJETO DE LIÚ DA CÂMARA N;l56, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 
"c", do Regimento Interno) 

_(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei 
do Senado n•' 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 156, de 1992 n' 1.670189, na Casa de origem), 
que dispõe sobre Pártidos Políticos, regulamenta o::; 
arts. 17 e 14, § 3~. inciSO V, da Cánstituição Federal, 
tendo -

-Parecer sob n" 173, de 1993, da Comissão 
--de Constituição, Justiça e Cidad_ania,-favorável 

ao Projeto de Lei da Câmara n"' 15_6, de 1992, nos 
termos da Emenda n' ll·CCJ (Substitutiva) que ofere
ce~ e pela prejudicialidade dos Projetas-de Lei do Sena
do n• 243 e 268, de 1991,6 e 130, de 1992, que tramitam 
em conjunto. 

(Dependendo de parecer sobre as Emendas n( = )s 
12 a 14, apresentadas perante a Mesa.) 

PROJETO DE LEI DO SÉNÁDO N• 243, DE 1991 

(Em regiine de urgêrida nos termos do art. 
336, "c", do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n~ 156, de 1992, e Projetos de Lei do Senado 
n•' 268, de 1991, 6 e 130, de 1992) 

Discussão, _em turno suplementar, do Projeto de 
Lei do_ Senado n9 243, de 1991, de autoria da Senadora 
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Marluce Pinto, que altera dispositiVõ_S da Lei n" 5.682, 
de 21 de junho de 1971 -Lei Orgãnicà aoS Pãrfidos 
Políticos, tendo 

Pareceres sob n( =)s 500, de 1992, e 173,'de 1993, 
das Comissões_ - -

- Diretora, oferecendo a redação do vencido; 
e 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável 
ao ProjetiTde Lei da Câmara n" 156, de 1992, nos 
termos da Emenda n<:> 11-CCJ (SubstifutiVa) que ofeie
ce, e pela prejudicialidade dos ProjetOs âe Lei do Sena
don'' 243 e 268, de 1991,6 e 130, de 1992, que tramitam 
em conjunto_. --

(Dependendo de parecer sobre as Emendas n\'~ 
12 a 14, apresentadas perante a Mesa.).._ 

PROJETO DE LEfDO SENADO N( =) 268, DE 
1991 

(Em regime de urgência nos termos do ar_t. 336, 
"c", do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com -o Projeto de Lei 
da Câmara no 156, de 1992, e Projetos de Lei do Senado 
n~ 243, de 1991, 6 e 130, de 1992) 

DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n'-' 268, de 1991, de autoria do Senador Dirceu 
Carneiro, que revigora os arts. 7'),, 75, 76 e 7~ da Lei 
n' 5.682; de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos_), que dispõem sobre perda do man
dato por infidelidade_ partidária, _tendo 

-Parecer sob n" 173, de 1993., .da <:;omissão· . 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorcj~el 

ao Projeto de_ Lei da Câmara n~ 156, de 1992, nos 
termos da Effienda n~ 11-CCJ (Su_bstitutiva) que ofere
ce, e pela prejudicialidade dos Projetes de Lei do Sena
do n• 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992, que tramitam 
em conjunto. 

(Dependendo de parecer sobre as Emendas n'!s 
12 a 14, apresentadas perante a Me~a.). 

PROJETO DE LEi DO SENADO n' 6, DE 1992 
(Em regime de urgêricia nos termos do art. 336, 

"c", do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 

da Câmara n~ 156, de 1992, e Projetos de Lei do Senado 
n~ 243 e 268, de 1991, e 130, de 1992) 

DiscusSão, em turno únicó~-ao-Projeto de Lei do 
Senado n~' 6, de 1992, de autoria' do Senador Odacir 
Soares, que introduz alterações na legislação eleitoral, 
e dá outras providências, te-ndo: ~--- --

-Parecer sob n~ 173,-de 1993, da Comissão 
-de Constituição,Justiça e_ Cidadania, fa~orável 

ao Projeto de Lei da Câmaxa_n'. 156, de 1992, nos 
termos da Emenda n' 11-CCJ (Substitutiva) que ofere
ce, e pela prejudicialidade dos PrOjetas de Lei do Sena
don'' 243 e 268, de 1991,6 e 130, de 1992, que tramitam 
em conjunto. 

(Dependendo de parecer sobre as Emendas n~s 
12 a 14, apresentadas perante a Mesa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 130, DE 1992 
~E_In·--regnne de urgência nos termos do art. 336, 

"c", do Regimento Interno) · 
. . 

{Tramitando em conjunto com _o Projeto de Lei 
da Câmara n~ 156, de 1992, e Projetos de Lei do Senado 
n~ 243 e 268, de 1991, e 6, de 1992) 

Discussão, em turno único,· do Projeto de Lei do 
... Senado n'·' 130, de 1992, de _autoria do Senador Marco 

Maciel, que dispõe sobre o IiilanCíâmento dos Partidos 
Políticos, e dá óuti-as providenCias, tendo 

:..__Parecer sob n·' 173. de 1Q93, da Comissão 
- ~de Constiru"ição-, Justiça e Cidadania, fàvOrável 

ao Pi"ojeto de Lei da Càmara· n·~ 156, de l992; riOs 
termos da Emenda n·' ll~CCJ (Substitutiva) que ofere~ 
ce, e pela prejudicialidadc dos Projetos de Lei do Sena
do n·"243 e 268, de 1991,6 c 130, de 1992, que tramitam 
em conjunto. -- · · · - · · 

(Dependendo de parecer sobre as Emendas n'""' 
12<i 14, apresentadas·perante a Mesa.) . 

. ' . . ' 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 145, DE 1993 
(Em regime·de urgência, -nos ·termoS dO art.-336, 

"d", d~ Regim'ento Interno) 

Discussãb; em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'' 145, de 1993 (n'' 3.499'193, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
cria cargos de Patrulheiro Rodoviário Federal e dá ou
·tras providências, tendo . 

_.__.Parecer favorável, -sob [r> 255, de 1993, da 
Comissão 

-de Constituição, Justi_ça e Cidadania. 

O SR. PRESII)ENTE (Carlos Patrocínio)- Volta-se à 
lista de oradores. 
_

1
_, .Concedo a palavra ao nobre Senador. Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o &e
guirite discurso.) ..;...:. __ Sr. Presidente, Srs. Senadores~ está com
pletando 20- a:nos de atividade na Amazónia a empresa ELE
TRONO R TE,: cJ.u~ inüitàS realiiâções tem féito riaquela área. 
Basta cítarmos a lúta que' tem tia-v ado no sentido de, em 
vez de movidas a diesel, as hidrelétricas· serem m-oVidas a 
energia hidráulica, facilitando, com isto, a produção da indús
tria regional em todos os sentidos. 

Citaríà-niós, ãssfm à vol d'oiseau, ã Hidrelétrica de Balbi
na, c_uja construção foi um empreendimento épico, algo de 
extraordinário e de fantástico, que atingiu os graus mais diver
sificados_, tanto no âmbito da instalação da energia- propria
mente dita, quanto nos coidados mantidos em relação à ecolo
gia, ao cidadão que habitava as áreas inundadas e, ao mesmo 
tempo, à descoberta de riquezas que, em face daquela insta
lação e das explorações pertinentes, forain surgindo. 

A Usina Hidrelétrica de Balbina situa-se no Uatumã, 
__ Município de Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas, 

e dista aproximadamente 146Km, em linha reta, da cidade 
de ManaUs. 

_ A criação da Zóna Franca de Ma naus promoveu o desen
-volvimento de um pólo industrial na capital amazonense e 
elevou, de rnodq_ significativo, a_demanda por energia elétrica 
nesse mercado que, até o início dos anos 70, era suprido 
exclusivamente pela geração à base_dos derivados do petróleo. 
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A crise do petróleo, a partir de 1973, determinou que 
se buscassem fontes de energia altcrnatívas, e Balbinadespon
tou como opção mais adequada para o atendimento ao mer
cado de Manaus. Concebida em 1975, aobra só foi concluída 
no final de 1988, em decorrência das dificuldades da economia 
brasileira. Atualmente, a Usina Hidrelétrica de Balbina possui 
uma potência instalada de 250 MW, atuando em regime de 
complementação ao Parque Térmico de Manaus, responsabili-
zando-se por 63% do consumo desse mercado. . .. 

Como vêem, Srs. Parlamentares, trata-se de um empreen
dimento formidável e que muito benefiCiO-U a· noSSa- átea. O 
meio ambiente também recebeu os benefíciOs dessa usina hi
drelétrica, c_ujas primeiras recomendações relacionadas ao 
meio ambiente constam do relatório-diagnóstico preliminar 
dos efeitos ambientais do_ projeto hidrelétrico ae Balbina, 
elaborado em 1979. Contratos e convênios foram firmados 
com empresas de consultaria e entidades de pesquisa voltadas 
à caracterização ambie11tai da área, implementação de progra
mas e potencialização dos benefícios s6Cio-am{)ientais. 

Existe ainda um empreendimento-da ELETRONORTE, 
a Hidrelétrica de Samue_l. Ess~ empreendimento, que s-e loca
liza no rio Jamari, Estado_ de Rondônia, a 52km em linha 
reta de Porto Velho, tem coordenadas geográficas -latitude 
e longitude - adequadas para servir exatamente ao jovem 
Estado e atender à demanda que se faz presente em uma 
das regiões que mais progresso _estão imprimiu~~ ao Brasil. 

A região de Rondônia é hoJe, sem dúvj.da nenhuma, 
não somente uma fonte de progresso para a Amazônia, como 
também uma prova da interação desses "Brasis" dada apre
sença de gaúchos, paranaenses, catarinenseS-e outros sulistas 
na região, que, além de se integrarem perfeitamente_ com 
seus patrícios daquela área, fundaram cidades, lugarejos, luga
res que fazem parte hoje da geografia urbana do lugar. 

A geologia? a geomorfologia e recursos minerais da !e_giã~ 
de Rondônia são motivo de fascinação para aqueles que ah 
foram empregar o seu esforço nesta sempre presente e nunca 
negada disposição brasileira para implantar o progresso e erigir 
grandeza nas diversas áreas deste Br~sil. Agora, avulta bem 
maior, mais profunda. abastecendo todo o Estado do Pará, 
no rio Tocantins, e acredito que parte do Estado de_ Tocantins 
- se não me engano - a forrriidanda Usina Hidrel~trica 
do Tucuruí, distando aproximadamente 300krn em linha reta 
da cidade de Belém. Esse local para a implantação foi definida 
a partir dos estudos obtidos no inventário do potencial energé
tico do baixo Tocantins e seus principais afluentes. 

Em 1991 a Usina Hidrelétrica de Tucuruí gerou 18.033. 
918MHz, con~umidos pelos Estados do Pará, Ma~anhã?, To
cantins; pela Região Nordeste através do SIStema mterbgado, 
e por grandes consumidores industriais: Alumínip do Mara
nhão s_A. ALUMAR; Alumínio Brasileiro S.A. - AL
BRÁS; Companhia Vale do Rio Doce S . .[\. e Cargargo Corrêa 
Metais- CCM. 

A preocupação da E_LETRONORTE, n_q sentido _de 
equacionar as questões sóclo_-ambientaiS, l~_vou a contrat~çao, 
em 1977, do Dr. Robert Goodland, ecólogo de renome mter
nacional, para a elaboração de um diagnóstico do:s proble~mas 
ambientais associados à implantação da UHE _q~_TucuruL 

A verdade evidente é que, no caso do potencial hídrico 
como o que possui a Amazónia, a ene.rgia é muito mais barata 
hidraulicamente do que se fosse feita através do óleo, através 
do requisito tirado do ventre das camadas pré-históricas-deste 
gr~nde planeta e daquela região. 

Também essas empresas aprimoram e consolidam urna 
tecnologia própria que engrandece bastante a eng~n_baria bra
sileira e a nossa capacidade empreendedora _no. se.ntido do 
desenvolvimento do ambient~.. . . . . · · 

Então, repareffios bem: há vinte anos apertás a ELETRO
NORTE está instalada na Região Amazónica e qtian'ta coisa, 
quanto benefício, quanta realiZaÇão êlajá rezem prol daquela 
área, em prol da nossa gente! -

É aquilo que sempre penso: enquanto um grupo de pes
soas imaoina que o Brasil dorme, recua ou amortece, há uma 
outra áre~, potente- apesar das chamadas corrupções, apesar 
dos jabaculês, lulescos ou não, efe~ivados e efe,tuaçl,os neste 
País, apesar das surPreendentes revelações de defec~ões finan
ceiras que se observam - •. há _uma, ala no .Brasil, alguma 
coisa ·sobrenatural f],té, proveni~otc de predestinação. que nos 
impulsiona para o alto e para a frente. dando opór'tunidade 
a que nossa Pátria, a nossa região, o nosso povo cresçam 
e se agigantem da maneira mais per~eita, situando-se no plano 

. dos povos realmente civilizadoS. 
Sabemos que a energia dita dinâmica por Monteiro Loba

to é a forma capaz de potencializar as riquezas estáticas, o 
ferro, os minerais rígidos em que somos ricos, que,.podemos 
até exportar para o exterior, sem que isso prejud~que o levan
tamento e a grandeza desse gigante que é o Brasil. 

Aí está: enquanto clamamos aqui pela questão dos 100 
ou 60% de _aurnepto para os trabalhadores brasileiros, enquan
to órgãos de publicid!tde se preocupam em saber a que altura 
está o topete do Presidente ltamar Franco, enquanto outros 
acham que pode ec_lodir um movimento de ··G~vroche" ao 
longo de toda a _Nação, o País progride. As instituições planta
das e alicerçadas. trabalham. As re.alizaçõe.s aí estão. Falta 
o Acre, contraforte de bravura colócado ao longo da Bolívia, 
terra conquistada pelo cearense- e que é, ria minha modesta 
opinião. o ponto alto da coragem e da g):'andeza cívica deste 
País. 

A ELETRÇ)NORTE ainda não conseguiu fazer as gran~ 
des hidrelétricaS de que o Acre precisa, mas chegará lá. Assim, 
assinalando este evento em que aJ;LETRONORTE não é 
mais uma adolesCente, mas tambtfin não é uma en!idadc que 
amadureceu ao 16rigo de tantos anos, e ta é uma jovemrnoçoila, 
uma rapariga, como diriam os portugueses, no apogeu da 
sua vitalidade, da_sua capacidade de reproduzir e de bailar, 
ela é, o mesmo tempo, uma afirin3Çã0 -dã gfárideza brasileira, 
e a certeza de que este País não afundàrá Cnão será apanhado 
para os bolsões do c_entro·da terra, por aqueles que não sabem 
apreciar e netn C9ni.preender que b BrãSil é, r~alme-nte, um 
País místico, ab.epçoado pelo mesmo abraço cnador daquele 
misterioso Ser que, em 7 dias, criou ·os mundos e, portanto. 
há de ir para a frente. 

Quero me congratular, neste ensejo, aqui", pelo Senado, 
representante d.os._Estados, c_om_ a_ E,L~ETRONO:RTE, com 
o Ministério de 'Mfnas e Energia, çiJffi. _o d~sempenho dessa 
institUição, com q presidente c os dirigentes da mesma, e 
formular sinceros votos de que prossigam no desempenho 
das suas atividad_es, para melhoria das nossas terras adustas 
d3. amazônia prôinissora e sequiosa, e de toda grande gama 
de Brasil do Norte, que vê na ELETRONORTE uma forma 
ãfirmafivá da politica ambiental do Brasi_l, capaz de muito 
realizar em fayor, deste País e desse grande povo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente_. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Não há mais 
órãdores inscritos._ -
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Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã 
a se~ihte -

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 108, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 2~, da 
Constituição Federal, combinado com o art. _375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Disc~ssão, em turno úniCo,. do Projeto de Lei da Cãrnara 
n~ 108, de 1993 (nn 3.495/93, na Casa de origem), de in:i~íativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a compósição 
e a estrutura do Conselho Nacional de Informática e Auto
mação - CONJN, e dá outras providências. (Dependendo 
de parecer) 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• lS6, DE 1992 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", do 

Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com os Projeto de Lei do Senado 
n• 243 e 268, de I99I, 6 e 130, de 1992) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 156, de 1992 (n' 1.670/89, na Casa de origem), que dispóe 
sobre Partidos Políticos, re-gUlamenta os art~. 17 e 14, § 30, 
inciso V, da Constituição Federal, tendo 

-Parecer sob_ n~ 173, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Pro-

jeto de Lei da Câmara n" 156, de 1992._ e as Emendas n"'' 
2, 4 a 10, nos termos da Emenda n'' 11- ÇCJ (Substitutiva), 
que oferece; pela rejeição das Emendas n··~ 1 e 3; e pela prejudi
cialidade dos Projetos de Lei do Senado n'" 243 e 268, de 
1991, 6 e 130, de 1992, que tramitam em conjUnto. 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADON• 243, DE I99l 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 

n~ 156, de 1992, e Projetos de Lei do Senado n<~< 268, de 1991, 
6 e 130 de 1992) 

Discussão, em turno suplementar, do ProjetO- de Lei do 
Senado n"243, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, 
que altera dispositivos da Lei n'' 5.682, de 21 de junho -de 
1971- Lei Orgânica dos Partidos Políticos.-tendo 

-Pareceres sob n·' 500, de 1992, c 173, de 1993, das 
Comissões - -

- Diretora, oferecendo a redação do vencido; e 
-de Constituiç-ão, Justiça e Cidadaníâ, favoràvei aO P-ro-

jeto de Lei da Câmara n" 156, de 1992, e aS' Einendàs n·>'Õ 
2, 4 a 10, nos termos da Emenda n·' 11- CCJ (Substitutiva), 
que oferece; pela rejeição das Emendas nn; 1 e 3; c pela prejudi
cialidade dos Projetes ãc Lei do Senado n··" 243 c 268, de 
1991, 6 e 130, de 1992, que tramitam cm conjunto. -

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 268, DE I991 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c'\ do 
Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projetos de Lei da Câmara 

n~ 156, de 1992, e Projeto de Lei do Senado n?1 243, de 1991, 
6 e 130, de I992) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n·' 268, de 1991~ de autoria do Senador Dircel! .Célrne.irQ,_ que 
revigora os arts. 72, 75; 76 e 77 da Lei n" 5.682, de 21 de 
julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), que dis
põem sobre perda do mandato por infidelidade partidária, 
tendo _ 

-Parecer sob n" 173, de 1993. da Comissão 
.. -de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável_ao Pro

jeto de Lei da Câmara n~ 156, de 1992, e as Emendas n.tõ 
2, 4 a 10, nos termos da Emenda n•' 11.--:::.CCJ (Substitutiva), 
que oferece; pela rejeição das_ Emendas n'n 1 e 3; e pela prcjudi
cialidade dos Projetos de Lei do Sen.ado.n<t<_ _243 _e 268, de 
·Ü~9Í, 6 e 130," cie -1992, que tralnítam em conjunto. · 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO.N• 6, DE I992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "",do 
Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto co~ o Projeto de Lei da Câmara 

no 156, de 1992, e Projetos de J_.ei do Senado n~~ Z43 e 268, 
de I991, e 130, de 1992) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n" 6, de 1992, de autoria do Senador Odacir Soares, que 
introduz alterações na legislação eleitoral c dá outra~ providên
cias, tendo 

-Parecer sob no 173, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça c Cidadania, favorável ao Pro-

jetO -de Lei da Câmara n" 156, de 1992, e as Emendas n'" 
2, 4 a 10, nos termos da Emenda n" 11 --:-_CCJ (Sú.bstitutiva), 
·que-oferece; pela rejeição das Emendas n.n 1 e 3; e pela prejudi
cialidade dos Projetas de Lei do Senado na. 243 e_ 268, de 
1991, 6 e 130, de 1992, que tramitam em conjunto. 

-6-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 130, DE I992 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", do 

Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 

n" 156, de 1992, e Projetos de Lei do Senado n9 ' 243 e 268, 
de 1991, e 6, de 1992) 

_Discussão, em turno único, _do Projeto de Lei do Senado 
n" 130, de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel, que 
dispõe sobre o financiamento do!! Partidos Políticos e dá outras 
providências, tendo _ _ __ 

-Parecer sob n" 173, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Pro-

j_eto de Lei da Câmara_n" 156, de 1992, e as Emenas nn-: 2, 
4 a 10, nos termos da Emenda n" 11 - CCJ (Substitutiva), 
que oferece; pela rejeição das Emendas n•.>" 1 e 3; e pela prejudi-
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cialiadade dos Projetes de Lei do Senado n';; 243 e 268, de 
1991.6 c 130, de 1992, que tramitam em conjun.to. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 145, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "d", do 
, Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n" 145, de 1993 (n" 3.499193, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria cargos de Patrulheiro 
Rodoviário Federal e dá outras providências, tendo 

...,....., Parecer faVorável, sob n'' 255, de 1993,.da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-8-
REQUERIMENTO N• 540, DE 1993 

Votação, cm· turno único-. do Requerimefit'o ___ no 540, de 
1993. do Senador Gilberto Miranda, solicitando, i-tos termos 
regirnC"ntais, a transcrição, ilóS Anais do Senado Federal, do 
artigô irititU.Iado ·A morte de' Carlos Castelo Branco: 'o único 
"paj>a" do jornaliSmo braSileiro, publicado no jornal Tribuna 
da Imprensa, edição de 2 de junho de 1993. · 

-9-
PRIJETO DE LEI DA CÂMARA N• 114, DE 1992 

(Incluído em Ordem·do Dia, Dos ternios do art. 172, I, do 
Regimento lnt~rno) 

(Tramit~ndo em conjunto com os Projetos de Lei da Câmara 

n• 131, 'de '1992, e Projeto 'de Lei do Senado n• 344, de Í991) 

DiscusSão, em turno único, do.ProjCto de Lei da Câmara 
n• 114, de 1992 (n" 4.556189, na Casa de origem), que dispõe 
sobre as restrições ao uSo e à propaganda de produtos fumíge
ros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos 
agrícolas, nos termos do § 4;> do_ art.. 220 da ConstiCuição 
da República. (Dependendo de parecer) 

-lO-

PROJETO DE LEI DA CÂM;I.RA N• 131, DE 1992 
(lncb,Iído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I, d9 

Regimento Interno) 
(Tamitando em conjunto com os Projet~s.de Lei da Câmara 

n~ 114, de I992;e Projeto de Lei do Senado nn 344, de 1991) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Càma_ra 
n·' 131, de 1992 (n~ 1.603/91, na Casa de origem), que 5nstifui 
a obrigatoriedade da colocação _de frase çle ac:J.vt;r~~!!c!~ pas 
embalagens, rótulos e bulas de medicamentos. (Dependendo 
de parecer) 

-II-~ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 344, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I, do 

Regimento Interno) 
(Tramitando ein cOnjunto com os Projetos de Lei da Câq1ara 

n•' 114 e Bi, ye 1992) · 

. Discussão,_ern turno único, do Projçto de_ Lei do. Senado 
áo 344, de 1991 ,_de autoria -do $enador César Dias, que-regula
menta e disciplina o uso e propagandas de bebidas_' alcoólicas 
e dá outras providências. (Dependendo de parecer) 

-12-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 127, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n'' 127, de 1992 (n" 977191, na Casa de origem), que acrescenta 
parágrafo ao atL 25 da _Lei n" 5,700, de I'' de setembro de 
1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação d_os símbolos 
nacionais e dá outras providências; tendo 

- Parecer,_soh no 212, de 1993, da Comissão _ _ 
-de Educação, favorável, nos termos de -substitutivo 

que oferece. 

-·13-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 18, DE· 1993 

Discussão, erri turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 18, de 1993 (n" L162/88, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a instituição da Semana do J:rapalhador, ten~o 

-Parecei favorável, sob n" 215_, Çe 1993, da Com~s~o 

- de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Está encer
rada_ a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 minutos.) 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 162' SESSÃO, EM 17 DE ÁGOS'l'O DE 
1993 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Presidente da República 

Submetendo â deliberação do Senado Federal a esco
lha de nome indicado para cargo cujo provimento depende 
de sua prévia aquiescência. 

-N" 280, de 1993 (n" 496/93, na origem), referente 
a escolha do nome do Senhor Pedro Sampaio Malan, para· 
exercer o cargo de Presidente do Banco Central do BrasiL 

1.2.2- Ofício do 19-Secretário da Câmara dos Depu
tados 

- N;> 276/93, de 13 do corrente, comunicando o arqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n·' 8_3, de 1988 (n'-' 
4.242/89, naquela Casa), que dispõe sobre a incOrporação 
ao Patrimônio do Estad_o de Pernambuco dos bens perten
centes ao extinto Territôrio Federal de Fernando de Noro
nha e dá outras providências. 

1.2.3 - Parecer 

Referente à seguinte matéria: 
Projeto de Lei do Senado n" 13, de 1992, que autoriza 

o Poder Executivo a criar a Superintendência das Áreas 
de Livre Comércio de Pacaraima e de Bonfim, e dá outras 
providências. 

1.2.4 - Ofício 

- N" 18/93, do Presidente da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação, ter
minativamente, do Projeto de Lei do Senado n'' 13192, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a Superintendência 

das Áreas de Livre.COmél-Cio de PaCaraima e de .i30ilfim, 
e dá outras providências. 

1.2.5 __ Comunicação da Presidência 

-Abertura çie prazo de cinco dias úteis para interpo
sição de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei do Senado n'' 13, de 1992, seja 
-apreciado pelo Plenário. 

-1.2.6- Leitura de Projeto 

-ProjetO de Lei do Senado n" 104, de 1993, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, que dispõe sobre o ensi
no das modalidades esportivas de lutas e disciplina sua 
prática em clubes, academias e estabelecimentos congé
neres. 

1.2.7- Requerimento 

-N\' 765, de 1993, de autoria do Senador Lourival 
Baptista, solicitanao a tramitação em con iurito dos P'roietos 
de Lei do S-enado n'" 76 e 89, de 1993, considerando 
que ambos tratam da mesma matéria (alteração da Lei 
no 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre 
a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, 
as drogas, os insumos farmacêuticos e correlates, cosmé
ticos, s-aneantes e outros produtos, e dá outras providên
cias). 

1.2.8- Apreciação de matéria 

___:_Requerimento n,-; 761, de 1993, do Senador Fran
cisco Rollembt:rg, lido em sessão ant~rior. Aprovado. 

1.2.9 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Comemo
rações do centenário de nascimento do Professor Edgar 
Santos. 
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EXPEDIENTE 
CZNI'IIO ORÃPIOO DO !!!NADO PI!DI!JIAL 

MANOEL V!LEU. DE MAOALHÁES 
Dintor.Ouai do S.udo PeclaraJ 

. AGACIEL IJA SJL V A MAlA 
Oire1or Eac~oavo 
CARLOS HOMERO VIEIRA SINA 
Ditai« Ada.iainratzvo 

DIÁIUO DO CXlHOIU!SIIO NACIONAL 

ASSINATURAS 

1.~ l:t CAIU.OS BASI'OS 
o•••tau~~n~l 

Sell••nl ······-·········---·---·--·----------- C.S 10.000.00 

fLORlAN AUOUSI'O OOUTlNHO MADRUOA 
Diretor Adjuto 

SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA- Formali
zação do requerimento de criação da CPI destinada a apu~ 
rar as contas do PT. 

SENADOR JONAS PINHEIRO- Artigo de autoria 
do falecido Presidente do PTB, Sr. Luiz Gonzaga de Paiva 
Muniz, intitulado Por que apoiar o Governo. 

1.2.10- Leitura de Projetos 

-Projeto de Resolução nP 66, de 1993, de autoria 
da Comissão Diretora, que dá nova redação ao art. 5" 
da Resolução n" 88, de 1992. 

-Projeto de Resolução n" 67, de 1993, de autoria 
da Comissão Dirctora, que modifica a redação do art. 630 
do Regulamento Administrativo do Senado FederaL 

-Projeto de Resolução n'' 68, de 1993, de autoria 
da Comissão Dlietoia, que estabelece a estrutura do Cen~ 
tro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado 
Federal e dá outras providências. 

-Projeto de Resolução n" 69, de 1993, de autoria 
da Comissão Diretora, que altera o Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, transforma a Auditoria em Se~ 
cretaria de Controle Interno e dá outras providências. 

1.2.1 t- Comunicação da Presidência 

-Abertura de prazo para apresentação de emendas 
aos Projetos de Resolução n'" 66, 67. 68 e 69/93, lidos 
anteriormente. 

1.2.12- Discursos do Expediente (continuação) 

SENADOR ÁLVARO PACHECO- Processo infla
cionário. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Esclarecimen
tos sobre notícias veiculadas em órgãos da imprensa, de 
que S. Ex" usaria artíficios de espionagem contra seus ad
versários políticos. 

SENADORJOSAPHATMARINHO-Necessidade 
do respeito às competências definidas dos três Poderes 
distintos, em especial entre os Poderes Executivo e Legisla
tivo. Uso abusivo do instituto da Medida Provisória pelo 
Presidente da República. Excesso do Poder Presidencial, 
devendo sua _competência ser limitada ao definido pela 
Constituição Federal. Premência em agilizar o funciona
mento da Comissão de Fiscalização e Controle. 

Ti'..- J.3l0 ... ,..,.. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- JustiC 
ficando projeto de lei de autoria de S. Ex", apresentado 
à Me~a. que di~põe sobre o ensino das modalidades espor
tivas de lutas e disciplina sua prática em clubes, academias 

_e estabelecimentos congéneres. 
SENADOR ODACIR SOARES -Documento ela

borado pelos Secretários de Agricultura e Reforma Agrária 
dos Estados Produtores de Cacau. intitulado A carta do 
cacau. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Paralisação 
das obras de irrigação no Nordeste. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS - Necessidade dos 
meios de comunicação veicularem campanhas informativas 
visando combater o desperdício e aumentar a produtivi
dade agrícola. 

1.2.13- Comunicação da Presidência 

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 
Medida Provisória n\' 343r-de 12 de agosto de 1993, que 
dá nova redação ao art. 4•.> da Lei n\' 8.170. de 17 de janeiro 
de 1991, e designação de Comissão Mista incumbida de 
emitir-parecer sobre a matéria e fixação de calendário para 
sua tramitação. 

1.2.14- Requerimento 

- Nv 766, de 1993, de urgência para o ProjCto de 
Decreto Legislativo n" 25/93, que dá nova redação ao art. 
4" do Decreto Legislativo nQ 92, de 1992. 

1,2.15- Ofício 

- N'' 174/93, da Liderança do PMDB. de substituição 
de membro em Comissão Mista. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n"108, de 1993 (n" 3.495/93. 
na Casa de origem), que dispõe sobre a composição e 
a estrutura do Conselho Nacional de Informática e Auto-
· mação - CONIN, e dá outras providências. Aprovado 
o substitutivo, ficando prejudicado o projeto, após parece-r 
de plenário, tendo usado da palavra os Senadores Jutahy 
Magalhães, Jarbas Passarinho e Marco Maciel, ficando pre
jUdicados o projeto e emenda. À Comissão Diretora para 
redigir o vencido para o turno suplementar. 
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- Sub~titutivo do Projeto de Lei da Câmara n'' 108, 
de 1993 (n"' 3.495193. na Casa de origem)." Aprovado com 
çmenda, em turno suplementar, após parecer de plenário. 
A Comissão Dirctora para redação final. 

- Redação final do _Substitutivo ao Projeto de Lei 
da Câmara n·• 108. de 1993. Aprovada. À Câmara dos 
Deputados. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 156, de 1992 (n" 1.670189, 
na Casa de origem), que dispõe sobre Partidos Políticos, 
regulamenta os arts. 17 e 14, § 3') , inciso V, da Cons_titulção 
Federal. (Tramitando em conjunto com os Projetas de 
Lei do Senado n"'' 243 e 268191, 6 e 130192). Discussão 
em prosseguimento, cm virtude da falta de quorum regi
mental para a continuação da sessão, após parecer favorá
vel do Senador José Fogaça, concluindo pela apresentação 
de substitutivo de plenário ao Projeto, tendo usado da 
palavra o Senador Epitácio Cafeteira. -

Projeto de Lei do Senado n'·' 243, de 1991, que altera 
dispositivos da Lei n"' 5.682, de 21 de junho de 1971 -
Lei OrgâniCa dos Partidos Políticos (Tramitando em con
junto com o Projeto de Lei da Câmara n·' 156/92, e Projetes 
de Lei do Senado n"'' 268191, 6 e 130/92.)Apreciação sobres
tada, em virtude de tramitação conjunta com o Projeto 
de Lei da Câmara n° 156192. 

Projeto de Lei do Senado n" 268, de 1991, que revigora 
os arts. 72, 75, 76 e 77 da Lei n"' 5.682, de 21 de julho 
de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), que dispõem 
sobre perda do mandato por infidelidade partidária. (Tra
mitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n"' 156192, e Projetas de Lei do Senado n"'' 243191, 6 e 
130/92.) Apreciação sobrestada, em virtude de tramitação 
conjunta com o Projeto de Lei do Câmara n•.o 156/92. 

Projeto de Lei do Senado n~ 6, de 1992, qUe int'roduz 
alterações na legislação eleitoral, e dá outras providências 
(Tramitando em conjUnto com o Projeto de Lei da Câmara 
n·• 156192, e Projetos de Lei do Senado n" ' 243 e 268191, 
e 130/92. -Apreciação sobrestada, em virtude de tramitação 
conjunta com o Projetó-âe Lei da Câmara nn 156/92. 

Projeto de Lei do Senado n" 130, de 1992., _que dispõe 
sobre o financiamento dos Partidos Políticos, e dá outras 
providências. (Tramitando em conjunto com 6 Pi'ojeto de 
Lei da Câmara n·• 156/92, .e Projetos de Lei_do Senado 
n''"~ 243 e 268/91, e 6/92. Apreciação sobrestada, em virtude 
de tramitação conjunta com o Projeto de Lt!i da Câmara 
n'' 156/92. _ . _ 

Projeto de Lei da Câmara n" 145, de 1993 (n"' 3.499/93, 
na Casa de origem), que cria cargos de Patrulhe_iro Rodo· 
viário Federal e dá outras providencias. Apreciação sobres
fada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

Requerimento n~ 540, de 1993, do Senador_Gilberto 
Miranda, solicitando, nos termos regimentais, a transcri
ção, nos Anais do Senado Federal, do artigo intíiulado 
A morte de Carlos Castello Brancu: o único "papa" do 
jornalismo brasileiro, publicado no Jornal Tribuna da Im
prensa, edição de 2 de junho de 1993. Apreciação sobres
tada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n'' 1!4, de 1992 (n" 4.556189, 
na Casa de origem), que dispõe sobre as restrições ao 

uso· e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoó· 
lic3s, medicamentos, terapías e defensivos agrícolas, nos 

: JCi~_os do § 4~ do art. 220 da Constftuição da República. 
(Tramitando em conjunto com os Projeto de Lei da Câmara 
n' 131192·, e Projeto de Lei do Senado n"344191.) Apreciação 
sobrestada, em virtude do término do prazo regimental 
da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n' 131, de 1992 (n" 1.603191, 
na Casa de origem), que institui a obrigatoriedade da colo
cação de- frase de advertência nas embalagens, rótulos e 
bU.làs de medicamentos. (Tramitando em conjunto com 
os Projetq de Lei da Câmara n\' 114/92, e Projeto de 
Lei do Sepado n" 344/91) Apreciação sobrestada, em virtude 
do término do prazo regimental da sessão. 

Projeto de Lei do Senado n' 344, de1991, que regula
menta e disciplina o uso e propagandas de bebidas alcoó
licas e dá outras providências. (Tramitando em conjunto 
com os Projetes de Lei da Câmara n~ ~ 114 e 131/92.) 
Apreciação sobrestada, em virtude do término do prazo 
_regimental_da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n" 127, de 1992 (n'·' 977/91, 
i:Ia Ca$<f de_ origem), que acrescenta parágrafo ao art. 25 
da Lei n~ 5.700, de lo de setembro de 1971, que dispõe 
sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais 
e d_á outras_ providências. Apreciação sobrestada, em virtu
de do término do prazo regimental da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n' 18, de 1993 (n' 1.162188, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a instituíção da Sema
na do Trabalhador. Apreciação sobrestada, em virtude do 
término do prazo regimental da sessão. 

1.3:i- Comunicação da Pl-esidêncía 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
amanhã, às dez horas e trinta minutos,- com Oi"dem do 
Dia que designa. 

. • ,1.4 _f~NCERii:AMENTO 

2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N"65,de 1993 

3- ATOS DO PRESIDENTE 

N"'' 399. de 1992; 313,318, 364 e 377, de 1993 (Apos· 
tilas) 

N'' 424, de 1993 

4- CONVÊNIO 

Firmado entre o Senado Federal e o Ministério da 
Cultura 

5- ATA DE COMISSÃO 

6 - MESA DIRETORA 

7- LÍDERES E V ICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 
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Ata da 162a Sessão, em 17 de agosto de 1993 

3" Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs.: Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Nabor Júnior e Bello Parga 

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

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Álvaro Pacheco _ Amir 
Lando _ AntonioM'!rlz _ Bello Parga _ Beni V eras _ Carlos 
Patrocínio _ Chagas Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho _ 
Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares _ Epitácio Cafeteira _ Esperidião 
Amin _ Eva Blay _ Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _ 
Garibaldi Alves Filho Gerson Camata Gilberto Miranda 
Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ Hydekel Freitas _ 
lrapuan Costa Júnior _ Jarbas Passarinho_ João Calmon _ João 
França_ João Rocha __ Josaphat Marinho_ José Fogaça _ Júnia 
Marise _ Jutahy Magalhães _ Juvêncio Dias _ Lavoisier Maia _ 
Levy Dias_ LoufiyalBaptista _ Lucidio Portella _ Magno Bacelar 
_ Marco Maciel _ Mauro Benevides Nabor Júnior Nelson 
Carneiro _ Ney Maranhão _ Odacir Soares _ Pedro Teixeira _ 
Rachid Saldanha Derzi _ Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão _ 
Ronan Tito _ Vairnir Campelo _ Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A lista. de pre
sença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senado_res. Havendo 
número regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamoS- ·nossos trabalhos. 
O Sr. 1" Secretário fará a leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado a escolhp de 
nome para cargo cujo pro~·imento depende de sua prél'ia 
aquiescência: 

MENSAGEM N• 280, de 1993 

(N' 496/93, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Nos termos do art. 84, inciso XIV, combinado com o 

art. 52, inciso III, letra d, da Constituição Federal, submeto 
à consideração do Senado Federal o nome do Senhor Pedro 
Sampaio Malan para exercer o cargo de Presidente dá Banco 
Central do Brasil. 

O Senhor Pedro Sampaio Malan é pessoa de reconhecida 
competência para o desempenho dessa elevada função, como 
se depreende do anexo Curriculum vi ta e. 

Brasl1ia, 16 de agosto de 1993. -Itamar Franco. 

CURRICULUM VITAE 

L DADOS PESSOAIS 
Nome: PEDRO SAMPAIO MALAN 
Data e local de nascimento: Rio de Janeiro (RJ), 19 

de fevereiro de 1943 
' 

Estado civil: casado, dois filhos 
2,FORMAÇ.ÃO ACADÊMICA 

Colégio Santo Inácio, Rio de Janeiro (1960); Escola Polítéc
nica da Porltifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(1965); 
Faculdade de Economia da Universidade do Rio de Janeiro 
(1968); 
PhD (Economics) University of Califórnia, Berkeley (1973); 
Visiting Scholar, University of Ca_inbridge, Center for Latin 
Americat\ Studies and King's College (1980) 

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Nov 1992 Diretor Executivo do Brasil, Colômbia, __ Equa

dor, República Dominicana. Haiti, Filipinas, Trinidad yToba
go e Suriname junto ao Banco Mundial. 

Jul 1991 Consultor Especial e Negociador Chefe para 
Assuntos da Dívida Externa- Ministério da Fazenda. 

Jul1990 -out 1992 Diretor Executivo do Brasil, Equador 
e Suríname jUnto- ao Banco Interamericano de DesenVolvi
mento. 

Nov 1988- ou_t 1990 Diretor Executivo Alterno doBra
sil, Colômbia, República Dominicana. Equador, Haiti, Filipi
nas. Trinidad y Tobago e Suriname junto ao Banco Mundial. 

No v 1986 -out 1988 Diretor Executivo do Brasil, Colôm
bia, República Dominicana, Equador, Haiti e Filipinas junto 
ao Banco Mundial. 

Jã.n 1985- ciut 1986 Din!tor da Divisão de Análise de 
Políticas e Pesquisa do Departamento de Economia Interna
cional e Assuntos Sociais da Organização das Nações Unidas, 
em Nova Iorque. 

Ago 1983 - out 1986 Diretor da Divisão de Amílise 
de Políticas e Pesquisas do Centro de Empresas Transná
cionais da Organização das Nações Unidas. em_Nova Iorque. 

Ago 1973- ju11983 Membro de Pesquisa Senior, Insti
tuto de Pesquisa Económica Aplicada e Conselho Nacional 
de Desenvovimento Econôtriii:::o, Ministério do Planejã.mento. 

Mar 1978- jun 1983 Professor de Economia, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Out 1966- ago 1969 Ministério do Planejamento. 
4. OUTROS 
1977/80 - Presidente do Instituto de Economistas do 

Rio de Janeiro _ 
1981/83- Coordenador do ComÜê Assessor de Ciência 

Social do Conselho NaciOnal de Pesquisas. 

PUBLICAÇÕES 

1. "The Structure _of Protection in Brazil" (with J. 
Bergsman) in B. Galassa (ed.) "The Structure of Protection 
in Developing Countries", The Johns Hopkins University 
Press. 1971. 

2._ "A Análise do Modelo Brasileiro Segundo Furtado'~ 
in Pesquisa e Planejamento Económico, 1972. 
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3. .. Análise Macroeconómica de Projetas de InvestiR 
menta", in Pesquisa e Planejamento Eoonômico, 1972. 

4. "Distribuição de Renda e Desenvolvimento Econó
mico no Brasil" (with J. Wells ) in Pesquisa e Planejamento 
Económico, 1973. - -

5. "Ainda So~re a Distribuição de Renda" in Revista 
da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1974. · · 

6. "Teorias de Balanço de Pagamento: Uma Análise 
Crítica da Abordagem Monetarista., in Pesquisa e Planeja
mento Econômico, 1976. 

7. "Foreign Exchange Contrained Growth in a SemHn
dustrialized Economy; The Brazilian Expcrience", University 
of California, Berkeley, 1977. 

8. "The Brazilian Econorny in the St!Vcnties: Úld and 
New Developments" (with R. Bonelli) World Development, 
1977. 

9. "Política Econômica Externa e Industrialização no 
Brasil" (with R. Benelli, M. P. Abreu & J.E.C. Pereira) 
Collection of Research Reports, IPEA, 1977. -

10. '"DistribuiçãO de Renda e Desenvolvimento: Novas 
Evidências e uma Tentativa de Clarificaçãõ-de Controvérsia" 
in Dados, 1978. 

11. "The Brazilian Economy: Its Direction _in the 
1980's" in Nordic Journal of International Studies, 1981. --

12. "O Debate sObre Estatização no Brasil" -in Dados, 
1981. 

13. "Política Econômica e Teorias de Balanço de Paga
mentos", Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1981. 

14. "Desenvolvimento Económico e Democracia: A 
Problemática Mediação do Estado" in B. Lamounier (ed.) 
Direito, Cidadania e Participação, São Paulo, 1982. 

15. "A Questão Externa" in L. Beluzzo (ed.) A Arma
dilha da Recessão, São Paulo, 1983. 

16. "Financial Integration with the World Economy: 
The Brazilian Case" in R. French-Davis(ed.) "Las Relaciones 
Fi nanei eras Externas y su effecto cn la Economía Latinoame-
ricana" Fondo de Cultura Económica, México;1983. · 

· 17. ·•structural Models of Inflation and Balance of Pay
ments Disequilibria in Semi-Industrialized Economies'' (with 
J. Wells) in The Economics of Relative Prices edited by D. 
Hague and G. Hall for the Internacional Economic Associa
tion, MacMíllan, 1984. 

18. "Relações Econômicas Internacionais do Brasil: 
1945-1964" in B. Fausto (ed.) História Geral da Civilização 
Brasileira, Vol. XI, 1984. · 

19. "Debt, Trade and Development: The Crucial Years 
Ahead" in Journal of Developrnent Plan-ning, 1985. - . 

20. "IndustrializatiOn, Econóinic Gtowth ai:ld Balance 
of Payments in Brazil: 1970-1986" (with R. Bonelli) in J.O. 

Wirth, E. Nu 
es and T. Bogenschild (eds.) "State and SocietyJn.Brazil: 
Continuity and Change" Westview Press. 1987. 

21. "Brasil's Debt: Frorn the Miracle to the Fund" (with 
E. Sacha) in A. Stegren (ed.) "Democratiz1ng Brazil: Pro
blems of Transition and COnsolidation", OxfOrd University 
Press, 1989. 

22. "Crise de Estabilização e Retomada de Desenvol
vimento: A Necessidade de Uma Nova Estratégia Industrial • 
para os· Anos 90" in Forum Nacional, 1990. 

23. "The Success of Growth Policies in B~r-azil: 
1950'1980" (with R. Bonelli) in S. Teitcl (ed): "Towards a 
New Development Strategy for Latin Ame rica; Pathways from 

Hirschman Thought". The Johns Hopkins University Press., 
1994~ 

Biasilia (DF), 16 de agosto de 1993. 

(À Comissão de Assunt~s Ec:_onômi~os.) 

OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N" 276/93, de 13 do corrente, comunicando o arquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n'' 83, de 1988 (n•' 4.242/89, 
naquela Casa), de autoria do S_enador Ney Maranhão, que 
dispõe sobre a incorporação ao Património do Estado de Per
nambuco dos bens pertencentes ao extinto Território Federal 
de Pernando de Noro1,1ha e dá oUtras providências. 

PARECER 
PARECER N• 273, DE 1993 

Da ComissãO de Constituição, Justiça e Cidadania 
$Obre o PLS n" 13, de 1992, que "'autoriza o Poder 
Executivo a criar a Superintendênda das Áreas de Lh•re 
Comércio de Paracaima,e de Bonfim, e dá outras provi
dências". 

Relator: Senador Pedro Teixeira 
O Projeto de Lei do Senado n'' 13, de 1992, de autoria 

do eminente Senador João França, "autoriza o Poder Execu
tivo a criar a Superintedência-das ÁreaS de Livre Comércio 
de Pacaraima e de Bonfim, dá outras providências·•. 
- Ao justificar o projeto, o ilustre autor aduz que a despeito 
da notória experiência técnica da superintendên-cia da Zona 
Franca _de Manaus- SUFRAMA, órgão e_nca~regado da im
plantação e administração das áreas de livre comércio em 
gestão, "'seria mais provcitoo::;a a criação de uma entidade autár
quica, com personalidade jurídica e _patrimônib próprio, além 
de autonomia administratíva: e-financeira". 

Com efeito,não há como negar o ganho em eficá-ria e 
eficiência nã condução das atividades gerenciais daquelas áreas 
de livre comércio se elas dispuserem, de fato, de uma entidade 
cuja única e exclusiva atribuição seja administrar-lhes a im
plantação e o desenvolvimento. Ainda mais quando tal entida
de se reveste da forma de autarquia, com personalidade. jurí
dica de patrimônio. propria. autonomia administrativa e finan-
ceira, como prevê o projeto. -

A entidade, na forll}a prevista no projeto, está efetiva
mente bem estruturada~ E vinculada à Secretaria do Desenvol
vimentO Regional e tem o seu superintendente nomeda pelo 
Presidente da República (arts. 29 e 3~). Para viabilizar o seu 
regular funcionamento, com autonomia financeira, a superin

. tendência poderá cobrar por utilização de suas instalações 
e pelos serviços prestados. devendo tais preços serem fixados 
pelo superintendente, depois de serem aprovados pelo seu 
Conselho Técnico (art. 10). 

Além disso. como expressão do alcance social almejado, 
o art. 11 do projeto estabelece que a receita da superinten
dência, deduzida de todas as despesas de pessoal, obras c 
serviços, materais e investimentos, será aplicada em educação. 
saúde e saneamento básico em proveito das comunidades mais 
carentes da área fronteiriça do Estado de Roraima, conforme 
projetas específicos a serem aprovadaos pelo seu Conselho 
Técnico. 

Assim, coriio se verifica. e inegrâvel a oportunidade e 
a conveniência da iniciativa, que está lavrada em boa técnica 
legislativa. não contém injuridicidade e se conforma perfeita

• 
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mente aos ditames constitucionais pertinentes, pelo que somos 
pela aprovaçâo do projeto. _ 

Sala da ComissãO, 11 de agosto de 1993 Iram Saraiva 
Presidente Relator Pedro Teixeira Magno Bac_elar Amir Lando. 

Luiz Alberto Élcio Alves - Antônio _1\tlariz João França 
- Eva Blay Josaphat Marinho Esperidião Amin Juthy Maga
lhães. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente 
lido vai à publicação. - - --

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. to Secretário. 
É lido o seguinte. 

OF. n' 18/93 ÇCl 
Brasilia, 12 de agosto de 1993 

Nos termos regimentais, comunico a V. Ex~ que esta 
Comissão aprovou, terminativamente, o PLS n" 13, de 1992 
de autoria do Senador João França, que "autoriza o Poder 
Executivo a criar a Superintência das Áreas de Livre Comércio 
de Paracarima e de Bonfim, e _dá outras_providênciasem ·reu
nião". 

realizada 11-08:·93 Iram Saraiva Presjdente 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Com referência 

ao expediente que acaba de ser lido, a Prcsidéncia comunica 
ao plenário que, nos termos do art. 91 § 39 a 59, do Regimento 
Interno, abrir-se-á o prazo de 5 dias út_eis para interposição 
de recursos, por 1'' da composição da Casa, para que ó Projeto 
de Lei do Ssenado n" 13, de 1992, seja apreciado pelo Plenário. 

Sobre a mesa, Projeto de Lei do Senado que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. -

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 104, DE 1993 

Dispõe sobre o ensino das modalidades esportivas 
de lutas e disciplina sua prática em clubes, academias 
e estabelecimentos congêneres. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }o' Considera-se como de finalidade competitiva a 

atividade física relacionada com a prática das lutas reconht:
cidas como modalidades esportiva pelo Conselho Superior 
de Desportos. 

Art.-2·'-Coristituein-m-odãlidãâeS eSpOrtivaS -óci-li.úas as 
artes marciais judô, karatê, "taekwondô". "aikidô", "kendô", 
"kempô", "kyokuskin-oyama". bem cetfto as IU:ta_s de capoei
ra, boxe, luta, livre, greco·romana, ""sumô" e oUtras similares 
praticadas no País. · 

Art. 3\' Caberá aos Conselhos Regionais de Desporto:-., 
em cada unidade da Federação, fornecer os registres para 
funcionamento das academiãs; clubes e estabelecimentos con
gêneres que a elas de: dediquem, bem como o devido cadastra
menta de professores e instrutores que ministrem modalidades 
esportivas de lutas no País. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput deste 
artigo, caberá às confederações, conforme o caso, a que_estive
rcm vinculadas as modalidades esportivas de lutas, estabe
lecer. com o controle dos respectivos Conselhos Re:gio_IJ_ais 
de Desportos, requisitos a serem preenchidos para a escolha 
dos locais destinados à sua prática, bem como pelos profes
sores responsáveis por sua instrução. _ 

Art. 4" Caberá aos Conselhos Regionais de Desportos 
estabelecer que, dos quadros da academia, clube ou estabele
cimento congênere que ministre uma ou mais modalidades 
esportivas de luta, participem pelo menos um profe-ssor com 
lic~nciatura plena em Educação Física, que Será respo-nsâvel 

pela parte pedagógica da instrução, e pelo menos um médico, 
com especialização em medicina desportiva. 

Parágrafo único. Os Conselhos Regionais de Desportos 
deverão estimular c autorizar a participação de alunos de 
licenciatura plena em Educação Física na orientação técnica 
das lutas. 

Art. 5" Caberá aos Conselhos RcgíOTtais de Desportos, 
podendo ser por estes delegada às federações re-sponsáveis 
pelas modalidades esportivas de lutas, a fiscalização do cum-
primento desta lei. ---

§ 1\' Na aplicação do disposto neste artigo, as entidades 
nele referidas poderão: 

a) interditar, em carát!.!r provisório ou definitivo, os locais 
que "não satisfaçam às exigências legais e regulamentares; 

b) cancelar a respectiva licença para funcionamento; 
c) promover a suspensão do exercício profission-a"J daque

les que não satisfaçam os requisitos mínimos para a prática 
da docência esportiva, nas modalidades de que trata esta lei. 

§ z~ Para a aplicação da medida prevista na letra a do 
parágrafo anterior. quando necessário e nos termos de convê
nio assinado entre as entidades mencionadas neste artigO e 
as Secretarias de Segurança Pública dos E~aados, poderá ser 
requiSitada força policial que assegure a eficácia da interdição. 

Art. 6" O Poder Executívo regulamentará esta lei den
tro de 120 dias, contados do início de sua vigência. 

Art. 7n Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. R' RcvogamMse as disposições em contrário. 

Justificação 

A falta de recursos humanos qualificados para a orien
tação técnica das diversas modalidades de lutas .esportivas 
praticadas no País vem causando um desvirtuamento de seu 
conteúdo pedagógico, substituindo a tradicional filosofia de 
defesa que é transmitida desde sua origem pelo incentivo à 
violência, à agressão. Da mesma forma, o- ilúmero de acade
mias e locais para a prática dessa:s lutas vêm aumentando 
grandemente em todo o País, sem a devida fiscalização dos 
ó_rgãos ~q_mpetcntes, quer pela ausência_de norma~ mais espe
cíficas que a singularizem, quer pela falta de requisitos mais 
rigidos que restrinjam sua prática e ensino a profissionais 
realm~nt_e. qualificados para sua- instrução. 

-Apesar do inegável zelo demonstrado pela maioria dos 
responsáveis pela direção de::ssas academias, clubes e e~tahcle
cirnentos congêneres, não se pode negar também a existência 
de uma nova demaôda, desvirtuada. que vU!oriza.essas práticas 
desportivas apenas como meio de violência ou arma de intimi
dação física. É claro que isso é produto dt! uma época que 
faz, pelos dift:rentes meios de comunicação, apologia da força 
bru!a. Todavia, a imprensa já tem testemunhado ocorrências 
laffientáveis do uso de artes marciais como instrumento illcito 
penal com conseqãincias dallosaS à vida social e ao esporte. 

O melhor disciplinamento das atividades relacionadas 
com müdalidades de lutas no País assegurará o sadio desenvol
vimento das manifestações esportivas dentro do trinôrnio es
porte-educação, esporte-performance. esporte-participação 
que se constitui como real objctivo dos profissionais e institui
ções que labutam honestam!.!nte na área. 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1993. _-Senador Fran
cisCo Rollemberg. 

(À Comissão de Edu_cação- Decisão Terminativa) 

------------
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O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O projeto será 
publicado c remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É Jido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 765, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Com bast! no art. 258 d_o Regimento Interno do Senado 

Federal, requeiro a tramitação cm conjunto dos Projetos de 
Lei do Senado n~ 76 e n" 89 de 1993, considerando que ambos 
tratam da mesma matéria (alteração da Lei Q~_ 6.360, de 23 
de setembro de 1976, que ·~dispõe sobre a vigilância sanit~ria 
a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 
farmacêuticos e correlatos, Cosméticos, sane_antes e outros 
produtos, e dá outras providências"). 

Brasnia, 17 de agosto de 1993.- Senador Lºurival Bap
tista. 

O Sr. Nabor Júnior, 2~ Secretário, deixa ã cadeira 
da presidência, que_ é ocr~pada pelo Sr. Chagas Rodri
gues, /" Vice-Prl?sidente. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nos termos 
do art. 255, inciso TI. letra c, n·• 8, do Regimento Interno, 
o requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem 
do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em sessão 
anterior foi lido o Requerimento n" 761, de 1993, do Senador 
Francisco Rollemberg, solicitando, nos termos do art. 13, § 
1·', do Regimento Interno, licença para se afastar dos trabalhos 
da Casa no dia 13 do corrente, a fim de, na qualidade de 
Secretário do Partido da Frente Liberal em Sergipe, participar 
de reuniões políticas naquele Estado. 

O requerimento dt.:ixou de ser votado naquela oportu· 
nidade por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência lembra aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional 
está c-onvocado para uma sessão a realizar-se amanhã, dia 
18. às 14h30min, no plenário da Câmara dos Deputados, desti
nada à apreciação da Medida Provisória n" 340, de 31 de 
julho de 1993, que altera a Lei n" 8.542. de 21._dc de_zembro 
de 1992, que dispõe sobre a política nacional de salários, 
e dá outras providências. 

Por essa razão, não será reaJiz:ada, a.manhã,J!_scssão ordi
nária do Senado Federal. nos termos do disposto no art. 154, 
parágrafo único, alínea c do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à lista de oradores. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Presidente. peço 
a palavra para uma comunicação -inadiável, nos termos do 
art. 14, VII, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptbta. 

O SR- LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 

janeiro do próximo ano será inaugurado, em Salvador, um 
importante Espaço Cultural, orçado parcialmente cm 
U$1,000,000.00. construído em uma área de 2.500m, no Cam
pu-s Universitário de Ondina, como um marco comemorativo 
do centenário de nascimento do fundador da Universidade 
Federal da Bahia, o saudoso e eminente professor Edgard 
Santos, que comemoraria 100 anos etn 8 de janeiro de 1994. 

Emérito educador, ex-Ministro da Educação, primeiro 
Reitor da Universidade Federal da Bahia, por ele criada, 
onde também foi Diretor da Faculdade de Medicina, foi um 
do~ homens do seu tempo que mais se pre·ocupou com a forma
ção e a ·educação dos jovens, quando, naquela época, eram 
a Bahia e ·o Rio de Janeiro os maiores centros de ensino 
superior do País. 

Em entreVista coletiva, concedida pela Comissão Organi
zadOra das Comemorações do referido centenário. o Professor 
Robeito Santos, seu filho, ex-reitor, ex-Ministro e, também, 
Governador da Bahia, anunciou os eventos que serão realiza· 
dos ao longo de 1994, como parte de sua programação come
morativa: 

Dia 8 de janeirO, abertura no Museu de Arte Sacra da 
Exposição ''Perfil e Realizações do Fundador da Universidade 
Federal da Bahia"; lançamento do Selo Comemorativo pelo 
Ministério das Comunicações; publicação do livro "Memória 
da Universidade Federal da Bahia"; e publicação das Atas 
do IV Colóquio Luso-Brasileiro, realizado em 1959. Também 
eStão previstas outras atividades culturais, como exposições, 
concertos, conferências, espetáculos teatrais, danças e semi-
nários. · 

Sr. Presidente e Srs. Senadores.._ conheci o professor Ed
gard Santos quando fui aluno da Faculdade de Medicina da 
Bahia. Consegui aproximar-me daquele mestre extraordinário 
c figura humana admiráveL Coino _um dos dirigentes estu
dantis, fazia a aproximação da comunidade acadêmica com 
o Reitor, transmitindo-lhe as nossas reivindicações c ajudando 
a encaminhar o diálogo para a solução de nossos problemas. 
Tornei-me seu discípulo e, posteriormente, por muitos anos, 
seu amigo e devotado admirador_ de sua cultura· c do seu 
ideal de aprimorar o espírito humano pela educação e pelo 
cultivo de nobres virtudes, entre elas, a de bem servir ao 
próximo e â sociedade, principalmente quando se tioha o 
privilégio de cursar uma escola superior. 

Ao professor Edgard Santos devo muito de minha forma
ção profissional e política. Com ele muito aprendi sobre filoso
fia humanista de conduta da geração de médicos do meu tem
po. quando não se media sacrifícios nem recursos para salvar 
vidas e minimiZar -o sofrimento alheio. 
- · Sr. PreSiderite. desta tdbUna, querei manifestar o meu 

aplauso pela meritória e jUsfa iniciativa da sociedade baiana 
em COmemorar o centenáriO do nascimentO _do inesquecível 
PrOfessor Edgard Santos, médico, educador e homem público 
que tanto contribuiu, com a sua obra c o seu exemplo para 
a formação de várias gerações, jovens provenientes -de diversos 
recantos do País que apartavam na Bahia em busca de forma
ção superior, um homem que, na sua passagem pelo Ministério 
da ~ducação, deu impulso extraordinário à educação nacional. 

Se Deus me permitir, pretendo comparecer a alguns dos 
eventos comemorativos do centenário de nascimento do Pro~ 
fess6r Edgard Santos, para reverenciar a sua memória e relem
brar fatos importantes de sua passagem pela -Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal da Bahia, onde estudei, 
e dele recebi muitos ensinamento~ preciosos· para a minha 
vida de médico e político. 
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Quero relembrar duas intervenções que fiz no plenário 
da Câmara do:s Deputados, cm fevereiro e julho de 1962, 
respectivamente, sobre as seguintes matéiíãs a ele refer"entc:s: 

A primeira, sobre um telegrama, subscrito por 208 D.epu~ 
tados Federais, que fora nos scguintcs-t€:rmos: -; 

·•congressista Urgente 
Professor Edgard Santos 
Prcsídente do Conselho Federal de Educação 
Ministério da_ Educação e Cultura 
Rio de Janeiro - Guanabara 
A consagradora eleição do eminente Professor e 

prezado amigo para Presidente do Consclhq Federal 
de Educação foi ato de justiça a quem tantQs _e tão 
relevantes serviços vem prestando ao Brasil no setor 
do ensino e do desenvolvimento cultural de nosso povo. 
Os seus amigos e admiradores que exercem o mandato 
de Deputado Federal desejam levar-lhe a expressão ' 
de sua alegria pela alta distinção, desejando-lhe todas 
felicidades no desempenho de função tão elevada quan
to dignificante. Cordialmente- Lourival Baptista, Ra
nieri Mazzilli, António Carlos Magalhães, Ernani Sáty
ro, Pedro Aleixo, João Agripino, I\.janoel Novaes, Ré
gis Pacheco, Guilherme Machado, Ultimo de Carvalho, 
Herbert Levy, Rubem Nogueira, Miguel Çalmon~ Luiz 
Viana Filho, Nonato Marques, Osmar Cunha, Waldir 
Pires, Anísio Rocha, Dirceu Cardoso, Paiva Muniz, 
Aarão Steinbruch, Gustavo Capanema, Raul Pilla, Jo
sé Maria Alkmim, Geraldo Freire, Baptista Ramos, 
Waldir Simões, Oswaldo Zancllo, Costa Lima, Campos 
Vergai, Aniz Badra, Padre Vidigal, Paulo Freire, Abel 
Rafael, Petronilo Santa Cruz, Armando Corrêa, Nel_:: 
soo Omegna, Ozíris Pontes, Afrânio Rodrigues, Tarcí
sio Maia, Alde Sampaio, Raul de Góes,- Lourival Al
meida, Wilson Calmon, Othon Ma der, Lustosa Sobri
nho, Leão Sampaio, Hamilton Nogueira, Leite Neto, 
Arruda Câmara, Eurico Ribeiro, Sílvio Braga, Bias 
Fortes, Carvalho Sobrinho, Jacob_ F[antz, Emílio Car
los, Munhoz da Rocha, Yukishigue Tamura, António 
Feliciano, Willy Frohlich, Manoel de Almeida, Este
fano Mikilita, Raimundo Paclilh_a, Lauro Cruz,.Hary 
Normaton, Hildebrando de Gócs, Badaró_Júnior, Os
car Passos, Celso Brandt, Dager Serra, João Frederico, 
Carlos Gomes, Djalma Marinho, Coelho de Souza, 
Josê BonifâciO, Dervillc Alegretti, Waldemar Pessoa, 
Menotti D_el Picchia, José Maria, Hamilton Prado, Ga
briel Hermes, Jo_ão Mendes, Emiva) Caiado, Adahil 
Barreto, Jaymc Araújo, Furtado Leite, Monteiro de 
Castro, Aguinaldo Costa, Pereira Pinto, João Cleofas, 
Saldanha Derzi, Corrêa da Costa, Bague ira Leal, Perei
ra Lopes, Wilmar Guimarães, Fernando Santana, Ra
mon Oliveira,_Drault Ernany, Luiz Bronzeado, Mene
zes Cortes, Eurípedes Cardoso de Menezes, Henrique 
La Rocquc, Antônio Dino, Clidcnor Freitas, Padre 
Nobre, Alberto Hoffmann, Uno Braun, Sérgio Maga
lhães~ Abraão Moura, Alvaro Castelo, Unírio Macha
do, Vilrnar Dias, Medeiros Neto, Ari Pitombo, Milton 
Brandão, Vasco Filho, Wagner Estelita, Nicolau Tu
ma, Arnaldo Garcez, Antônio Fraga, Dirno Pires, Jan
duhy Carneiro, Saturnino Braga, Joaq~im Ramos, 
Laurentino Pereira, Lamartino Távora, Alvaro Lins, 
Celso Murta,_Océlio Medeiros, Paulo Minc~t_:one, Çtel
vino Lins, Guilhermino Oliveira;-Luiz Francisco, José 

Guiomard, Castro Costa, Hélio Cabal, Martins Rodri
gues, Geraldo Guedes, Coelho Mascarenhas_,_ Carlos 
Jereissatti, Aderbal Jurema, Clélio Lemos, Henrique 
Turner, Euclides Wicar, Croacy de Oliveira, Nogueira 
de Rezende, Carlos Lago, Edgard Pereira, Benedito 
Vaz, Oliveira Franco, Neiva Moreira, Pinheiro Chagas. 
Adauto Cardoso, Juarez do Carmo, .J_oaq~im J?uval, 
Arnaldo Cerdeira, Daniel Faraco, Benjamin Farah, 
Mário Tamborindeguy, Teódulo Albuquerque, Hum
berto Lucena, Expedito Machado, Olavo Fontoura, 
Cunha Bueno, Mário Palmério, Gabriel Gonçalves, 
Rubens Rangel, Jorge de Lima, Liste r Caldas, Rczcnde 
Monteiro, Hely Ribeiro, Chagas Freitas, Gurgel do 
Amaral, Antônio Baby, Qualberto Moreira,, Heitor 
Cavalcanti, Ferro Costa, Plínio Salgado, Aluísio Nonô, 
Acioli Filho, Barbosa Lima Sobrinho, Moreira da Row 
cha, Armando Storni, Broca Filho, Lício Hauer, Carlos 
Murilo, Ovídio de Abreu, Pereira da Silva, Elias Adaiw 
me, Amilcar Pereira, Alves de Macedo, Floriceno Pai
xão, Miguel Bahury, Saulo Brant, Souza Leão, José 
Rio, Abelardo Jurema, Hélio Ramos, Tristão da Cu
nha, Feliciano Pena, Valéria Magalhães, Bezerra Leiw 
te, Nilo Coelho, José Sarney, Eloy Dutra, Cid Carvaw 
lho, Antônio Carlos, Aroldo de Carvalho, José 
Menck." 

A segunda, Sr. Presidente, foi quando, há 31 anos, passa
dos 30 dias de seu falecimento, apresentei projeto de lei, 
posteriormente aprovado, que "Denomina Hospital Professor 
Edgard Santos" ao então "Hospital das Clínicas da Univer
sidade Federal da Bahia", objetivando homena_gear ao grande 
educador patrício, criador, organizador c Reitor por doze 
anos da Universidade Fede.ral da Bahia. E, como justifiquei 
naquela ocasião, isto representaria, apenas, a "parcela mínima 
do que deverá ter como homenagem à sua memória o homem 
que soube ser grande no seu tempo. defendendo suas idéias". 

E aqui, no Senado, Sr. Presidente, onde nunca me esqueci 
de referir-me ao ilustre mestre e a sua principal obra, a Univer
sidade e a velha Faculdade de Medicina da Bahia, quero lemw 
brar, também, dois pronunciamentos que fiz: 

_Q_ primeiro, em R de novembro de 1973, em que pedia 
ao governo a transformação da Faculdade de Medicina da 
Bahia em Museu Histórico da Medicina Nacional, e o segundo, 
em 14 de março de 1980, em que pedia e justificava a restitui
ção do antigo prédio, localizado no Terreiro de Jesus. à Facul
dade de Medicina da Bahia, visa_ndo sua transformação ~o 
referido Museu. 

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero cumprimentar 
os promotores e patrocinadores desse evento, entre os quais 
a classe médica da Bahia, que muito dignifica a tradição do 
povo baiano de preservar e reverenciar a memória dos seus 
benfeitores. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcriçãO; com o 
meu pronuriciamento, da notícia publicada em A Tarde, edi
ção de 12 do corrente, intitulada Espaço marcará c_entenário. 
de Edgard Santos, e das intervenções a que me rcfcn, datadas 
de 1962, 5 de julho de 1962, 8 de novembro de 1973 e 14 
de março de 1980. _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. PrCsidente. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE Q SR. 
LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO. 

A Tarde- Salvador, Bahia quinta-feira 12-8-1993 

ESPAÇO MARCARÁ CENTENÁRIO DE EDGARD 
SANTOS 

A inauguração do "Espaço Cultural Edgar~ ~antas", pre
vista para janeiro do próximo ano, vai ser um dos principãis 
marcos comemorativos do Centenário de nascimento do fun
dador da Universidade_Federal da_.Ba_hia, O_professor Edgar 
S::imos comemoraria 100 anos de nascido no Qia __ S_de_ janeiro 
de 1994, nesse dia, conforme ressaltou ontem a reitora da 
UFBA, Eliane Azevedo, a universidade que ele criou e da 
qual foi por 15 anos o seu primt:iíro reitor qüCr Inaugurar 
o Espaço Cultural, que será e_rguido Cl"fl_ áre~ d~_ 2.~Q_Oro2 , 
próximo à biblioteca, no Cam"pus de Oridin_a, destinado a 
ser um ponto de convivência de alunos, professores e servi
dores_ da universidade com a comunidade. 

Além do Espaço Cultural, orçãdo em US$1 milhão, par
cialmente garantidos por convênio firmado com Q M_inistério 
da Educação, o centenário de nascimentQ_ de Edgard Santos 
será comemorado _durante todo o ano de 1994, de acordo 
com uma programação tornada pública ontem à Ú.rde por 
uma comissão especialmente criada para a sua organiZàção-. 

O professor Roberto Santos, filho do homenageado, em 
entrevista coletiva concedida ·ontem pela Comissão Organi
zadora das Comemorações do Centenário.do professor Edgar 
Santos, teve a incumbênci~ de ~numer3:r para a imprensa 
os eventos_ que serão rcaUz_ados ao longo de 1994. Dentre 
estes, a abertura, dia 8 de janeiro L no fyluseu de Arte Sacra, 
da exposição "Perfil e Realizações do Fundador ~<1: UF_BA"; 
lançamento do Selo Comemorativo pelo MiníStériO aas ComU
nicações; publicação do livro .. Memória da UFBA"; publi
cação das Atas do IV Colóqui Luso-Brasileiro, realizado em 
1959. 

Também estão previstas exposições, conce-rtos, espetá
culos teatrais e de dança e_ seminários. 

APRESENT AÇÁO DE PROJETO QUE DENOMINA 
HOSPITAL PROFESSOR EJ:)Q~R SANTOS 
O ATUAL HOSPITAL DAS CLINICASDA 

UNIVERSIDADE DA BAHIA. 

Julho- 5- 1962H 

O SR. LOURIVALBAPTIS_TA (Lê a seguinte comuni
cação) -Senhor Presidente,_Srs. Deputados, passando o tri
gésimo dia do falecimento Qo e!J1inente Professor Edgar San
tos no último dia 3, era meu- desejo ocupar esta tribuna para 
lembrar sua obra à Casa e ao Brasil. 

Impossibilitado de tal fazer, por estar licenciado,~ reassu
mindo hoje, falo, para apresentar à co.ns\d.eração do_ Con~ 
gresso Nacional o seguinte projeto: 

1~- Denomina "Hospital Professor Edgar Santos", o 
atual Hospital das Clínicas da Univcrsidade.da_Bahi~. e dá 
outras providências. _ _ 

Esse projeto virá homenagear ao grande educador patrí
cio, criador, organizador e Reitor por 12 anOs da Universidade 
da Bahia. 

Passarei a ler a justificaçã_o apresentada ao projeto, para 
que fique registrada nos Anais desta Câmara: 

"O presente projeto de lei é destes que, na prática, dis
pensam longas justifiCações. A Universidade da _Bahia, no 

seu tQdO, foi obra de Edgar Santos. A mudança do nome 
do HOspital das ClíniCas é hàmenageth iriínirila diante da gran
de obra que Edgar SantoS realizou em favor da culfura e 
da ciêncía na Boa Terra. O Hospital, que sempre foi por 
ele considerado uma das peças fundamentais da Universidade 
e da sua Faculdade de Medicina. poderá ter, na sua placa 
nominatiVa, um termo de lembrança perene do grande mestre 
baianO que soube defender pãfa seu Esüido, em qualquer 
linha de frente, os elementos fundamentais para que ela viesse 
a brilhar no terreno do saber." 

Se há_ um homem ao qual a Sabia ficou a d~vér muito, 
nos últimos vinte e cinco anos, es_te foi Edgar do RêgÕ S-aTitos. 
Sua luta em prol da melhoria dos níveis culturais e científicos 
da gente baiana foi notada até no_ e~ter,iqr .. Se_u trabalho com~
tante, enfrentando grandeS áreas de iticornpreensão, foi a base 
da Universidade da Bahia federalizada. Do seu espírito reali
zador. do s_eu_ dinamismo no tr.ªto das _.:;:ousas ligadas ao ensino, 
resultaram as magníficas iniciativas que hoje honra-m··â BOa 
Terra, em liderança acentuada em várias ~mpresas no terreno 
do saber em todo o Brasil. Para dar à sua Universidade melho
res condições, o Professor Edgar Santos nunca mediu esforços, 
indo a grandes sacrificios, até de sua saúde. Pq:r doze ~rios, 
sua vida foi a Universidade, por ela pelejou na Bahiã C na 
Capital da República. Somos testemunhas pessoais do seu 
amor à causa que abraçou, por sua presença constante nas 
duas Casas do Congresso Nacional. defendendo as dotações 
incluídas no orçamento da Universidade da Bahia. Não foi 
um batalhador em busca_de honrarias pessoais, não foi um 
homem que facilmente se~modasse às çonvel}iências. Pelo 
contrário, foi afirmativo em todos os seus a tos. Por isto, sofreu 
as verrinas dos que não cOmpreendiam .a grandeza de suas 
iniciativas e a profundidade dos princípios que defendia: 

Morto inesperadamente, quando voltav~ a ~cupar um 
dos _mais importantes postos na hierarquia do setor edu~
cional brasileiro, na presidência do Conselho Federal de Edu
cação, justo é que tenhamos s_ua lembrança conosco e façamos 
dela um caminho para que as novas gerações não se esqueçam 
do grande benfeitor da Universidade. Est;l a razão do presente 
projeto de lei que apresent_amos à consideração desta Casa, 
parcela mínima do que deverá ter como homenagem à sua 

· . n_iemória de homem que soube ser grande no seu tempo defen
déndo suas idéias. (Muito bem!) 

Novembro- 8-1973 

Discorre sobre a Faculdade de Medicina da Bahia, 
e pede ao Governo transforme-a em Museu Histórico 
da Medicina Nacional. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte 
di"sCurso.) -Sr. Presideiite. Sis. sen .. adores. tádas as entidades 

. representativas-da classe médica daBahia, i_ndusive aquelas 
q'ue congregam os ProfessoreS de- Medicina, se empenham 
num movimento que visa a transformar a antig~r Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal da Bahia em Monu· 
mento HistóriCo da Medicina NaciOnal, dessa forma se preser
vando- a sua tr___adição bém como seu invaliável património 
cultural, de inequívoca relevância p~ra gerações vindouras. 

-- - A Faculdade de Medicina da Universidade Federal da 
Bahia foi furidâda por Carta Régia de 18 de fevereiro de 
1808, por sugestão do Barão de Goianiã~~fo Príncipe-Regente 
D. João VI. A"''sua fundação- se deu, assim no mesmg ano 
em que nossos-Portos foram abertos às nações amigas, grande 
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marco de nossa emancipação econôntica e política. E a Escola 
Médica Primaz do Brasil. nela tendo nascido o ensino mérlico 
em nosso Pais. O scsquicentenário-de sua criação foi comemo~ 
nrdo, solenemente em 1958, e hoje conta ela com 164 anos 
de existência! 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA --Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Ruy Santos - Já tive a oportunidade de pedir 
uma audiência ao eminente MinistrO Jarbas Passarinho, aten
dendo a pedido da Bahia, para solicitar ptoVidências no sen
tido de que o prédio da velha Faculdade - das melhores 
tradições, como sabe V. Ex\ e onde nasceu, em verdade, 
não só o ensino superior médico, como a primeira escola 
dos Jesuítas, que funcionou ali - seja transformado_ num 
museu. Seria-üm museU médico. O salão de congregação, 
por sua vez, seria transformado num salão de_ solenidades 
de toda a Bahia. Isso para que aquele patrimônio histórico 
seja perpetuado e não desfigurado; e, pelo que me informa
ram, já estão localizando lá algumas escolas, desfigurando 
o passado da velha Escola, onde tive oportgnid_~4e. como 
V. Ex~, de fazei O -meu: CU:rsó ffiCdico. 

O SR. LOURIVAL BAPTlSTA- Sou muito grato a 
V. Exn, eminente Senador Ruy Santos, pelo depoimento que 
acaba de dar neste momento à Casa. V. Ex•, que lá se formou, 
que lá ensinou - c como já disse, tive a honra de ser seu 
aluno- bem pode avalíar o que representa para ilós-, médicos, 
a transformação daquela velha Faculdade em Museu Histórico 
da Medicina Nacional. 

Não v.ou, Sr. PreSidente, _estender-me na recordação da 
história dama is antiga Faculdade _de Mediciriã do Brasil, nem 
reportar-me à decisiva importância de sua criação por D. João 
VI. Lembrarei, apenas, que essa Faculdade foi iilstalada, des
de seu primeiro dia, no antigo Colégio ~os Jesuítas e no Hos
pital Militar, no Terreiro de Jesus, praça cívica por excelência 
e que, juntamente com a Catedral Basílicà ..;.__antiga Igrefa 
do Colégio dos Jesuítas - e o Pelourinho, constitui O maior 
e mais f'Jmoso conjunto arquitetônico colonial da Am.érica 
do Sul. E isto suficiente para que sua preservação se to.rne 
imperiosa e, s_em exagerei, do máximo interesse nacional. 

O Sr. Fernando Corrêa- Permite V. EX~ um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, nobre 
colega. 

O Sr. Fernando Corrêa - V. Ex~ faz riluito bem em 
trazer ao plenário do Senado Federal a situação em que está 
hoje a mais tradicionaf Escola de Medicina do Brasil, fundada 
ao tempo de D. João VI. Mas, queria dizer que o antigo 
prédio da Faculdade deve ser transformado nâo só no Museu 
de Medicina da Bahia, mas no,Museu de Mbdicina de tOdo 
o Brasil. -· -

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito ·grato a V. Ex•, 
eminente Senador Fernado Corn~a. Sendo V. Ex• consagrado 
médico no seu Estado, o Mato Grosso, e Presidente da Comis
são de Saúde do Senado Federal, o seu aparte muito honra 
o meu discurso. A idéia de V. Ex~ é louvável e acredito que 
isso seja possível. - -

O Sr. Heitor Dias- Perm-ite V. Ex" uffi ·aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com muito prazir, 
nobre colega. 

O Sr: Heitor Dias - Quero associar~me ãs palavras de 
V. Ex~, não só quanto à iniciativ-a sugerida, como também 
em relação aos elogios à velha e tradicional Faculdade de 
Medicina da Bahia. Na Bahia, como lembro que caiu para 
primeira _cruz, também tombou a madeira para a primeira 
escola. Não há, portanto, surpresa em que, ao lado do velho 
templo da catedral, que guarda tanto sabor do passado, tanta 
história, e onde_, em uma de suas celas, estcv~ por tanto tempo 
o vulto imortal do Padre Antônio Vieira: - cuja voz e elo
qüência ainda ressoam, não somente na nave do templo, co
mo·; também, em toda a História do Brasíl- nenhuma surpre
sa existe, repito, que ao lado da igrejã tivesse surgido a primei
fa eScOla-; o Velho Colégio dos Jesuítas,_ e que -ali, poftanto, 
se-viesse a instalar a velha Faculdade de Medicina. onde pron

. tificaram tantos luminares da cultura médica brasileira. Não 
foi sem emoção que assisti, há alguns anos passados, ato de 
condecoração pelo Governo da República à velha Faculdade, 

·para marCar seus anos de_ idade- é·~seus anosd_e glória_, o-qUe 
vale dizer, premiando, a uin só te:inpo. a inteligência dos 
mestres e os sonhos da mocidade baiana. Sei, t3mbém que 
em suas dependências hoje funcionam cursos da Faculdade 
de Filosofia. Com este depoimento" quefo dizer que. em vei-da
de, não desvirtua o destino da Casa, embora não se lht! dê 
a- destiiiaçã-o adequada. É certo porém. de que, se o Governo 
da República resolver instalar ali_ um museu, estará dando 
à tradicional Faculdade destinação própria. Será então a maior 
condecoração que se concederá àquele velho e tradicional 
casarão. Associo-me, portanto às palavras de V, Ex·' c n-ão 
tenho dúvida de que o Ministro Jarbas Passarinho, que tem 
revelado um homem de sensibilidade, que tem honrado, de 
modo inequívoco o cargo de Ministro com que foi diStinguido 
pelo Governo da República; auscUltará os anseios da Bahia 
e estará indo ao encontro do apelo que V. Ex·' formula neste 
instante. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. 
Ex·!, eminente Senador 1-J.s\tor Dias, pelo aparte que julgo 
valiosíssimo, V. Ex• veio enriqtrecer muito· o meu p-rortun-
Ciaineiltó. _ - · · · · 

P'cla Velha Faculdade de Medicina pãSsaràm numerosos 
noines da Medicina bràsileira. bem c_omo vultos do máximo 
destaciue d1.1 noSsa ~i~tória. 

-Nina Rodrigues, Pacífico Pereira, Manoel Vitorino, Os
car Freire, Juliano Moreira, Francisco de Castro, Afrâ_nío 

--Peixoto, Clementina Fraga. Pirajá da Silva, Gonçalo Muniz, 
Prado Valadares, Eduardo Morais, Caio Moura, Augusto Via
na, Adriano Gordilho, Alfredo Magalhães, Antônio Borja, 
Martagão Gesteria, José Aguiar Costa Pinto, Aristides Novis, 
Edgar Santos. Leoncio Pinto, José Olímpio, Cesario de An
drade. Aristides Maltez, Bezerra Lopes, Magalhães Neto, Pin
to de Carvalho, O. tá vi o Torres, Barros Barreto, AI fr~do Brito. 
Durval Gama~-João Andréia, José Figueiredo, Edisio Poudé, 
Armando-sampaio Tavares, Eduardo Diniz Gonçalves, José 
Adeodato, Alvaro de Carvalho, Sabino Silva, Almir Oliveira, 
Fernando Luz, Euvaldo Diniz Gonçalves, Mário LeaL Garcez 
Froes. Froes da Fonseca, Eduardo Araújo, Inácio de Mene
zes-. Cesar de Araújo, Albino Leitão, Mário Andreía, Fernan
do São Paulo, Carlos Morais, Theoniilo Amorim, Audcmaro 
Guimarães .,- para citar apenas alguns dos nomes de nossa 
Medicina que ali estudaram e pontificararil.--À sombra daquela 
v-elha Faculdade. encontramos inspiração e origem de movi
mentos cívicos que enriqueceram nossa.- História, cm decisiva 
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contribuição para nossa independência e nosso desenvolvi~ 
mcnto cultural. 

Muitos ex-alunos da velha e tradicional Faculdade foram 
membros desta Casa e da Câmara ctOs Deputados, e' nume
rosos outros ocuparam posição do maior realce na vida brasi
leira, o que até hoje se dá. 

O Sr. Clodomir Milet- Permite V. Ex' .. um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA -Com muito prazer, 
eminente Senador CI_odomir Milet. 

O Sr. Clodomir Milet- No momento em que V. Ex~ 
fala àqueles que foram alunos da velha e gloriosa Faculdade 
de MediCina da Bahia, que já pertenceram e ainda pertencem 
a esta Casa, quero, como ex-aluno, formado que fui pela 
velha Faculdade da Bahia, solidarizar-me com V. Exa no apelo 
que fez neste momento, em converter o prédio que serviu 
de sede à Faculdade da Bahia, cm Museu da Medicina Nacio~ 
nal, idéia grandiosa que deve ser aproveitada e Com a qual, 
repito, me solidarizo_ n_este instante. Faz V. E:;<.~ muito bem, 
como de outras vezes, ao invocar os temp9s áureos da Medi~ 
cina brasileira, vividos por todos nós na Bahia. N~?J~momen~ 
to, como a idéia que sugere, V. Ex~ está prestando um grande 
serviço à Bahia, ã Medicina e·a6 Brasil. · 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA --:- Sou muito grato a 
V. Ex", eminente Senador Clo<;lomir Milet,velho aluno-como 
eu, daquela tradicional FacUldade que honra, pelo seu passa
do, o ensino médico no Brasil, c que nos traz grandes recorda
ções da época em que lá vivemos, dos caros_m~s.tte~.e çlos 
queridos colegas onde, nos_ anfiteat.ros e- ccirr.édores, tivemos 
momentos de grandes _alegrias na noss_a vida acadêmica. 

Nesta Casa se encontram ilustres Senadores que nela estu
daram, dentre eles o_ nobre Senador Ruy Santos, que foi m_eu 
mestre e que bem pode falar sobre sua magnífica hfstória. 
sua inexcedível _contribuição, tanto para a implantação e o 
desenvolvimento da medicina brasileira como para o desen
rolar de nossa história político-social. 

Como ex-aluno daquela vetusta instituição, onde_também 
estudou e se formou um filho mel;l. não poderia ficar alheio 
ao movimento que entusiasma o povo baiano e empolga a 
classe médica da Bahia, com apoio em qUase fódos os Estados, 
para transformação da velha Escola cm Monumento Histór'ico 
da Medicina Brasileira, segundo projCto bem Tiispüaao e a"-iti.da 
melhor elaborado. Nesse sentido. as entidades que congregam 
a classe médica na Bahia enviaram, com o apoiõ do Magnífico 
Reitor. do Vice-Reitor da Universidade Federal da Bahia 
e de ex-alunos, memorial ao Ministro da E.duc3çã"o e Cultura, 
a fim de que se empenhe nessa luta que é de indiscutível 
interesse nacional. 

É preciso -qu-e diga "ter eSSC ·memofial Coritado c.om a 
colaboração e o apoio do Governo do Estado e dos dirigentes 
das seguintes entidades baianas: Acadcniia de Medicina da 
Bahia, Coriselho Regional de Medicina. Associação Baiana 
de Medicina, Sindicato dos Médicos da Bahia, Instituto Baia
no de História da Medicina, Instituto Brasileiro para Investi
gação do Tórax. Instituto Brasileiro de Medicina Preventiva, 
Sociedade Brasileira de Escritores Médicos e Clube dos Médi
cos da Bahia. 

Assinala em carta que nos dirigiu o Professor Jayme de 
Sá Menezes, Presidente do Instituto Baiano -de História da 
Medicina, comentando o movimento pela preservação do ve
lho edifício da Faculdade de Medicina da Bahia que, "Sendo 
o Brasil, hoje, uma nação esclarecida, há de saber preservar 

a tradição é o patrimônio cultural que representa a velha 
Faculdade Primaz da Medicina. no país, tornando-a Monu
mento Histórico da Medicina Nacional e, destarte, nel<l pas
sando a reunirem-se as sociedaaes riiédicas, a se instalarem 
museus e bibliotecas", pois, como se afirma no memorial 
enviado ao Ministro Jarbas Passarinho, "os povos amadu
recidos e civilizados sabem prezar, no devido grau, as suas 
tradições respeitáveis''. 

Sr. Presidente, associo-_me,_ com entusiasmo, ao movi~ 
menta que objetiva criar Monumento Histórico da Medicina 
NacionaL Faço-o com a nostalgia dos dias em que, estudante, 
freqüentei a velha Escola e que serão, para mim, sempre 
ínesquecíveis. Estou inteiia.ffie.nte convcp~ido, não só da justi
ça da pretensão, como da necessidade_ de que tal idéia se 
concretize, flagr<:J.nte que é o seu enorme interesse cultural. 
E recordo, neste_ instante, nas ihsígnes figuras de AuguSto 
Viana, José de Aguiar Costa Pinto e Edgar Santos, que dirigi
ram a velha Escola de Medicina, quando lá eu estudava. Ja
mais os esqueci, de forrila especial a grande figura que foi 
Edgar Santos, cuja memória sempre reverencio e que foi o 
primeiro Reitor da Universidade Federal da Bahiã, que a 
~)e fiCou devendo a implantação da nova UniverSidc;tde, a 
construção de seu excelente" hospital, dos prédios das Facul
dades, dos Centros Culturais. da Escola de Teatro, da Resi
dência do Universitário, do Seminário de Música, emre tantas 
outras. 
- Fofmulo um apelo ao eni.ineTITe Presidente Garrastazu 
Médici, para que atenda à justa reivindicação da classe médica 
e dos homens de cultura do Estado da Bahia, transformando 
a velha Faculdade do Terreiro de Jesus,_em Monumento Histó
rico da Medicina Nacional, uma iriiciativa digna dO diriãrõismo 
e· do grande esforço cultural que tem assinalado, com t:Otu
siasmo -e inteligência, a ação' do Ministro Jarbas Passarinho. 
Esta medida se ajustará aOs objetivps do Governo qu_e_ ·vem 
de lançar um programa de recuperação e preservação dos 
monumentos históricos nacionais e das obras que reflitain 
o passado glorioso. em todos Os cã.irlpos da nacionalidade 
brasileirâ"Jr:Concretizando essa aspiração de que nesle mo
mentO somos intérpretes, o Pi-esidente Mt!dici ·acrescentará 
ao extraordináiio aCervo de realizações de seu Governo, -obra 
que o consagrará na admiração dos que ·amam ·a cultura e 
veneram a História,_ como .sagrados patrimónios do nosso po-
vo. (Muito bem! Palmas.) · · · · - · 

RESTITUIÇÃO DE ANTIGO PRÉDIO Á 
fAGJJL[)i\DE DE MEDICINA DA BAHIA 

Março-14, 198f1I OSR. LOURIVAL BAPTISTA (SE. 
Lê o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. -Senadores, 
a Velha e tiadidonal Faculdade de Medicir\a àa Bahia, onde 

. me formei e' támbém um filho méu, devo alguOs dos melhores 
-ànos da minhá mocidade e' rie'!a fiz algumaS d3.s grandes amiza
des a que tenho dedicado permanente afeição, durante toda 
a minha vida, dentro e fora Q.a atuação política. 

É, por conseguinte, com a maior satisfação e indisfarçável 
alegria que venho trazer ao conhecimento do Senado,- on~e 
tiveram e têm hOiüosa participação alguns dos nossos mats 
renoiüados Senadores. igualmentç egressos daquela Facul
dade -a restituição do velho prédio à Faculdade de Medicina. 

Até que enfim, o Magnífico Reitor da Universidade Fede
ral da Bahiã, Professor Luiz Fernando Seixas de Macedo Cos
ta, em solenidade especial, realizada a 4 de março do corrente 
ano, efetuou·a-entrcga simbólica do prédio onde, no passado, 
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funcionava a Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus, 
ao seu atual Diretor, o Professor Plinio Garcez Sena que. 
na oportunidade, enalteceu a "alta sensibilidade do Reítor 
Luiz Fernando Seixas de Macedo Costa ao atender aos recla~ 
mos da Congregação da Escola". 

Sr. Presidente, com esse festivo e solene acontecimento, 
que constituía uma aspiração de sucessivas gerações de profes
sores, discípulos c ex-alunos da histórica Faculdade de_ Medi
cina, encerra-se, vitoriosa, a magnífica campanha à qUal me 
associei precisamente a 8 de novembro de 1973, quando usei 
a T.fibuna desta Casa e dei início a uma campanha, visando 
à transformação da antiga Faculdade em um "Monumento 
Histórico da Medicina Nacional". -

Integrei-me a um movimento que as entidades represen
tativas da classe médica da Bahia fizeram no sentido de preser
var uma das melhores tradições culturais brasileiras e assegurar 
adequada proteção ao ínavaliável património representado 
pela primeira Escola de Medicina do BrasiL 

Em outras oportunidades, voltei ao assuntÇI:, ocupando 
a Tribuna do Senado para apelar junto à autoridades compe
tentes, no sentido de que a velha Faculdade fosse preservada. 
Agora, que concretizado está o d~s~jo daqueles que lá e~t_uda
ram, vemos o antigo prédio devolvido à Faculdade de Medi
cina, destacando-se, no conjunto, o Museu a Biblioteca onde, 
cursos, conferéncias, seminários e inúrricros outias iniciativâs 
perpetuarão a memória da Faculdade de_ Medicina, das gera
ções de médicos e líderes que nela pontificaram, e dos inco
mensuráveis serviços que o bistórico e pioneiio estabeie_ci
mento de pesquisa, ensino e cultura prestou à Bahia e ao 
Brasil. 

Congratulo-me, com os professores, alunos, ex-alunos; 
com as entidades representativas da classe médica da Bahia, 
como a Associação Baiana de rvl~djcina, Acaqemia de 1\!f;edi
cina da Bahia, Conselho .Regional de MedíCiilà, _SindicátO
dos Médicos da Bahia, Instituto_ Baiano de História da Medi
cina, e Clube dos Médicos da Bahi3.; com o Governo da Bahl"3., 
através do seu ilustre Governador AntôniO Cai-f6SJVfagalhães, 
que também lá estudou e se formou e c;om o.esti%aflo colega 
e amigo Jaymc de Sá Menezes, que há anos v<em trabalhando 
pela causa - no momento em que se materializa uma d3.s 
suas caras aspirações, pela qual, no limite das minhas possibili-
dades, também tive a satisfa"ção de participar. _ _ _ 

Desejo, ·mai~ Uina' vez~ ·.côitàúltuhr-rrie coin o .Má.gnífii::O 
Reitor, Luiz Feinando SeiXas. ~~ MacedO ·cos·ta-,--pela-- feliz 
solução do p~oblema tão ansio~amcntealmeJ.<!.99t e, ~o mesmo 
tempo, fefíCito o ilustre Professor Plínio Gat'cez_de Sena, atual 
Diretor da Faculdade de Medicina da Bahia, ~o-liciiaTido que 
faça parte integrante deste me·u pronundamCntO, o artigo 
- "A Velha Faculdade", (publicado no Jornal a Tarde, de 
8 de março último), do emérito Professor J_p~é Sifveinl.;uffi 
dos grandes baluartes desta causa pela qual tanto batalhou. 
(Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

A Tardo Sábado, 8 de março de 1980 

A VELHA FACULDADE 

José Silveira 
Foi com ó córação repleto· dC alegria e a 

alma a transbordar de contentamento, que, profundamente 
emocionado, assisti, na terça-feira passada, 4 de março, à 
entrega solene de algumas salas, que ficaram como património 
à FáCúldade de Medicina, no antigo prédio do_ Terreiro de 

Jesus. Gesto de tão elevado sentido, ficamos todos devendo 
ao Magnífico Reitor. Luís Fernando Macedo Cos.ta, que, dessa 
forma, dá os primeiros passos da sua tão esperançosa gestão, 
com um ato de clarividência, justiça. bom senso e, sobretudo, 
de_ grande amor à cultura. 

Só não entendem os leigos porque sendo a Faculdade 
de Medicina a dona verdadeira do seu imóvel e, às custas 
dos s_eus recursos, tendo f_inanciado a aquisição dos t_crrcnos 
para edificação de várias entidades universitárias, viesse, ago
ra, quase por generosidade e mercê, receber parte de si mes
ma. 

~azões fortes e lllotivos justos __ te;rão levado os antigos 
reSPOOsáveís pelos destinos da Universidade_ a~proceder desse 
jeito. Deles, poderão receber as devidas explicações os que 
não penetrarem nos segredos de tão complexa e paradoxal 
burocracia. Como nunca foi meu propósito -muito menos 
nesta nota- imiscuii-me enl tào profundas questões, conten
do-me aqui em tentar externar o meu mais profundo agradeci
mento pela doação que se acaba de assistir, falando não so
mente em meu nome, como, acredito, por todos aqueles pro
fessores que tiveram a felicidade de debater assuntos de ensi
no, na emocionante sala dos lentes e de _assistir, não raro 
diretamente participando, às grandes solenidades, os a tos mé
dicos, científicos, culturais e mesmo Cívicos da terra, no maje-s
toso e elegante Salão Nobre. 

Esse meu agradecimento público justifica-se sobretudo 
porque tive a sorte dC ser um dos soldados na. luta em favor 
das tradições da velha escola. Desde o momento em que lhe 
retiraram as suas atividades específicas, quando dela nada 
se sabia bem o que fazer, que nos pusemos cm campo. Reitera
damente, Estácio de Lima, Newton Guimarães, Almeida 
Gouveia, Aderbal Almeida, Ruy Santos, Lourival Baptishl, 
eu próprio, e tantos outros, em _diversos pr9nunciame_nro~ 
no Senado, nas sociedades médicas ou pela _imprensa leiga, 
clamamos contra o absurdo de se deixar o_ querido templo 
ao léu das circunstâncias. -

-um tempo hoUve em que se--nele funcionou a Escola 
de Filosofia; ocupação honrosa, mas inteiramente afastada 
das tradições médicas. Terrível foi quando, com a saída dessa 
unjdade Universitária, nenhum destino digno se vislumbrava. 

O vexame era tal que, lá de São Paulo, Edgard Falcão, 
Paulo Mangabeira Al.~ernc.tz. colegas que se tendo formado 
aqui, vivendo embora em regiões dis~antes, não aceitavam 
o melancólico fim da notável casa de ensino. Mesmo longe, 
protestaram, acoimando-nos até de indiferentes e omissos, 
ante o grande crime que se estava perpetrando contra a cultura 
~né_d!ca dª Bahia e do Bra,sil. , , _ . 

Tais protestos foram de tal ordem que, na qualidade de 
presidente da Academia de Medicina, fui levado a .esclarecer 
o assunto, revelando o trabalho discreto e quas_e_ _anónimo 
que se vinha fazendo. Recordei, a propósito, que, na gestão 
Urcício Santiago. com o aplauso de todos os colegas, inicia
ra-se um movimento de reivifldicaçâo, através de minucioso 
memorial dirigido ao ministro da Educação, escrito por Sá 
Menezes e assinado por centenas de ex-alunos, entre os quais, 
por Antônio Carlos Magalhães ~ govern_ador do Estado. 

Em tal exposição de motivos de apontavam os méritos 
da instituição, recordando-se _os seus feitos gloriosos _e seu 
imenso papel na formação de milhares de médicos brasileiros, 
dispersos hoje por todo o País, justificando um nobre destino, 
como monumento de_ incontestável valor nacional. 

Apesar de não sermos ouvidos, de não merecermos, se
quer, qualquer resposta, continuamos na luta. Reuniões e 
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reuniões se repetiram: com a Associação Baiana de Medicina, 
Conselho Regional de Medicina, Sociedade de Escritores Mé~ 
dicas, Instituto da História da Medicina e_ com os-próprio"s 
diretores da faculdade; todos intctessados senão, em que se 
juntassem no antigo prédio as instituições interessadas,_ pelo 
menos, em que -o mesmo voltasse ao seu antigo 9on_o, a ele 
cabendo dar o seu melhor destino. 

Contra_stando com toda essa nossa inquietação, difun
diam-se as mais esdrúxulas notícias . .Aos nossos ouyidos, che
gavam apenas informações de que ali se instalaria o Museu 
do Negro ou um centro cultural amplo e variado; organismos 
evidentemente honrosos e justificáveis, mas Que nada tinham 
que ver com a Medicina. A verdade é que a população inteira, 
triste e estarrecida, somente via um tapume cercando parte 
do velho imóvel, com a informação de que afi -se estavam 
fazendo grandes obras, tendo-se até descoberto subterrâneos_ 
e desvãos de grande sentido histórico ... 

Felízmente, a Reitoria anterior não nos enganava. Traba
lhos da maior utilidade, sob a orientação esclarecida e objetiva 
de Valentin Calderón- o atual e dinâmico diretor do Museu 
de Arte Sacra -vinham-se regularmente executando, até 
o ponto em que foi possível, ao recém-chegado Reitór ~atender 
às nossas inquietas e ansiosas reivindicações~-É o começo 
do pagamento de uma dívida de honra, para com a faculdade, 
em que ele próprio se formou, modelou sua carreira científica 
e eficientemente ensinou~ Atitude superior e elegante, que 
será ampla e generosamente reconhecida, quando se fizer 
a história por sinal heróica e grandiosa - ·da querida casa 
do Terreiro de Jesus. 

Cabe à sua diretoria- felizmente, agora, nas mãos hábeis, 
e cientes de Newton Guimarães - um dos avanços· do nosso 
movimento, dar-lhe o destino mais adequadó~- em união com 
as outras instituiç.P.es culturais da Bahia, que nela igualmente_ 
se qUiseram implantar; sem esquecernunca;é claro~ os anseios 
e as-sugestões da classe médica, toda ela empenhada na ressur
reição da sua própria casa. 

Certos estamos todos de que, no espírito do novo diretor 
e nos propósitos do Magnífico Reitot, não dominam apenas 
os sentiriientos saudosistas de volta ao passado, .de molde . 
a se ter ali um simples· museu frio, uma biblioteca infeiiíllda, 
arquivos passados e esquecidos. Alguma coisa viva, atuante 
e promissora, há de surgir, para que, com essa recuperação, ' 
possamos repetir os grandes dias, os instantes de esplendor 
e de glória de um templo, onde se realizavam, com brilho 
e imenso fulgor, decisivOs movimentos, _atas públicos, que 
enobreceram e honraram o civismo c a cultura- dos baianos. 

Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista, o Sr. 
Chagas Rodrigues, !" Vice·Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 
2<? Secretán'o. · , • , 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação de Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Tem a palavra 
V. EX!, nobre Senador Epitacio Ca[eteita. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PPR -MA. Para uma 
comunicaçãO de Liderança. Sem revísão do orador) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a imprensa tem-se referido nos 
últimos dias ao pedido de urna CPl, conforme inclusive decla
ração, nesta Casa, do Prcsidcpte do. PP.R, o npbr~ Se_t_Jador 
Esperidião Arnin. 

O requerimento da CPI foi hoje concluído e está sendo 
iniciada a coleta de assinaturas. A primeira delas é a do Presi
dente do nosso partid<?, Senador Esperidião Amin, e seguem
se as assinaturas dos Líderes do PPR na Câmara e no Senado. 

Esta é a comunicação: o -desejo do PPR é apenas saber 
até onde a CUT é o braço sindical do PT. Ou, ao inverso, 
até onde o PI é a CUT faze-rido pqlítica partidária. 

Muito obrigado, Sr. Pre?idente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Dirceu Carneiro. (Pausa.) 

Çoncedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 
(Pausa.) 

Concedo a, palavra _ao_nºbre S~nadorAmir Lando. (Pau
sa.) 

Conc;_edo a .Palavra ao nobre Sen-ador Jonas Pinheiro. 
(Pausa.) · 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Pronuncia o 
seguinte discurso.). Sr. Presidente, Srs. ·senadores, faz pouco 
mais de um mês que o Brasil deixou de contar com o patrio
tismo e amor pela coisas nacionais do insign-e Professor e 
grande líder político, Luiz Gonzaga de Paiva Muniz, o sempre 
lembr.ado Presidente naciorl:ll do _meu Partido, o PTB. Fale
cido prematuramente, pelo muito que ainda tinha a dar ao 
nosso País, Paíva Muniz, um apaixonado pelas causas traba
lhistas, era, acima de tudo, um lúcido, que fazia praça do 
seu grande desejo de contribuir decisivamente para que o 
Brasil, hoje enfrentando tantos e graves problemas, voltas~e 
a ocupar, para felicidade geral da Nação brasileira, a curto· 
prazo, o lugar que lhe esteve sempre reservado entre os gran-
des do rn undo ." . . 

Amigo dos' seus amigos.-essendalmente um pOlítico de 
idéias transparentes, Paiva Muniz nunca esCondeu que o nosso 
partido estava no Governo cor:n a firme e inab<:tlável disposição 
de ajudar o Presidente Itamar Franco a levar·a bom termo 
a gigantesCa fãre1a·a que se propôs de colocar a Nação brasi
leira nos eixoS, corrigindo o seu c_urso, depois da política 
de _terra devâ~tada qUI:! 'ela enfrentou, corno conseqüência de
sastrosa do governo anterior. 

·Era tão gfande e tão intenso o desejo de Paiva Muniz 
de que o PreSidente Itamar Franco - de cuja honestidade 
e sinceridade de propósitos- ninguém pode e deve duvidar
- conquistasse êxito, que- ele, um traba[haôoi iriCaTISávcl, 
pouco antes de .morrer, assiil.Ç)ll no jornal da_DATAMEC, 
empresa que presidia com rara· eficiência e brilho, um artigo 
sob o título "'Por que apoiar o Governo'' que, em sua homena
gem, num preito sincero ao patriota e ao político, passo a 
ler, pedindo, Sr. Presidente, sua tran_scrição nos Anais ~a 
nossa Casa. · 

· : 'Diz Pai v~ !_vluniz em seU- a_rúio: 

"Considero que cidadãos, empresas, políticos e 
partidos estão obrigados a dar o máximQ de apoio ao 
empenhô do Presidente_ Itamar franco em arrumar a 
Casa para o seu sucessor. Este apoió deve ser crítico, 
isto é, representar contribuições efetivas para o sucesso 
dos programas do Governo. Não se trata de uma atitude 
de incondicionalidade, mas de cooperação e colabo
ração para que saiamos desta crise que já dura mais 
de um_a.décaçla. foi uqt_per(qd_o_ em que o País sofreu 
tremendo atraso em seu desenvolvimento. Um período 
em _que houve um_ empobrecimento da economia em 
·geral, no qual forai:n desperdiçadas algumas das maio-
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res inteligências, eril que se saciificOu- a fõrrria,Çã:o de 
gerações, achatou-se o poder aquisitivO -dos assalaria
dos e se multiplicou tragicamente a miséiía. O Estado 
foi desmantelado, os direitos fundamentais, como a 
educação e a saúde, a procura da felicidade, foram 
literalmente surrupiados à Nação, sob os mais diversos 
disfarces; ações, expressões, promessas e··pãlavras que 
só significaram mais sacrifícios para as maiorias, en
quanto aumentavam a renda de minorias cada vez me
nores. Aumentou o coeficiente de injustiça social pre
dominante na sociedade, com uma inédita concentra
ção de renda. Tudo culminando no impedimento de 
um Presidente da República que se apresentara como 
aquele que tinha a coragem e a determinação para 
promover as mudanças essenciais. Itamar subiu ao po
der pela eleição mais direta da história de qualquer 
país democrático. Coube a ele~- Pela vontade popular 
expressa em todas as praças e ruas. a missão e a respon
sabilidade de promover decisiva mudança nos rumos 
do País. Mais do que qualquer outro na história recente. 
representa o atual governo a esperança de diretrizes 
sólidas para uma verdadeira democratização. De um 
processo de retomada de um desenvolvimento saudável 
e auto-sustentável, levando a uma sociedade sem a 
vergonhosa característiç;l de maiorias miseráveis -e mi
norias de nababos. Certo que .novoS sacrifícios serão 
exigidos de todos, indivíduos c empresas. Desta vez, 
porém, pelo que o Governo traduz da vontade popular, 
pelo apoio e vigilância da maioria da NaÇão, os novos 
sacrifícios não serão desperdiçados em máiicas inviá-
veiS. Aquelcs_·que sabem das idéias e_ <;!bjetivos que 
inspiram o Governo têm motivos infin-dos para reco
mendarem que nele se oonfie._Ninguém pode negar 
participação no mutirão que ele está propoitdo porque 
a alternativa, inaceítável, é a de condenar os adultos 
de hoje a tentar sqbreviver num País cada vez mais 
desmoralizado por uma inflação política, económica · 
e socialmente corrosiva. E aos que são Cri'anças· e jO
vens, a crescerem num País sem as oportunidades de 
plena realização. Ao pior dos desperdícios- que uina 
sociedade pode oferecer: aquele do indivíduo, do mais 
precioso dos seus recurso_s. Na DATAMEC, que tantos 
serviços presta ao Brasil, isso não acontecerá." 

Sr. Presidente, esse é o último artigo escrito pelo grande 
Presidente do PTB, Paiva Muniz. cuja transcrição nos Anais 
do Senado requeiro a V. Ex·• neste instante. 

DOCUMENTO A QUE SE REFE.REO SR. JO
NAS PINHEIRO EM SEU DISCURSO: 

Jornal da DATAMEC 

POR QUE APOIAR O GOVERNO' 

Considero que cidadãos, empresas, políÜcos e partidos _ 
estão obrigados a darem o máximo de apoio ao empenho 
do presidente Itamar Franco de arrumar a Casa para o seu 
sucessor. Este apoio deve ser crítico,_isto é, representar contri
buiçõ_es efetivas para o sucesso dos programas do Governo. 
Não se trata de uma atitude de incondicion-alidade mas de 
cooperação e colaboração para que saiamos- dessa crise que 

já d~ra mais de uma década. Foi um p~ríodo em que o País 
sofreu tremendo atraso em seu desenvolvimento. Um período 
em que houve um empobrecimento da economia em geral, 
~o qual foram desperdiçados algumas das maiores- inteligên
Cias, em que se sacrificou a formação de gerações, achatou-se 
o- poder aquisitivo dos assalariados e se_ multiplicou tragica
mente a miséria. O Estado foi desmantelado, os direitos funda
mentais, como a educ~Ção _e a saúde, a procura da felicidade, 
foram literalmente surrupiados à Nação sob os mais diversos 
disfarces; ações, expressões, promessas e palavras que só signi
ficaram mais sacrifícios para as maiorias enquanto aumen
tavam a renda de minorias cada vez menores. Aumentou o 
coeficiente de injustiça social Pred6miilante na Sociedade com 
uma inédita concentração de renda. Tudo culminando no im
pedimentO de um presidente da República que se apresentara 
como aquele que tinha a coragem e a determinação para prO
mover aS mudanças essenciais. Ttamar subiu ao poder pela 
eleição mais direta da história de qualquer país democrático. 
Coube a ele, pela vontade popular expressa em todas as praças 
e ruas, a missão e a responsabilidade de promover decisiva 
mudança nos rumos do País. Mais do que qualquer outro 
na história recente representa o atual Governo a esperança 
de diretrizes sólidas para uma verdadeira democratização. De 
um processo de retomada de um desenvolvimento saudável 
e auto-sustentável levando a uma Sociedade s_em a vergonhosa 
caracteristica de maiorias miseráveis e minorias de nababos. 
Certo que novos sacrifícios sefão exigídos de todos. indivíduos 
e empresas. Desta vez, pOrém, pelo que· o Governo traduz 

__ da vontade popular. pelo apoio _e vigilância da _maioria_ da 
Nação, o_s novos sacrifícios não ser_áo desperdiçados em mági
cas inviáveis. -Aqueles que sabem das idéias e objetivos que 
inspiram o Governo têm motivosinfindos para recomendarem 
que nele se confie~ Ninguém pode negar participação no muti
rão que ele está propondo porque a alternativa, inaceitável, 
é a de condenar os adultos de hoje a tentar sobreviver num 
País cada vez mais desmoralizado por uma inflação política, 
e~onômica e socialmente corrosiva. E aos que são crianças 

·e JOyens, a crescer_em num_J,',~ís sem as oportunidades de plena 
. ~eahzação. -~o pior dos desperd_ícios que_ uma Sodedade pode 
oferecer: aquele do indivíduo, do mais precioso dos seus recur-
sOs_~ Na DATAMEC, -que tantos serviÇos presta ao Brasil, 
isto não acqntecerá. -

Luiz Gonzaga de PAIVA MUNIZ 
('1925 -1993') 

"' Este editorial foi encaminhado ao Jornal da DATAMEC no dia 
11-6-93. 

O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Álvaro Pacheco. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 
(Pausa.) 

Cofl.cedo a palavra ao nobre -SenadOr Esperidião Amin. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre S_enador Aureo Mello. (Pau
sa.) 

.O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a mesa, 
projetas de resolução que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário. 
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São lidos os seguintes 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 66, DE 1993 

Dá nova redação ao art. s~ da Resolução n~ 88, 
de 1992. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'' O art. So da Resolução n" -88, de '1992. passa· 

a vigorar com a seguinte redaÇão: , -. 
Art. 5" Aos ·servidores l9ta_dos nos _ _gabiil_etc;:s_-de 

senadores, de lideranças partidárias e de tilembro"S: dil 
ComissãO _Oiretór:a~ ria função de motoriSta, é' devida 
a função gratificada equivalente a FC-3. · · ·· · 

Art. 2~ Esta resolução entrará em vjgo{m(data de sua 
publicação. · · · 

Art. 3~' Revogam-se as disposições ~m contrário._ 

Justificação. 

O Senado Federal, ao aprovar a ·Resolução n" 88, de 
1992. que alterou o Regulamento AdministratiVo _do Senado 
Federal, no seu art. 5°, contemplou os motoristas que se-tvem 
aos senhores parlamentares com gratificação difeiehciada dos 
demais cOndutores de veículos motorizados uiiii~adoS peta 
Casa. · ·· -

A ihtenção ""dO lcgistãâOr ao--dâ_box:ar aquEde' teXtO era 
abranger exclusiVamerite os motoristas que servem diretamen
te aos senhores senadores, co_nferindo retribuiç_ão mais "elevada 
em contrapartida as peculiaridades do exerCício d~ função 
junto aos gabineteS, ·em horário integral e em regime-de dedi-
cição·exélusiVa. · '· ·· ·' ·-- · _ ··-· · 

O tratamento fo_i_r~jt~ra~do_pe\a Reso"rUÇão"0·<4_i: çi~ "1993 
(Plano de Carreira dos _S~rvidqrçs 99_Sepa99 Fe_c!_~f~l}.,-que 
transformou as funçõe_s gr;:ttific3d<,l.S _em funções. _comisSiOna
das, de modo que os motoristas abrangidos pelO 3.Ít~ 5( da 
Resolução n'~ 88, de 1992, passaram a perceber, a título .de 
vantagem pelo exercício da função, a FC-2 e, os demais, a 
FC-1 . 

Tó~avia, o art,. 5° dã ResOi~Ç~o- rt~~'8'8}92, coíno_ (edigido, 
dá margem a outra infe_r'pre·taçãó. Ao determina! que· ·~aos 
servidores aos quais- inCumbem ·a_tivida:des _relãeiónâdas Com 
a condução de vcícu~os motorizados_ uiiljZ;adç:.~- P? t~_~nsP91-te 
de senadores é dev1da a função gratificada equivalente a 
FG-3, não explicou em que condiçÕes_. oe .(\CÇ>rdo com a 
redação em vigor não só aos motorist~s de gabinetes, de sena
dores, mas também aos condutores de ambulâncias, veículOs 
do plantão etc., que eventualmente servem aos senadores, 
seria devida a mesma gr~tif_icasfio~ ~f>-_~:ntanto, est~o sujeitos 
à jornada habitual junto aos órgãos em quê estão lotados, 
sem as particularidades que envolvem o exercício da função 
junto aos gabinetes _dos $Cnhores senadores. , . 

O presente proj'etó visa' Soménte_-_cOhigH· :a~tedàÇão do 
art. 5o da ResoluçãO n"' 88/92, dando ao t~xto a'iilferpretação 
correta da intenção do legislador. 

Sala da Comissão Diretora, 17 de_! agosto de 1993. -
Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Júlio Campos, Nabor 
Júnior. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

'li.ESOLUÇÃb N' ss; DE 1992 

Altera o Regulamento Administrativo do Senado 
Federal e dá outras providências. o 

Art. so Aos seividores aos quais incumbem atividades 
relacionadas com a condução de veículos motorizados utiliza
dos no transporte de Senadores é devida a função gi-atificada 
equivalente a FG-3. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 67, DE 1993 

Modifica a redação do art. 630 do R_egulamento 
Administrativo do Senado Federal. 

0 sellãdó Federai reSOlVe: 
Art. 1 ~ O art. 630 da Resolução n~ 58172. passa a vigorar 

Com a segui!lte ridação:_ · 
"Art. 630 . .lpdependem d~--a~~toriZação as Via~ 

gens ao exterior, em caráter particUlar, _do servidor 
em gozo de férias, recesso, licença, gala ou nojo, i:ünl.
prindo~lhe apenas comunicar ao Chde imediato o en
dereço eventual fora do_País." _ 

Art. 2~ São mantidas as normas_ vigentes relativas às 
_viagens ofiCiais ou de serviço. 

Art. 3" Esta resolução entra ~rn vigor na d<lta de sua 
publicação. - -

Art. 4" Revogam-se.as disposições em contrário. 

Justificação 

Os trâmites admínistrativos do Senado Federal se aproxi
mam de um ponto de congestionamento insuportável, devido 
ao acúmulo de processos que, em muitos casos, são supérfluos 
.ou até mesmo danosos, na medida em que contribuem para 
essa condição indesejável, com reflexos, inclusive, a nível de 
Comissão Diretora. 
, · _ Centenas.de processos, a cada ano, escalam etapas bUro

Ci'átiCás ·na Casa, dispondo sobre viagens ao exterior de servi
dores em gozo de férias, reces.so óu licenças regulamentares, 
situações de caráter eminentemente particular e que nada 
refletem na Administração-, por serem custeadas pe-lo cidadão 
no uso d.~rfi.~us direitos legais e funcionais. 

O Pode_r Executivo, através do Decreto n., 91._800, de 
18 de outubro de 1985, já -removeu esse entulhO burocrátiCo 
cr!ãndo a_norma cuja extensão ao -Reg1,1Iimento Adminis~ 
trativo do Senado Federal.ê proposta peio presente Projeto 
de Resolução, que tem, .tambt:m, empenho t!m manter as 
disciplinas e as cautelas necessáriaS para· os casos de viagens 
a-serviço_Qu_e_m missão da_Cas_a. 

Não setraJ;.a, como é ev_idente,.de submeter;~. légÍS!ação 
e a administração do Senado às do Poder Executivo. O obje
tivo-do projeto é apenas trazer para as normas processuais 
internas uma solução simples, objetiva e racional, capaz de 
contribuir pata melhorar o seu fluxo de documentos e pro-
cessos. 

Sala da Comissão Diretora. 17 de agOsto de 1993-. -
Humberto Lucena - Chagas Rodrigues - Nabor Júnior -
Júlio Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Resolução ri~ 58/72- RegUI3.mieiltO Admin-lsttãtivo do Senado 
Federal. · 

A·r;.·· 630·.· .. Ó. ~~-:~id~~; ~~~~ ~~;~;;á·:·~~-~~t·~~~~~. d~. 
País sem prévia autorização da Comissão Diretora . 

. . . ~· ..... " """ ...... ·-·'-'-..,.'-" .. '"". ~-~- .. ·-~---. ---~-~-' ~- .. _.-" ._."" 
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Decreto n' 91.800, de 18 de outubro de 1985. 

Art. 6~ Indepcndem de autorização as viageris 
ao exterior em caráter particular do servidor em gozo 
de férias, licença. gala ou nojo, cumprindo-lhe apenas 
comunicar ao chefe imediato o endereço eventual fora 
do País. 

• • • • o·.-.-.-. •• • • • •• ••• • -••• • .n..._·~,;.--.-.-.-.=....-••• .;;...;;.~.-~..-••• • • •• • • • • 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 68, DE-1993 

Estabelece a estrutura do Centro de Desenvolvi
mento de Recursos Humanos do Senado Federal e dá 
outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' A Subseção II da Seção VII do Título 11 do 

Livro I do Regulamento AdminiStrativo do Serlãdõ Federal 
passa a vigorar com as seguinteS álferações: 

"SUBSEÇÁO II 
DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE

RECURSOS HOMANbs'DO SENADO FEDERAL 

Art. 81. ···---~-------·······-----·-----~------------··--·····--· 
Art. 82. ····-''··----··-----·····--··------·-···<~~~--------
Art~ 83. __ ·-·--···--· .. ---···~·~ ... -.-.. ,,,.,~····~""'"-·······-: ... : ....... . 
Art. 84. .. ................................. , .... ,.,=·------~-
Parágrafo único. São órgãos da Diretoria Executiva: 

I- Gabinete; 
II- Coordenação de Tr6inàffie0t6 e--p;:peifeiçoamento 

de Pessoal; 
III- Coordenação de Desenvolvimento0rganizadq_r:t3.1; 
IV - CoordenaÇão de Recrutamento e_ S.eleção de Pes-

ro~: . 
V- Coordenação de Administração. 

Art. 85. . ................................ , ....... ·., ............... .. 

Art. 86. À Coordenação de Treinamento e AperfeiÇoa
mento de Pessoal compete executar estudos e pesquisas desti
nados a identifiCar-necessidades de treinamento de servidores 
do Senado Feàeêal, elaborar plano de cursos de treinamento 
interno e externo, promover ações diversificadas que possibi
litem o desenvolvimento dos recursos humanos da Casa, ab
sorver, desenvolver e aplicar tecnologias -~e eg_ucação que 
facilitem à capacitação e o apeffetçoarnei1to de servidores. 
prestar informações e/ou assessoramento à Dire~C?fTa Execu
tiva em assuntos de sua competência e executar out~_as ta_refas 
correlatas. _ _ __ 

Art. 87. À Coordenação de Desenvolvimento Organi
zacional compete coordenar e· supervisionar õ -processo de 
planejamento, execução e avaliação de atividades de Desen
volvimento Organizacional, Ge.rencial e de Equipes de traba
lho a partir de diagnósticos realizados nos órgãos do Senado 
Federal, prestar informações e/ou assessoramento à DiretOria 
Executiva em assuntos de sua competência e executar outras 
tarefas correlatas. -

Art. 88. À Coordenação de Recrutamento e Seleção 
de Pessoal compete planejar e executar, em _<:c:>!~boração com 
outros órgãos, concursos púhlfcbs para pree-nchimento de va
gas existentes no Quadro de Pessoal do Senado Federal e 
executar outras tarefas correlatas. ----

§ 1" São órgãos da Coordenação de Recrutamento e 
SeJcção de Pessoa_l; 

I-Seção de Planejamento e Execução de Concursos; 
II- Seção de Pesquisa, Processamênto, Análise de In

fónriaÇões, Controle e Acompanhamento. 
§ 29 À Seção de Planejamento e Execução de Concur:

sos· compete sugerir e/ou elaborar if!struções e programas de
concursos externos; obedecidas as disposições constitucionais 
e regulamentares; baixar editais dispondo sobre as normas 
que regulamentam os concursos; promover análise, em articu
lação com os órgãos competentes, quando da elaboração de 
provas; definir perfis de cargos a que Se destinam os concursos; 
definir tipos de s_eleção adequados aos níveis dos cargos_, obser
vadas as peculiaridades de cada uma; elaborar editais de resul
tados e de homologação de concursos públicos e executar 
outras tarefas correlatas. 

§ 39 À Seção de Pesquisa, Processamento e Análise de 
Informações compete registrar, em arquivo próprio, todo ma
terial referente a concurso público do Senado Federal em 
suas diversas etapas; elaborar e manter atualizado arquivo 
de editais de concursos do Senado e de outras instituições 
para fins de estudo e pesquisa; elaborar e manter atualizado 
arquivo de legislação específica para concursos; niariter atuali
zados os registras de candidatos inscritos, classificados e habili
tados em concursos públicos, acompanhar os procedimentos 
necessários à homologação de resultados e à posse; _sugerir 
a cónveniência e oportunidade de prorrogação de prazos de 
validade de _concursos e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 89. À Coordenação de Administração compete re
cebei, controlar e distribuir o_ material e o expediente do 
6rgão; secretariar os órgãos do Cedesen; implantar textos 
em sistemas adequados; organizar a consolidação dos dados 
estatísticos, proceder ao controle interno do pessoal do órgão 
e prestar informações e/ou assessoramento à Diretoria Execu
tiva em assuntos de sua competência e executar outras tarefas 
correlatas. 

§ 1~' São órgãos da Coordenação de Administração: 
I- Seção de Apoio Administrativo; 
II- Seção de Apoio Técnico-Instrucional. 

§ 2o- À seção -d~ Apoi~-Administrativo compete elabo
rar e consolidar relatório semestral/anual do órgão; controlar. 
através de projeções, os dados estatísticos das atividades de
senvolvidas; elaborar, consolidar e controlar o orçamento do 
órgão; controlar os processos de cursos, seminários, congres
sos, palestras e outras atividades similares, no País e no exte
rior;- c-ontrolar a assinatura do ponto do pessoal. requisitar, 
receber, distribuir e controlar material de expediente; executar 
serviçoS datilográficos, mecanográficos em geral e/ou entrada 
de textos em microcomputadores; receber e controlar proces
sos;_ ç:úntrqlat: bens p~trimoniais; providenciar assinaturas de 
jornais- e reviStas especializadas na área de recursos humanos; 
proceder ao controle interno do pessoal do órgão; e:ncaminhar 
informações_ ·aos Sistemas de Processamento e Controle de 
Dados, de acordo com os manuais de procedimento perti
nentes; e executar outras tarefas cot:relatas. 

§ 3~' À Seçãá.âe Apoio Técnico-lnstrucional compete 
elaborar manuais, apostilas, álbuns seriados, transparéncias 
e demais meios necess.ârios à execução de Programas de Trei
namento; manter o controle de equipamentos necessários ao 
atendimento da demanda de atividades do órgão, manter cro
nograma de disponibilidade de espaço físico, dentro ou· fora 
das dependências do Senado Federal, para realização de even
tos;_ e executar outras tarefas correlatas. 
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Art. 90. Para a consecução de seus objetivos, as Coor
denações de Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal, de 
Desenvolvimento Organizacional, de Recrutamento e Seleção 
de Pessoal e de Administração deverão manter estreita articu
lação entre seus programas de trabalho, podendo utilizar, 
de forma integrada, recursos humanos de_cada c.oordenação." 

Art. 2<:> Ficam incluídas, após o artigo 316 do Capítulo 
I do Título III do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, as seguintes seções e artigos, renumerando-se os de
mais: 

SEÇÃO 
Dos Chefes de COordenação 

Art. Aos Chefes de Coordenação incumbe coor-
denar e controlar a execução das atividades compreendidas 
nas linhas de competência de suas unidades administrativas; 
manter informado o Diretor imediato sobre as atividades da 
Cooi'denação; observar e fazer observar as determinações do 
Diretor imediato; comunicar ao Diretor imediato os proble
mas administrativos dos_servidores imediatamente ·sübordi
nados; e desempenhar outras atividades peculiares à furição. 

SEÇÃO 
·Dos Técnicos de TreinamentO 

Art. Aos Técnicos de Treinamento incumbe 
identificar as necessidades de treinamento nas áreas Legis
lativa e Administrativa do Senado Federal, analisar e priorizar 
as necessidades levantadas, compatibilizando os dados levan~ 
tactos com as diretrizes definidas pelo Conselho Técnico do 
CEDESEN, observada a dotação orçamentária do órgão para 
o período; caracterizar as necessidades de treinamento, defi
nindo tipos de ação que melhor atendam ao Plano de Desen
volvimento_ de Recursos Humanos; planejar programas de 
capacitação e/ou aperfeiçoamento de pessoal através de instru
toria 'interna; pesquisar e analisar ofertas de treinamentos 
disponíveis no mercado; planejar programas de capacitação 
e/ou aperfciçoarriento de pessoal através de instrutoria exter
na; selecionar, planejar e produzir recursos e/ou meios instrll
cionais, observando as características dos treinandos, do. con
teúdo e dos próprios meios de forma atender aos objetivos 
do processo ensino-aprendizagem; acompanhar a execução 
do plano de treinamento, avaliar as atiVidades realizadas, ela
borar relatórios; elaborar pesquisa na área gerencial e organi~_ 
zacional, manter atualizados os dados referentes ao processo_ 
de Desenvolvimento Organizacional e GerenciaJ; manter 
atualizados os dados referentes a literatura atual na área geren
cial e organizacional; manter intercâmbio com 01,1tras organi
zações que utilizem desenvolvimento organizacional e/ou ge
rencial; dar consultaria na elaboração dos diagnósticos organi
zacionais, na elaboração dos projetas de mudanças_planejada, 
no acompanhamento e avaliação de equipes de trabalho; ela
borar planos de treinamento gerencial; dar consulWria na área 
gerenci~I. programar seminários na área organiz3d0rial e de
sempenhar outras atividades peculiares à função. 

1 Secretário de Gabinete FC-5 
1 Assistente de Controle de Informação FÇ-~ 
1 Auxiliar de Gabinete FC-3 
1 Contínuo FC:-1" 

Art. 4<:> A tabela de DiStríbuição das Fuilções ComiSSio:.. 
nadas, constante do item III do anexo II do Regulamento 
Administrativo do Senado Federai, passa a vigorar com a 
Seguinte redação: 

"11.00.01- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS DO SENADO 
FEDERAL 

04 CHEFE DE COORDENAÇÃO FC-07 
01 ASSISTENTE TÉCNICO FC-08 
12 TÉCNICO DE TREINAMENTO FC-06 
01 SECRETÁRIO DE GABINETE FC-05 
04 CHEFE DE SEÇÃO FC-05 
04 ASSISTENTE DE CONTROLE 

E INFORMAÇÃO . FC-04 
03 AUXILIAR DE GABINETE FC-03 
01 CONTiNUO FC-01" 

"11.01.01- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE 
PESSOAL 

04 CHEFE DE SERVIÇO FC-07 
01 ASSISTENTE TÉCNICO FC-08 
16 CHEFE DE SEÇÃO Fc-as· 
01 SECRETÁRIO DE GABINETE FC-05 
08 ASSISTENTE DE CONTROLE 

DE INFORMAÇÃO FC-04 
06 AUXILIAR DE GABINETE FC-03-
01 CONTiNUO FC-01" 

Art. s~ A Seção de AV~li!lção de Dese~penho do Ser
viço de Seleção e Recrutamento de Pessoàl da Subsecretaria 
de Administração de Pessoal, artigo 122, parágrafo único, 
I, e artigo 123, é transferida para o Serviço de Cadastro Fundo~ 
na! (art. 108). 

Art. 6" _ Fícam revogados os artigos 122, 124, 125, 126, 
608, JIT. e 60"9 do _Reg~larilê'!lto Administrativo do S~n~do_ 
Federal. 

Art. 7" A Subs_ecretaria de Administração de Pessoal 
iej:mblicará o Regulamento Administrativo do Senado Fede
ral,_compatibilizando-o com as disposições desta resolução. 

Art. 8" Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. · · -

Art. 9~ Revogam-se as-disposições em contrário. 
Art. 3'' O artigo 432 do Regulamento Administrativo 

do Senado Federal passa a vigorar com o seguinte acréscimo, Justificação 
renumerando-se os demais itens: -O CEDESEN, criado pela Resolução n'' 124/87, do Sena-

"Art. 432. . ....................... r~•H•vr~•-·r . ..-.... ~r.,_ --~_çlo Federal, é o órgão_ da Casa responsável pela execução 
I _ ...................... ~ .............. ~r.r.~................ das política!:. de desenyolvimento de recursos humanos e orga-
XVI- ·······························-~·~··r..-... ..,._,_ ..... _._,,_,. nizacional. 
XVII- Gabinete do Díretor Executivo do _CE- A: pesar ·cte amplitude e_ complexidade de suas compe-

DESEN: tências, que abrange, dentre_ outras. as atividades relativas 
1 Assistente TécniCo FC-6 ao treinamento e·capacitação de pessoal, de concurso público. 
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de processos seletivos internos, não foi criadO- para o Órgão 
um quadro funcional mínimo que a!isegurasse a efetiva imple~ 
mentação de suas atribuições. · 

O funcionamento do CEDESEN. dêSdC a sua criação 
e até o presente morn-.::nto, só tem sido possível porque conta 
com o "empréstimo" de Funções Comissionadas pertencentes 
a outras Unidades Administrativas da Casa, fato que tem 
gerado constantes descontentamentos e problemas de ordem 
funcional pois, obviamente, os órgãos rcssentem~se daS- suas 
Funções para também manterem sua equipe. 

Algumas das atrihuiçõe~ mencionadas acima são de. res~ 
ponsabilidade da Subsecretaria de Administração de Pessoal, 
mas apenas do ponto de vista do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, pois de fato já foram totalmente absor
vidas pelo CEDESEN, desde a sua criação, sem, no entanto, 
ter ocorrido o rcmanejamento dos respectivos órgãos daquela 
Subsecretaria. - - - -

O artigo 13 da própria Resolução que criou o CEDESEN 
já estabelecia que a Comissão Diretora propusesse o seu qua~ 
dro funcional, ante às necessidadcs de implementação e as 
atribuições conferidas aos seus órgãos. 

Pelo exposto c considerando que a estrutura de pessoal 
de um órgão de treinamento c!o porte do CEDESEN neCessita 
de técnicos que possuam conhcciinentos sólidos- na área, que 
venham a dar o assessoramento e suporte às atividades de 
maior grau de complexidade técnica, é que apresCntamos o 
presente projeto, com um quadro de pessoal reduzido, mas 
indispensável ao funcionamento do CEDESEN, no qual se 
propõe a criação de Função Comissionada de "Técnico de 
Treinamento", sfmbolo FC~06. 

Sala da Comissão Diretora, 17 de agosto de 1993 .. - · 
Humberto Lucena - Chagas Rodrigues ~Júlio Campos -
Nabor Júnior. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

REGULAMENTO ADMINISTRATIVO 
DO SENADO FEDERAL 

Art. 84. À Diretoria Executiva compete realizar a inte~ 
gração administrativa do CEDESEN, consoante normas legais 
e deliberações da Comíssão Diretora e do Cori.sclho Tt:!é-nico, 
visando à execução da política de desenvolvimento de recursos_ 
humanos. 

Parágrafo único. São órgãos da Oiretodã Executiva: 
I -Gabinete; 
II -Coordenação de Planejamcnto e A variação; 
III- Coordenação de Desenvolvimento Organizacional; 
IV- Coordenação de Execução de Treinamento; e 
V- Coordenação de ADministração. 
Art. 85. Ao Gabinete compete providenciar sObre o 

expediente as audiênciaS c a representaçãO do titular, executar 
as tarefas de suporte administrativo vinculadas_~_ <;:(!!'Jlpetência 
do órgão, e auxiliar o Diretor Executivo no desempenho de 
suas atividades. 

Art. 86. À Coordenação de Planejamcnto e Avaliação 
compete: 

I- identificar as necessidades de tr€:inamei1to dos servi~ 
dores do Senado Federal, mediante a realização de estudos 
e pesquisas, observados os_ aspecto~ comportamentais c as 
Características do Poder Legislativo; 

II- plancjar programas de desenvolvimento de recursos 
humanos voltados para as necessidades especfficas do Poder 
Legislativo; 

III- desenvolver e coordenar a- aplicação de método~ 
de avaliação do resultado as atividadcs de treinamento do 
senado Federal; 

IV- avaÜar o 'resultado dos programas descn....:_olvidos 
e a eficácia dos métodos e instrumentos utilizados; e 

V- planejar as atividades do órgão e propor ao Conselho 
Técnico, através do Diretor Executivo, normas para a sua 
realização. 

Art. 87. ·À Coordenação de Desenvolvimento Organi~ 
zacional compete: _ _ 

I- identificar as .ne_cessidades de desenvolvimento orga~ 
nizacional do SenaÇo Federal medi_ante estudos e pesquisas, 
com ênfase nos aspectos institucional, gerencial, de organi
za"ção e métodos, de_ processo e procedimentos; 

11- planejar programas de desenvolvimento organiza~ 
ci_õnal voltados para as necessidades específicas do Poder Le
gislativo; 

III __ -desenvolver e coordenar a aplicação de, métodos 
de avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas pelo 
órgão; e -

IV- planejar as atividades do_ órgão_ (O! propor ao Conse
lho Técnico, através do Diretor Executivo, normas para a 
sua realização. 

Art. 88. À_ Coordenação de Execução de Treinamento 
compete: 

I -executar, com a colaboração de outros órgãos da 
Casa. programas de -desenvolvimento de recursos humanos 
e organizacionais, previamente estabelecidos; 

II- desenvolver planos específicos de treinamento. defi
nindo objetivos, conteúdo, metodologia, recursos finan-ceiros 
e instrucioilais e sistema de avaliação; 

III -coordenar e orientar a atuação dos instrutores nas 
diversas atívidades de treinamento; 

IV -pesquisar~ desenvoiyer, aplicar e disseminar inéto~ 
dos de treinamento e aperfeiçoámento de pessoal adequado 
às peculiaridades do Poder Legislativo. -

Art. 89. Para a consecução de seus objt:tivos, as Coor
denações de Planejamento e Avaliação," de Desenvolvimento 
Organizacional e __ de Exe_cução de Treinamento deverão man
ter estreita articulação entre: seus programas de trabalho, po~ 
dendo utilizar, de forma integrada, re_cursos humanos de_ cada 
Coordenação. 

Art. 90. À Coordenação de Administração compete re
cebei', conúolar e distribuir o material c o expediente do 
ótgão, secretaria·ros órgãos do CEDESEN, executar trabalhos 
mecanográficos, organizar a- conSolidação dos dados cstatís~ 
ticos. proceder ao controle interno do pessoal do órgão, c 
executar outras tarefas correlatas. 

~Art. 108. _Ao_ ~krviço de ÇadaStro Funcion3l competC · 
o cadastramento geral dos servidores do Senado Federal; a 
expedição de documentos diwrsos, c a execução -de outras 
tarefas correlatas. 

Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Cadastro 
Funcional: 

I- Seç~o de Cadastramento: 
II- SeÇão de Expedição de Documentos Diversos; 
III- Seçãó de AsSentamento Funcionais e Arquivo; e 
IV - Seção de Registro de Freqüência. 
Art. 122. Ao Serviço de Seleção e Recrutamento de 

Pessoal compete planejar e executar, de acord_9 com a orien
tação superior c cm colaboração com outros órgãos, progra
mas de seleção para ingresso nos Quadros de Pessoal do Sena
do Federal; e outros, destinados à Progressão e Ascensão 
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Funcioital; planejar e realizar processos seletivos de servido~ 
res. e executar outras tarefas correlatas. 

Parágrafo único. São órgãos do ServiçO- de Sei~ÇâC? e 
Recrutamento de Pessoal: 

I- Seção de Avaliação de Desempenho; 
II- Seção de Planejamento de Concursos; 
III - Seção de Execução de Proc~ssos Seletivos; e 
IV- Seção _de Treinamento e Aperfeiçoamento. 

Art. 123. A Seção de Avaliação de Desempenho com
pete realizar estudos necessários à implantação sistemática 
e periódica da avaliação de desempe-nho dos servidores do 
Senad.o Federal; propor medidas que visem a permanente 
a atualização, racionalização e apuração dos Boletins de A va
liação; manter quadros demonstrativos nominais- do pessoal 
em condições de concorrer a progressão horizontal, vertical, 
especial e ascensão funcional; planejar e executar todas as 
tarefas relativas ao levantamento de vagas para efeito de ascen
são e progressão funcional; preparar levantameritos soóre os 
critérios de classificação de candidatos a progressão e ascensão 
funcionais, e exe~utar outras tarefas corr-elatas. 

Art. 125. A Seção de Execução de Processos_Seletivos 
compete executar os concursos de provas e títulos, inclusive 
os destinados a progressão e ascensão; manter registro atuali
zado do processamento dos conc:ursos, em sua~ diversas fases~ 
divulgas as datas de abertura de inscrição, realização, ideritifi
cação e-vista de provas e os resultados parciais e finaiS dos 
concursos_ e abrir, encerrar, aprovar e cancelar inscrições, 
baixando os respectivos editais; orientar os candidatos no sen
tido de que a inscrlção se processe com a- observância das 
respectivas instru9ões, c executar outras tarefas correlatas. 

Art. 126. A Seção de Treinamento e Aperfeiçoamento 
compete executar estudos e pesquisas destinados à verificar 
e necessidade de trein_mnento d.~ pessoal do Senado Federal, 
colaborar, no que for solicitado, com o CEDESEN, e executar 
outras tarefas correlatas. 

Art. 608. A política de treinamento e desenvolvimentO 
de recursos humanos do Senado Federal será desenvolvida 
mediante os seguintes princípios básicos: 

III -a todo treinamento deve preceder programa especí
fico que será, sempre, aprovado pelo Conselho Técnico do 
CEDESEN. 

Art. 609. O Conselho Técnico proporá à ComisSão Di
retora a composição do quadro funcional do CEDESEN, ante 
as necessidades de implementação de atribuições conferidas 
aos seus diversos- órgãos. · · 
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PROJETO DF; RESOLUÇÃO N• 69, DE 1993 

Altera o Regulamento Administrath·o do Senado 
Federal, tranforma a Auditoria em Secretaria de Con
trole Interrio-, e dá oUtras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I' Os arts. 9, 45, 46, 47, 286, 298, e 432, inciso 

XI e Anexo II, incisos I e lll, e a Tahela de Distribuição 
das Funções Gratificadas, do Regulamento Administrativo 
dO Senado Federal passam a vigorar c_om a Seguinte redação: 

Art. 9~ - São órgãos de Assessoramento Superior: 
I- Secretaria-Geral da Mesa; 
II -Assessoria; 
III- Secretaria de Comunicação So.cial; 
IV- Consultaria-Geral; 
V -Secretaria de Controle Interno; 
Art. 45- À Secretaria de Controle _ln_terno compete pla

nejar. dírigir e executar as atividades de_ inspeção e aud_itoria 
contábil, financeira-. orçamentária, operacional e patrimonial 
dos programa-s, prbj.etos e atividades administrativas do Sena
dõ Federal; verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto 
à economicidade, eficiência e eficácia na gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial do Senado Federal e seus _órgãos 
supervisionados; fiscalizar a execução de contratos, convênios 
e outros acOrdos_ bilaterais; acompanhar e avaliar os processos 
de to~ada de contas dos ordenadores de despesas e de~ais 
responsáveis por dinheiro, bens e outros valores públicos; 
vetifícar a pfestaçãO-âe contas do Senado Federal e de se.us 
órgãos supervisionados e sobre elas eniitir parecer prévio; 
propor normas e procedimentos para aprimoramento dos con~ 
troles _sQbre atos .que impliquem despesa ou obrigações para 
o Senado Federal; criai-condições Indispensáveis para assegu
rar eficácia ao controle externo, exercido pelo Tribunal de 
Contas da União-; verificar a exatidão e_ suficiência dos atas 
de admissão e desligamento de pessoal e dos atas de concessão 
de aposentadoria e pensão, emitindo parecer sucinto e conclu
sivo ·sobre a legalidade; encaminhar ao Tribunal de Contas 
da União a documentação dos a tos de admissão e desligamento 
de pessoal com os respedivóS pareceres emitidos pela Secre
taria de Controle Interno; elaborar Relatório e emitir Certíff
ca~o de Auditoria sobre as prestações/tomadas de contas do 
Seriado Federal e se'U_s,órgãos supervisionados a serem encami
nhados, anualmente, ao Tribunal de Contas da União, mani~ 
festando-se, inclusive, quanto à avaliação dos resultados da 
gestão sobre os aspectos de efiCiência e eficácia: 

Parágrafo únicO. São órgãos da Secretaria de Controle 
lntemo: 

I- Gabinete; 
II- Seção de Administração; _ 
Ill-Seção de Auditoria Contábil; 
IV- Seção de Auditoria de Pfogramas; 
V- Seção de Auditoria de Gestão; 
VI - Seção de Auditoria de Recursos Humanos; 

Art. 46. Ao Gabinete da Secretaria de Controle Inter
no compete providenciar sobre b expediente, as audiências 
e a representação do seu titular, executar as tarefas de suporte 
administrativo vinculados à competência do órgão; auxiliar 
o seu titular no desempenho de suas atividades, e executar 
outras tarefas correlatas. 

Art. 47. À S~çã~ de Administração compete receber, 
controlar e distribuir o material e o expediente da Se.cretaria 



7518 Quarta-feira 18 DfA:RíODO CONG-RESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1993 

de Controle Interno; executar os trabalhos datilográficos e 
de reprografia; organizar a consolidação dos dados estatísticos; 
proceder ao controle interno do pessoal da Secretaria de Con
trole Interno; encaminhar informações ao Sistema de Proces
samento da Dados, de acordo com os manuais de procedi
mento pertinentes, e executar outraS: tarefas correlatas_. 

Art. 286. Ao Diretor da Secretaria de Controle Interno 
incumbe prestar assistência na área de su~ _ e~pecialidade à 
Comissão Diretora e às uriidades do Senadu Federal. inclusive, 
aos órgãos supervisionados; dirigir, ein gi"au superior, as atri
buições de competência da Secretaria de Controle Interno; 
orientar a pré~qualificação e seleção dos servidores do órgão; 
solicitar ao Primeiro Secretário a designação ou dispensa de 
servidores do exercíco de função gratificada e ao Diretor~Geral 
a lotação nos serviços da Secretaria de Controle Interno, de 
servidores de sua escolha; observar e fazer observar, no âmbito 
da Secretaria de Controle Interno, as determinações da Comis~ 
são Diretora, do Presidente e do Primeiro Secretário; decidir 
sobre problemas administrativos dos servidore_s imediatamen
te subordinados; impor penalidades nos limites estabele.cidos 
neste Regulamento; e desempenhar ovtras atividades pecu
liares ao cargo, de iniciativa própria ou de ordem superior. 

Art. 298. Aos AsSiStentes de Audítoriã. incumbe pres
tar assistência ao titular do órgão na área de auditoria contá bit, 
de programas, de gestão e de recursos humanos, e desem
penhar outras atividades peculiares ao cargo, de iniciativa 
própria ou de ordem superior. 

Art. 432. . ................. , ............... -~ .• ~ ........... -....... . 
XI- Gabinete da Secretaria de Controle Interno: 

1 o Assistente de Auditoria 
OS Chefe de Seção 
01 secretário de Gabinete 
OS Assistente de Controle de Informação 
01 Auxiliar de Gabinete 
02 contínuos 

FC-06 
FC-OS 
FC-OS 
FC-04 
FC-03 

Art. 2'' Ficam incluíd()s '!Pós o âii(~~-4:7 do Re_gula
mento Administrativo do senado Federal os seguintes artigos, 
renumerando-se os demais: 

Art. À Seção de Auditorfa Cof~:tábiJ Cóffipete: realizar 
auditoria contábil nos procedimentos exP,_<?~~º~- pela contabi
lidade analítica e na observância dos limites_e_ diretfizes estabe
lecidos por legislação específica_; opinar se bs registras coritá
beis foram efetuados de aCoido com os princípios fUridamen
tais de contabilidade e se as demonstrações deles originárias 
refletem, adequadamente, a situação económ~~o-fíminceira do 
património, compreendendo, entre outros, os seguintes aspec
tos: exame da prestação ou tomada de contas; exame da docu
mentação instrutíva ou c9mprobatória dos a~_qs elatos contá
heis/administrativos; ariâlise dãs demõnstrações financeiras e 
notas explicativas; e executãr outras tarefaS C6ori-elatas. 

Art. À Seção de Auditoria de Recursos Humanos com
pete: verificar a exatidão, --ã legalidade e a -suficiência dos 
a tos administrativos de admissão de pessoal e/ou desligamento 
e dos atos de concessão de aposentadoria e petrsão do Senado 
Federal e órgãos supervisionados; emitii parecer sucinto e 
conclusivo sobre a legalidade desses atos, rein~tendo-os_à 
apreciação do Tribunal de Contas da União; e executar outras 
taferfas correlatas. 

Art. -À Seção de Auditoria de Programas compete; 
efetuar o acompanhamento físiCo e-financeiro dos programas 
de trabalho e do _orçamento; identificar resultados segundo 

projetas ou atividades; avaliar a ãde_quada p-ropriedade do 
produto parcial ou final obtido, em face da especificação deter
minada; avaliar resultados alcançados pelos administradores; 
fiscalizar a fluidez da realização da r~ ceita e da despesa; anali
sar a adequação dc;>s i~!i_trumentos de gewtão - çontratos, 
convênios, acordos, ajustes e outros co_ngêneres- para conse
cução dos planos, programas, projetas e atividades desenvol
vidas, inch,1sive quanto à legalidade de diretrozes estabele
cidas; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. -À Seção de Auditoria de Gestão compete: exer-
cer o acompanhamento e a fiscalização dos contratos técnicos 
especializados celebrados no âmbito do Senado Federal e ór
gãos supervisionados, com o objetivo de garantir manuteção 
das instalações e equipamento"s soó forma de serviços e/ou 
fornecimento; acompanhar e avaliar os processos de_ tomada 
de contas -dos ordenadores de despesas e demais responsáveis 
por dinheiro, bense_outros valores públicos; verificar a eficiê
niados sistemas de controle administrativo e contábil; verificar 
a existência física dos bens e outros valores; fiscalizar a execu
çãode convênios e outros acordos bilateriais; e executar outras 
tarefas correlatas. 

Art. 3~ Ficam criadas as seguintes funções comissiona-
das: 

7 Assistt!ntes de Auditoria ........................ ····- FC-06 
4 Chefes de Seção ....................................... , FC-05 
4 Assistentes de Controle de Informação .............. FC-04 
Art. 4o A função comissionada de Auditor passa a ser 

denominada de Diretor da Secretaria de Controle Interno. 
Art. 59 Os itens I e III do Anexo II do Regulamento 

Administrativo do Senado Federal, bem como a Tabela de 
Distribuição das Funções Graficadas, Código 11.05.00, da Se
cretaria de Controle Interno, passam a vigorar com as seguin
tes funções comissionadas, respectivamente; 

N°deFunção Denominªª" Súnbolo 
11.05.00 Secretaria de 

Controle Interno 
!O Assistente de Auditoria FC-06 
05 Chefe de Seção FC-05 
01 Secretário cte Gabinete FC-05 
05 Assistente de CoD.trole de 

Infonnação FC-04 
01 Auxiliar de Gabinete FC-03 

Art. 6~ A Subsecretaria de Administração de Pessoal 
publicará o Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
com as alterações nele introduzidas até a presente data, renu
merando os artigos, seções e subseções modificadas. 

Art. 7~ Esta Resolução entra em vigor na: d3ta de sua 
publicação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O crescente aumento das atribuições da Auditoria, acom
panhado de uma maior exigência administrativa, forna neces
sária Uma revisão organizacional, visando adequar a estrutura, 
as rotinas operacionais e a distribuição dos recursos humanos 
imprescindíveis ao pleno desempenho de suas atividades, à 
sua nova condição de Secretaria de Controle Interno. 

A atual Constituição Federal, na Seção IX - Da Fiscali
zação Contábil, Financeira e Orçamentária, ao conferir atri-
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buições ao Sistema de Cont_role Interno, .determinou que os 
seus responsáveis, ao tomarem conhecimento de qualquer ir
regularidade ou ilegalidade, dela darão cíência _ ª9 T_f_ibu_nal 
de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 
No Senado Federal, a Auditoria, aos poucos, vem oCupando 
o seu espaço, razão pela qual a demanda de serviços tem 
aumentado continuamente. 

Em 1991, o Tfibunal de Contas da União baixou duas 
Resoluções, dando novas atribuições às Secretarias de .Con-
trole Interno, a saber: -

-a de 0° 225, de 26-9-91, dispondo sobre a apreciação 
pelo TCU, para fins de registro da legalidade qos Atas de 
admissão de pessoal e de concessão de_ aposentadorias, reforR 
ma e pensões, exigindo do ConuoJe l_nterno a verifiCação 
de todos estes atos, inclusive, quanto ao desligamento de pes
soal, c remetê-los à apreciação daquela Corte de Contas; 

-a de n'' 256, de 19-11-91, dispondo sobre o exercício 
da fisCalização operacional e dando outras providências, onde 
se constata a exigência para que o Controle_ Int_erno inclua 
nos relatórios, pareceres_ e certificados de a_uditoria ~ol;tre_ as 
prestações e/ou tomadas de contas que são ~ncaminhadas 
àquele Tribunal, anualmente, para exame c julgamento, mani
festação sobre a avaliação dos rcsultados __ d_a_~gestão quanto 
aos aspectos de eficiência e_ eficácia; alérri de outras exigências 
na área_ da auditoria de programas, que requer grande esforço 
e conhecimentos técnicos por parte do Controle Interno. 

AcrescentaRse a isso o fato do então Primeiro Secretário, 
Senador Dirceu Carneiro, baixar o Ato n\' 9, de 1992, que 
atribui à Auditoria, cm seu art. T, a mOnitoraÇão, mediante 
emissão trimestral de rclatótio, da$ ocorrências significativas 
da gestão de contrato, no âmbito do Senado e dos órgãos 
supervisionados, indicando as providências adotadas e a situa
ção em que se encontram as ocorrên~ias. _ 

A melhor contribuição do Controle Interno, para que 
possa executar as tarefas previstas na Constituição, em seu 
art. 74, é a realização de auditorias preventivas. Através desse 
procedimento, o Controle Interno poderá identificar as distor
ções das prátices financeiro-orçamentárias e ví~os adrni~isw 
trativos, sugerindo sua imediata co_rreção, de fo~ma a evltar 
a aplicação irreglllar do recurso públi~. 

Para essa tarefa, necessita o Controle Interno de um 
maior número de servidores com formação técnica nessa área 
de atuação. 

Entretanto, não obstante as novas e diversas atribuições 
da Auditoria, as dificuldades vividas por esse órgão são inume
ras, principalmente no que diz respeito à reduzida disponi
bilidade_ de pessoa qualificado, considerando a ausênç1,a de 
atrativo representativo. 

Equipara-se a Auditoria, com o at!l~_projeto, inclusive, 
à Consultaria-Geral, cujos Assistentes Jut1db?S~.Possuem as 
mesmas atribuições de um Assistente de Auditoria, respei
tadas as peculiaridades Qc cada órgão. 

Finalmente, queremos deixar registrada a nossa preocu
pação em procurar adequar ao Senado Federal as técnicas 
modernas de desenvolvimento e aperfeiçoamento do Sistema 
de Controle Interno, o que, sem dúvida alguma, só -traz bene
fícios à Casa. 

Sala da Comissão Diretora, 17 de agosto de 1993. -
Humberto Lucena- Chagas Rodrigues - Júlio Campos -
Nabor Júnior. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

REGULAMENTO ADMINISTRATIVO 
DO SENADO FEDERAL 

-- · · · ·-· ·-· --- ·- ----- -· · · · · · ·-· · ·sE"ÇXü'úi -· -· -·· · ------- · · --- -··· · -·- ·---
Dos Órgãos de AsseSsoramento Superior 

Art. 9<:> São Órgãos de Assessoramento Superior; 
.. r- Secreta_i-ia-Geral da Mesa; 
li-Assessoría; -
III -Secretaria de_ COrriunicaÇão Social; 
IV- Consultaria-Geral; 
V- Auditoria. 

·--·····-·--··-·-'·-·---····--s-üi3sE.ÇA:ü\f'···--·····-···-·---·-···----· 
Da Auditoria (]) 

Art. 45. À Auditoria compete prestar assistência na __ 
área de sua especialidade à Comissão Dir~tora, ao Diretor-
Geral e unidades do Senado Federal, aos Orgãos Supervisio
nados, exercendo a orientação e fiscalização da execução do 
orçamento _ _do Senado, do Centro Gráfico e do Centro de 
Informática e Processamento de Dados, nos seus aspectos 
contábeis, analisando os procedimentos expostos pela contabi
lidade analítica e compreenderá: 

a)_ a tornada de contas; 
b) a prestação de contas; 
c) o exame da documentação instrutiva ou cornproba-

tória da receita e da despesa; 
d) a analise de balancetes e balãnços. 
§ 1" A Auditoria de programa terá por base: 
a) o acompanhamento físico e financeiro dos programas 

de trabalho e do orçamento; - _ 
b) a identificação do resultado segu"!)~O o projeto ou ativi

dade; 
c) a adequada propriedade do produto parcial ou final 

obtida, em face da especificação determinada; _ 
d) a avaliação dos resultados alcançados pelos adminis

tradores; 
e) a exeçução de coninú9.s, convênioS e outros- acordos 

óilaterais; · 
f) a flu~dez da realizag~q da receita e. da despesa. 
§ 2~ São órgãos da Auditoria: 
I- Gabinete; 
II- Se.ção de Administração. • 
Art. 46 .... Ao Gabinete_çla _Auditori,a co"mpcte p~oviden

ciar sobre Q: .expediente, as= audiências e a representação do 
seu titular; executar as tarefas de suporte adniinistrativo vincu
ladas à competência do órgão; auxiliar o seu titular; no desern

-penho de suas atividades, e executar outras tarefas correlatas. 
__ -_. Art. 47. À Seção de Admini_stração compete receber, 
controlar e distribuir o m8.teri3.i e o exPedieÍlte da Auclitoria; 
executar os trabalhos datilogr~ficos e de r~prografia; organizar 
a consolidação do dados_ estatísticos, proceder ao controle 
interno do pessoal de Audjtoria; encaminhar informações ao 
Sistema de Processamento de Dados, de acordo com os ma
nuais de procedimento pertinentes, e executar outras tarefas 
correlatas. 
. ·-· .. ·-· .. ···-· .. _._ . .,. ................... ~ ... ~~ ... -· .. ·-..-,· --···:· ................ . 

Art. 286. Ao Auditor incumbe planejar, supervisionar, 
coordenar e controlar a execuçã_Q_ das atividades nas linhas 
de competência do órgão; orientar a pré-qualificação e seleção 
dos servidores; solicitar ao Primeiro-Secretário a çlesignação 
ou dispensa de servidores do órgãO; propor -à Comissão Dire-
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tora e coordenar a execução de programa de treinamento 
para os seus servidores; solicita ao Primeiro-Secretário a desig
nação ou dispensa de servidores do exercício de função gratifi
cada e ao Diretor-Geral a lotação nos serviços de Auditoria, 
de servidores de sua escolha; observar e fazer:_=ob~ervar, no 
âmbito da Auditoria, de servidores de sua escolha; observar 
e fazer observar, no âmbito da Auditoria, as determinações 
da Comissão Oiretora. do- Presidente e do Primeiro-Secre
tário; decidir sobre problemas administrativos dos_ servidores 
imediatamente subordinados; impor penalidades, nos limite~ 
estabelecidos neste Regulamento; e desempenhar outra ativi
dades peculiares ao cargo, de iniciativa própria ou de ordem 
superior. 

.................. -.. -.... -.-;-.-.. " ... ~ .............. :.----~~----~ 
Seção XXI 

Dos Assistentes de A-uditoria 

Art. 298. Aos Assistentes de Auditoria incumbe auxi
liar o titular do órgão, na área de sua especialidãde; pre?tar 
assistência no exainc da prestação de contas dos respect!vos 
órgãos; auxiliar nas fiscalizações e impeções financeira-s; e 
desempenhar outras atividadcs peculiares à função. -

Art. 432. -

XI - Gabinete do Auditor: 
1 Assistente Técnico 
I Chefe de Seção 
1 Secretário de Gabinete 
3 Assistentes de Auditoria 
1 Auxiliar de Controle de Informações 
1 Auxiliar de Gabinete 
2Contínuos 

FG-1 
FG-2 
FG-2 
FG-2 
FG-3 
FG-4 

• ••••--.~ ,v~"~"'"'"''"""'~'~~ ••• ~~·~ •···········••··•················· 

ANEXO II 
QUADRO DE PESSOAL DO SENADO FEDERAL 

1 :_Parte Permanente 

N°de 
Nomenclatura Código 

Ca os 
I - CargoS em ComísSão 
1 -Grupo: Direção ·e Assessoramento 
Superiores 

I Diretor-Geral DAS-101.6 
I Secretário-Ger31. da Mesa DAS-101.6 
I Diretor da Assess_oria DAS-1015 

--

5 Diretores de Secretaria DAS-101.5 
16 Diretores de Subsecretaria DAS-101.4 
I Consultor-Geral DAS-101.4 
I Diretor da Representação do S.F. no RJ DAS-101.4 
I Chefe de Gabinete do P!esdiente DAS-101-4 
I Diretor Executivo do CEDESEN DÁS-101.4 
7 Diretores de Subsecretaria DAS-101-3 
I Diretor-Adjunto da Assessoria DAS-1013 
I Auditor DAS-1023 
1 Chefe do Cerimonial da Presidência DAS-102.3 
3 Assessores da Secretaria-Geral da Mesa DAS-102.3 

20 Assessores Legislativos DAS-102.3 

ill _ FUNÇÕPES GRATIFICADAS 

N°de 
Denominação Símbolo Funções 

111 Chefe de Gabinete FG,I 
20 Subchefe de Gabinete FG-1 
I Coord. de Publicações Especiais FG-1 

54 Assistente TécniCo FG-I 
5 Assistente Jurídico FG-1 

44 Chefe de Serviço FG-1 
167 Chefe de Seção FG-2 
259 Secretário de Gabinete FG-2 

6 Assist. Téc. de Cont. de Informa- FG-2 
ções 

29 Encarregado de Assessoramento FG-2 
3 Assistente de Auditoria FG-2 

78 Auxiliar de ConL de Informações FG-3 
18 Of'lcial de Gabinete FG-3 
4 Encanegado de pesquisa FG-3 

21 Assistente de Comissão FG-3 
6 Assistente de Pesquisa FG-3 
14 Assistente de Controle Interno FG-3 
3 AssisL da Com. Perm .. de Licitação - FG-3 
6 Auxiliar de Cont. de Tombamento FG-3 
16 Auxiliar de Coordenação legislativa FG-3 

lAlitl.A ()(_ l)15Hl(UU!f.;AU DAS n..r...-;C:E.s t.;iV\JlnCAOAS {IJ 

l1.U~.Ut1 AUOirüfUA (2) 

I 

J _, 

A1181ater1tll rt:locnlco 

Ch""(" di. s,.~A-o 

51"C~fllt4rm •ln Gnhil1"t" 

AII"ÍII(II!"IIifl d" niiJdiiOflll 

"'U~IIIFir rfp Cu';•tluln dt! ln(ufi11Jir~''*"• 

SlmiJulo 

FG-1 

f""G-2 

FG-2 

F'G-2 

rG-J 

O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) -Os projetos serão 
publicados e em seguida ficarão sohrc a mesa durante cinco 
sessões ordinárias, a fim de receherern emendas, nos termos 
do art. 401, § 1", do Regimento Interno. Findo esse prazo, 
serão despachados às comissões cornpetent~s. 

COncedo a palavra ao nobre Senador Alvaro Pacheco. 

O SR. ÁLVARO PACHECO (PFL- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece 
que nenhuma palavra, nenhum assunto, n~nhurn ~e'?a tem 
sido mais repetido, estudado, tratado, odiado. mlstlficado, 
explicado, nos últimos 30 anos, neste País,_ do q_ue a inflação. 
Alíás,_é, corno o pecado, um dos ternas ma1s anttgos da huma
nidade, desde o início da civilização e da substituição do escarn-
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bo pr.::la moeda, nos primórdios da economia, como sistema 
rudimentar da vida, dos bens e dos serviços entre os homens. 

Já se falava cm inflação no Egito dos Faraós (poderia 
ter sido uma das "sete pragas"), na Grécia de Péricles e De
móstcnes, na Roma de Júlio César e Juliano. A i-nflação tCm 
sido também o permanente hode expiatório e a boa desculpa 
para os desastres administrativos dos maus governantes_ e, 
sobretudo, dos governantes _incompetentes, ao longo d~ histó
ria dos povos. 

No Brasil, tenho-me cansado_ d!!_le_r_ c__ ouvir de sáPios 
economistas, de economistas mistifíCado_res e de economistas 
incompetciitcs, bem como de sociólogos c dc_sta IJOVa C<1Sta 
que surgiu nos últimos anos~ os cientistas polítiC()S- deta
lhadas teorias, incríveis justifiC-ações e excge_sc_S_ para a infla
ção. Ora o dragão se veste com a rO\Ipagem do déficít público 
-classicamente, a túnica incom;úril é o excesso da demanda 
contra a escassez da oferta - ora são as taxas de juros,-ora 
são as mazelas do sistema capitalista, a_ ganância dos agentes 
econômicos, as falhas do sistema produtivo, os gastos exces~ 
sivos do Governo, a dívida externa. E por aí vai. 

Neste momento, varamos a barreira dos _3Q% aO mês 
e parece que vamos além. No entanto,. o Governo nunc_a 
cortou tanto em sua carne, nunca tivemos um Orç_aincnto 
tão esquelético, com todos os_ inyçstjmentos 'púhlicos à mín
gua, carências gritantes.~ ·a.té cr:_i~inoSas eril __ s~~~e pú_blica, 
saneamento básico, obras de infra-estrutura, cultura, edUca
ção, sendo que esta última tem ainda melhor proteção graças 
à lei do nosso maior apóstolo da educação, o emincnt_e_Senador 
João Calmon. Fui testemunha, ao longo do Gov_e_rno Sarney, 
a cada ano, dos mais drásticos cortes no Orçamento, sem 
falar no contigenciamcnto de verba~. que torna o Orçãmento. 
uma peça inútil, de pura fantasiã.. - - -

Nesses dDis anos terríveis do governo passado, exceto 
para o PC Farias e sUa turnia_~~-á-míngua orçaffienrãfia ainda 
foi mais exasperante. O Orçamento em vigo(, Cortado e recor
tado v<irias vezes até à sua aprovação cm maio último pelo 
Congresso. ainda acaba de sofrer_ um bruta_l corte. de 40%, 
muito bem explicado pela tecnocracia. E a inffa"Ção.CYescendo 
avidamente! Da dívida externa, não se paga efetivamente um 
só dólar, em dinheiro vivo, há muitos e muito~ anos. Recente_
mente o Ministro da Fazenda, cm de.poimenio na Comissão 
de Assuntos Econômicos, aimnciou que os jutos reais haviam 
baixado de 40%, no ano passado, para 18%, nos últimos 
meses, com uma inflação de mais de 30% ao mês. A_rrocharam 
brutalmente os salários para conter a demanda na equação 
clássica já citada, c a inflação continUa _impávida em sua ascen
são. Há. nó mercado, satisfatoriamente .e até cm_ excesso, 
todos os produtos c serviços, desde_ alimentos_ até aUtOinóvels, 
vestuário, apartamentos, lugares em aviões. Só não compra 
o que quer quem não tem dinheiro, c todo o mundo se queixa 
de falta de dinheiro, incluSive os bancos __ e _Q_ Governo. E 
a inflação, soberana, debochando das regras, leis e preceitos 
econômicos! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, afinal, por que a innação? 
O que a alimenta e a eterniza, particularmente no Brasil? 
Com'o eliminá-la? 

Sem ser especialista, sinto que a inflação só tem Um com
ponente básico e para ela só há um remédio. Este __ co_mponente 
é, _a meu ver, a credibilidade do_ Governo, ou melhor. a con
fiança dos agentes econômicos e do público em geral no que 
fizeram, no que fazem ou no que vão faZer os responSáveis 
pelo Executivo. Será fácil, para chegar a essa dedução, com
pilar números, índices e estatísticas sobre as altas e baixas 

da inflação, e cotejá-los com a credibilidade e eficiência do 
Governo no mesmo período. A inflação sempre disparou, 
em toda a história da humanidade, inclusive no Brasil, no 
bojo de crises políticas, de descrédito no Estado e de falta 
de confiança no Go:verno, Os célebres 80% de inflação do 
último més do Governo Sariley não representaram outra coisa 
a não ser a absoluta desconfiança de todo o povo c de toda 
~-economia no que iria acontecer após a·posse do malfadado 
Presidente eleito em 1989. 

Sr. Presidente,_ Srs. Se_nadores, não há mais remédios 
nem milagres nessa farmácia. Não há choques nem pontua
ções, nem jargões nem tecnicismos que dêem jeito na inflação 
brasileira, se não se reorganizar, primariamente, a vida política 
da Nação, a partir de uma Constituição lógica e moderna 
- que temos obrigação de criar com a revisão em outubro 
-,de uma Ç>rdenação partidária e eleitoral racional, que per-
mita o advento dos governantes competentes e tragam consigo 
o único remédio para a inflação, credibilidade. Credibilidade 
para impor medidas necessárias, para serem seguidas e obede
cidas; credibilidade para resgatar a esperança de cada brasi
leiro no seu fUtufo individual e coletivo; credibilidade para 
re.construir o Estado, arrasado e _co_mbatido pelo conflito de 
interesses de grupos, corporações, espertalhões, oportunistas 
e pela desconfiança generalizada nos governantes e na classe 
política. Mas devemos sempre atentar para o fato de que 
há uma credibilidade falsa alojando-se sempre na _esteira e 
no engodo da demagogia -lembremo-nos de Jânio Quadros 
e de Fernando Collor -,que tem como conseqüência o deses~ 
pero, o desengano e o desastre social e_ político. 

Para concluir, Sr. Presidente, não creio que tenhamos 
qualquer esperança ou futuro com os economistas e os tecno
burocratas. É preciso que nos jUntemos, sobretudo os políti
cos,_ num esforço único e coordenado, para restaurar ou fazer 
surgir uma sólida credibilidade no Governo e no Estado. As
sim acabaremos, de fato, com a infliJ,ção. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR - SC. Pronuncia o 
s_eguinte discurso. Sem revisão do ora-dor.)- Sr. Presidente, 
S!S.-SenadoreS, desejo valer~me desta oportunidade para fazer_ 
alguns comentários, de natureza pessoal e política, acerca 
da publicação, nos jornais a Folha de S. Paulo e O Globo, 
edição de hoje, de matéria concernente à .espionagem- esta 
foi' a ·expressão empregada nas próprias manchetes dos jornais 
- que o roeU Governo em Santa Catarina;--nO períOdo de 
1983 a 1987, teria feito sobre adversários e,.num dos .casos, 
até sobre um Secretario de Estado que servia ao meu Governo, 
ou seja, o atual Governador Vilson Kleinubing. 

Quero_ fazer isso sucintamente, porque não sou dado a 
erti.pregar o meu esforço e a atenção dos IJ1eus pares e. por 
via de conseqüência, este microfone para o trato de questões 
pessoais. Neste caso sou obrigado a fazê-lo, pela conotação 
que se procurou dar e por algumas razões que considero rele
vantes para a própria democracia. Senão, vejamos. 

- Em primeiro lugar, desejo louvar, de público, o espírito 
democrático e amante da verdade __ que ambos os jornais, no 
caso O Globo e a Folha de S. Paulo, revelaram ao me oferecer 
a oportunidade de, já nas matérias veiculadas hoje, dar as 
explléaçõeS Sübstantivas acerca da __ questão~ estas consubstan
ciadas à página 3 do jornal O Globo, quando esclareço que, 
tendo assumido_ o Governo do Estado no dia 15. _de março 
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de 1983, no dia 11 de maio estabeleci, através de decreto, 
uma nova organização e nOvos objetivos para a Secretaria 
de Segurança do meu Estado. 

A Folha de S. Paulo não menciona, explicifamente, eni 
sua matéria, mas gostaria de deixar muito claro que, efetiva
mente, até o dia 11 de maio de 1983, ou seja, um mês e 
meio depois de ter assumido o Governo, a designação e a 
organização da Secretaria de Segurança de Santa ·Catarina 
era a seguinte: Secretaria de Seguran-ça e Informações. Pro
movi a notificação desta compleição organizacional para Se
cretaria de Segurança Pública, ou seja, foi escoimado do obje
tivo precípuo da existência da Secretaria de Segurança no 
Estado de Santa Catarina, e o de colher Ínformações, enfim, 
de dispor de seu órgão setorial c, no caso-,'-r-cgional de infor
mações. 

Não bastasse tal iniciativa, essa deciSão foi implementada 
por regulamentos baixados no mÇs de agosto--de 1983, que 
estabeleceram de maneira inequívoca quais as finalidades da 
Secretaria de Segurança Pública do meu Estado. 

Portanto, essa é a informação objetiva que' consta de 
ambas publicações, tanto do Jornal O Globo, quanto do Jornal 
Folha de S. Paulo. Considero-me satisfeho na necessidade 
de explicar o substantivo da propalada denúncia pelo próprio 
corpo da matéria que hoje é veiculada. Então, nada a retificar 
nem ao jornal a Folha de S.Paulo, nem ao Jornal O Globo. 
Repito, ambos, com as limitações muito maís illiilhas do que 
deles, deram-me a oportunidade de resposta, quando estavam 
por veicular essa matéria. -

Agora, vou falar da segunda parte do meu pronuncia
mento, que considero a mais grave, e quero p-edir. principal
mente aos representantes da imprensa, a maior-atenção. 

Fiquei sabendo, na sexta-feira próXima paSsada. dia· 13 
de agosto, entre 14h30min e _15 horas, que o Jornal O Globo 
iria pUblicar uma matéria contendo um ataque a minha pessoa. 
Pasmem V. Ex~s. fiquei sabendo disso através de um jornalista 
político de Santa Catarina, dos mais credenciados, para não 
dizer o mais credenciado - e não quero aqui identificá-lo 
- que, por sua vez, tomou conhecimento desse aviso pelo 
Presidente Nacional do PT, Sr. Luís Inácio Lula da Silva, 
que estava em Florianópolis. 

Como represália aOlãto-ae--term:os -ai:Ji.iT:-nã-CfUiiltâ~feira 
passada, apresentado um requerimento de informação solici
tando ao Ministério da Fazenda que nos esclarecesse se é 
verdade - e o pior é que é v_erdade - que foram criados, 
por pressão da CUT e do seu sindiCato, seis cargoS de aUdítár 
sindical, um em cada diretoria do Banco do Brasil, no dia 
23 de julho próximo passado, portanto a menos de um mês, 
o Sr. Luís Inácio Lula da Silva, .ao invés de responder a uma 
pergunta que a imprensa lhe fez - esta pergunta -consta da 
edição do Diário Catarinensede sábadO p"ãS:Sado- se procedia 
a informação: foi ou não a díretoría do Banco do_Brasillevada 
a criar seis cargos de auditor sindical, um em cada diretoria, 
no último dia 23 de julho"? 

Diante desta pergunta formulada ao_ Presidente Nacional 
do PT, o que o jornalista -e não deve ter sido o único 
-- ficou sabendo é que o troco desta curiosidade insana e 
hostil, desrespeitosa talvez, viria através de uma matéria de
nunciada no jornal O Globo de domingo passado. 

Como não disponho ainda de uma "organização de infor
mação", e isto é muito perig(iso hOje em dia, paSsei à aguardar. 
Como diria Vicente Mathcus:''Quem está -na chUva, está Par-a 
se queimar!" Então, faz parte da-v"ida. A vidã é um perigo! 

A vlda é perigosa! E pus-me a aguardar a edição de domingo. 
Para surpresa minha, nesta edição não trouxe bomha alguma. 

O jOrnal O Globo ate faturou, porque além de assinante, 
comprei um exemplar em São Paulo - já que me dirigia 
a Brasília -mas, infelizmente ou felizmente, nada soube. 
Ontem sOou o alarme: Recebi um telefonema da Folha de 
S. Paulo, dizendo: "Temos em mãos uma ficha, com carimbo 
de Santa Ca-tãrina - é a que está publicada hoje na Folha 
-de investigação e de controle secreto do Sr. Vilson Kleinu
bing. Essa ficha teria sido aberta no dia 15 _de ahril de 1983. 
Consta dela: nomeado para o cargo de Secretário da Agricul
tura. Eu disse: bom, a mim essa ficha não serviu, porqUe 
já havia votado no Vifson Kleinubing para Deputado Federal. 
Ele h~via coordenado a minha campanha para Deputado Fe
deral em 1978, e eu o nomeei Secretário de Agricultura no 
dia 15 de março de 1983 -apesar de não ser engenheiro 
agrónomo, é engenheiro mecànico. Corri alguns riscos, mas 
ele foi um grande Secretário de Agricultura. Assim, se há 
uma pessoa a respeito de quem não tinha intenção de inves
tigar era o Sr. Vilson Kleinubing. Dei a explicação, rem€iendo 
a cópia do decreto e sua regulamentação, via fax, à Folha 
de S. Paulo. Naquele documento mudara a finalidade, o nome 
e _compleição da Secretaria de Segurança e Informações para 
a Secretaria de Segurança Pública. Quero deixar muito claro 
que eu já sabia da intenção, mas não havia associado qual 
seria a denúncia. 

Diante- do -telefonema da Folha de S.s PauiÕ, ligU-ei para 
a sucursal de O_ Globo aqui em Brasilia c perguntei se eles 
iriam publicar alguma coisa contra mim no domingo~ E recebi 
a confirmação de que sim, mas que a matéria não havia ficado 

-pronta. Perguntei se iriam publicar no dia seguinte. Disseram 
que sim. Então, eu disse que gostaria de ter a oportunidade 
de me defender. 

Quero, portanto, transmitir a quem aqui estiver me assis~
tindo que, pelo menos, sem muita pontualidade, o PT cumpre 
as ameaças~ Pode-se confiar nos petistas. eles são "PTongas" 
mesmo. Cumpriram a ameaça com alguma defasagem, e amea
ça do Presidente do partido, por ele tornada púhlica como 
forma de se eximir de uma pergunta, e vou considerar corno 
constante do meu pronunciamento a-i!dição-de-sábado-;-página 
6, do jornal Diário Catarinense, e, até porque considero esteti
camente interessante, também a primeira págiila. Trata-se 
de um prosit com ''samba", um drinque feito de cachaça com 
co.ca-cola. 

Vou considerar essa edição corno parte integrante do 
meu ·pronunciamento desvalido, para que fique bem claro 
que, ao invés de reSponder a pergunta sobre a criação dos 
seis cargos de auditor sindical, o Presidente_ do PT preferiu 
esgueirar-se para a ratificação de uma ameaça. 

Finãlmente, quero abordar o terceiro e último aspecto 
deste meu pronunciamento. Já citei até ViCente Matheus: 
''Quem está na chuva, está para se queimar". Quero reiterar 
ser fascinante o risco da política. 

Repito, não tenho dúvida de que o atrito - o atrito 
no bom sentido - a disputa, a competição, o conflito, no 
seu sentido mais leve, nos dão energia. Sínto-me energizado 
moral e fisicamente pelo risco. Gosto disso. Gosto de campa
nha política. Cada vez que vai terminar uma campanha fico 
com pena, porque ela é o melhor da vida pública. 

Quando termina a eleição quem perdeu tem que pagar 
as dívidas, quem ganhou tem que pagar as promessas. E a 
campanha é a grande oportunidade de nos conhecermos. 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSONACIÓNAC(Seção II)" Ouaiia-feira 18 7555-

§ 2"' O processo de cancelamento é iniciado pelo TRibu
nal à vista de denúncia_ dequalquer eleitor, de representante 
de Partido, ou de representação do Procurador-Geral Elei
toral. 

Art. 31. Por deliberação de suas_ Convgoçõ~s Nacio
nais, dois ou mais partidos poderão fundir-se num só ou incor
porar-se um ao outro. 

§ 1~) No primerrO Caso. observar-se-ão as seguintes nor
mas: 

a) os Diretórios dos Partídos elaborarão projetõs comuns 
de estatuto e programa; _ _ 

b) os Partidos reunidos em uma só ConVenção Nacional, 
por maioria ·absoluta, votarão os projetas e elege-rão o Dire~ 
tório Nacional que piomoVerá o registro do novo Partido. 

§ 2)" No caso de incorporação, observada a Lei Civil, 
vaberá ao partido incorporando deliberar por maiorfa absoluta 
de votos, em ConVenção Nacional, sobre adoção do estatuto 
e do programa de outra agremiação. _ _ 

§ · 39 A dotados o estatuto e o programa do Partido incor
pora-dor, realizar-se-á, no Ofício Civil"Competente da C3pital 
Federal, do estatuto e do programa cujo requerimento- deve 
ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos ·compe
tentes.-

§ 59 No caso de incorporação, o instrumento respectivo 
deve ser levado ao Ofício Civil competente, que deve, então, 
cancelar o registro do Partido incorporado a outro. 

§ 69) Havendo fusão ou inCorporação de Partido, os 
votos obtidos por eles, na última eleição geral para a_ Câmara 
dos Deputados, devem ser somados para efeito do funció"rl'a
mento parlamentar, nos termos do art. 14; da distribuição 
dos recursos do Fundo Partidário e do acesso. gratuito_ ao 
rádio e_ à televisão. 

§ 7~ O novo estatuto ou _instrumento_ de --incorporação 
deve ser levado a regsitro e averbado, respectivamente, no 
Ofíciõ Civil e no Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 89) A inCorporação ou fusão somente poderá ser reali
zada até um ano antes da data das eleições. 

Art. 32. Concluído -o proCesso de fusào Ou de incorpo
ração, qualquer filiado poderá: 

I- impugná-la perante a Justiça Eleitoral; 
II- desligar-se do Partido mediante comUnicação aO ór

gão diretivó a que estiver filiado ou à Justiça Eleitoral. 
Art. 33. Dar-se-á o cancelamento do registro de Par-

tido Político: . __ _ 
I- que deixar de realizar cleiões periódicas de seus ór

gãos partidários de direção, na forma e nos prazos estatutários; 
II- que, por dois pleitos sucessivos, deixar de inscrev-er 

candidatos para a Câmara dos Deputados; 
III -que não atender, por dois plcit_o_s sucessivos, a exi

gência do art. 14: 

Parágrafo úriiCo.- O cancelamento de registro, nas hipó
teses previstas neste artigo, será iequerido pelo ProCUrador
Geral Eleitoral, de ofício ou Inediante represeõ.tà{ão de qual
quer eleitor. 

Art. 34. Não perdem os mandatos os eleitos por Partido 
Poítico cujo registro tenha sido cancelado, desde que o_ cance
lamento tenha decorrido de fusão ou incorporação, ass_egu
rado o direito de livre partidária. 

Art. 35._ Para efeito do que estabelecem o art. 14 e 
o inciso III do art. 33, Partidos coligados não contabilizam: 

· I- os votos que não tenham sido dados a seus respectivos 
can-didatos à Câmara dos Deputados; 

II- os votos de legenda, destinados à coligação, que 
_não contenham especifiúlÇâo dá ·sigla oU: denominação parti
dária. 

TITULO III 
Das Finanças e Contabilidade 

Dos Partidos 
CAPÍTULO I 

Da Prestação de Contas 

Art. 36. O P3rtido Político, atravé de seus. órgãos na
cionais, regionais e municipais, deve manter esçritUi'ação con
tábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas 

---receitas e a destinação de suas despesas. 
Parágrafo único. A fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária-{opethCinal) c patrirriohial dos Partidos Políti
cos, quanto à legalidade, legitimidade aplicação das_ contri
buições e _doações, bem assim a renúncia de receitas, será 
exercida pelo sistema de controle interno de cada .Part.id_o 
e, mediante controle extenw, da Justiça Eleitoral e do Tribu~ 
nal de Contas da União, quando se tratar de recursos do 
Fundo Partidário. _ 

Art.37. É vedado ao Partido recebe_r, direta ou indireta
mente sob _qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxilio 
pecuniário ou estimável em dinheiro. inclusive através de pu
blicidade de qualquer espécie, procedente de: 

I- entidade ou governo estrangeiros; 
II- autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dota

ções referidas no art. 44; 
III- autarquias, empresas públicas ou concession;hias 

de se_rviços públicos, sociedades de economia mista e funda~ 
ções instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concor
ram órgãos ou entidades governamentais; 

IV- entidade de classe ou siri:dlcai. 
Art. 38. O Partido está obrigado a enviar. anulamente, 

à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do cxecício firido, até 
o dia 30 de abril do ano seguinte. 

§ 1•' O balanço contábil do órgão nacional será. enviado 
ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos 
Tribunais Regionais Eleitorais e o dos órgãos municipais aos 
Juízes Eleitorais. 

§ zo A Justiça Eleitoral determina, irnediatarriente, a 
puhlicação dos balanços na imprensa oficial, e, onde ela exista, 
-procede à afixação dos mesmos no Cartório Eleitoral. 

§ 3~ No ano em _que ocorrem eleições, o Partido deve 
enviar balancetes mensais à Justiça Eleitoral durante os quatro 
meses anterió"n!s _e_ os dois meses posteriores ao pleito. 

Art. 39. Os balanços devem conter, entre outros, os 
seguintes itens: 

I -discriminação dos valores e detinação dos recursos 
oriundos do Fundo P-artidário; 

II -origem e valor das contribuições e doações; 
III- despesas de cãráter eleitoral, com a Cspccificaçao 

e comprovação dos gastos com programas no rádio e televisão, 
corriitê;propaganda, publicações, comícioS e demais ativida~ 
des de campanha. 

~V -:.9iscriminação de_talhada das receitas e despesas. 
Art. 40. A Justiça Eleitoral exerce a fiS.calização sobre 

a escrituração contábil e a prestação de contas doPartido e 
das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas 
refletem. adeqüadamente a real movimentação financeira, oS
dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitoraiS, exF 
gindo a observaçãodas seguintes normas: 
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I -obrigatoriedade de constituição de comitês e desig
nação de dirigentes partidários cspccíficõS-,--para- movimCntar 
recursos financeiros nas campanhas eleitorais; 

II -caracterização da responsabilidade dos dirigentes do 
Partido c comitês, inclusive do Tesouro, que responderão, 
civil c criminalmente, por quaisquer irregularidades; 

III- escrituração confábil, com documentação_quc com
prove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos 
e aplicados; 

IV- obrigatoriedade de ser conservada, pelo Partido, 
a docum_c_ntação comprobatória de suas prestações de contas. 
por prazo não inferior a cinco anos; 
-obrigatoriedade de prestação de contas, pelo Partido Polí
tico seus comitês e candidatos, no encerramento da campanha 
eleitoral, com o recolhiritento imediato à tesouraria do Partido 
dos saldos_ financeiros eventualmente apurados. 

Parágrafo único. Fara efdutir os exames necessários ao 
atendimento do dispostos nocaput, a Justiça Eleitoral pode 
requisitar técnicos do Tribunalde Contas da União ou dos 
estados, pelo tempo que for necessário. -

Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral e-os Tribunais 
RegiOnais Eleitorais, à vista de ·denúncia fundamentada de 
filiado ou delegad_o_ de Partido, de representação do Procura
dor-Geral ou Regional ou de iniciativa do Corr-egedor, exame 
da escrituração do Partido e a apuração de qualquer ato que 

......... Q.tlÇ.Y.i.Ql~ as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria 
financeira, au -
e ou seus filiados estejam sujeitos podendo, inclusive, deter
minar a quebra· de sigilo bancário das contas dos Partidos 
para o esclarecimento ou apuração de fatos Vinculados à de
núnCia. 

Parágrafo único. O Partido pode examinar, na Justiça 
Eleitoral. as prestações dC contas- Inensa-is oú anuais dos de
mais Partidos, quinze dias após a publicação dos balanços 
financeiros, aberto o prazo de cinco dias para impugnálas, 
podendo ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abt!rtura 
de investigação para apufar qualquer ato que viol_e as prescri
ções legais ou estatutárias a que,_ ~m matéria fínã.riceira, os 
Partidos e seus filiados estejam sujeitos. 

Art. 42. Constatada a violação de normas-legais ou es-
tatutárias, ficará o Partido sujeítos às seguintes sanções: 

I -no caso de recursos de origem não mencionada óu 
esclarecida fica suspemm a--recebimento das quota-s do Fundo 
Partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça 
Eleitoral; 

II- no -caso de recebimento de re_c.ursos. mencionados 
no art. 37 fica- suspensa a participaçãd --nõ FUriClO-Pã.rtidário 
por um ano; 

III- no caso de recebimento de doações cujo valor ultra
passe os limites previstos no aft. -45, § 4'-', fiéa suspensa por 
dois anos a participação no Fundo Partidárío e·_seiá aplicada, 
ao Partido, multa correspondente ao valor que exceder aos 
limites fixados. 

Art. 43. A falta _de prestação de contaS-ou sua desapro
vação total ou parcial, implica suspensão de nOvas quotas 
do Fundo Partidário e _sujeita os responsáveis àS penas da 
lei cabíveis -na espécie, aplicado, tainbém, õ" disposto no art. 
30. . .. 

Parágrao _único. A Justiça Eleito~al pode determinar 
diligências neCessárias à_ comple111entação de informações ou 
ao saneamento de irregularidades encontradas_ nas contas dos_ 
órgãos de direçâo partidária. 

CAPÍTULO II 
Do Fundo Partidário 

Art. 44. O Fundo Especial de Assistência Financeira 
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído por: 

I- multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos ter
mos do Código Eleitoral e leis conexas: 

II- recursos financeiros que lhe forem destinados por 
lei, em caráter permanente ou _eventual; 
-- III- doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por 
intermédio de depósitos bancários dir_etamente na conta do 
Fundo Partidário; 

IV -dotações_ orçamentárias da União em valor nunca 
inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 
de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária,
multiplicados por dois mil e quinhentos cruzeiros, em valores 
de novembro de 1992, corrigidos pelo índice Nacional de Pre
ços ao Consumidor :____ TNPC ou outro índice que venha a 
substituí-lo. 

§ 1'·' No ano que se realizem eleições gerais de q~~lquer 
nível será dobrado o valor das dotações orçamentárias a que 
se refere o inciso IV. 

§ z~ As doações,_ a que se refere o inciso_ UI. podem 
ser deduzidas na determinação da base de cálculo do imposto 
de renda de renda de pessoas físicas e fui"Idiccis. 

Art. 45. Ressalvado o disposto no art. 37, o Partido 
Político_pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas 
para constituição mde seus fundos. 

§ 1 ~ As doações de que trata _este artigo podem ser 
feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual 
e municipal, que remeterão, à Justiça Eleitoral e aos órgãos 
hierarquicamente superiores do partido. o demonstrativo de 
seu recebimento e -respectiva destinação juntamente com o 
balanço contábil. 

§ zo Outras doações, quaisquer que sejam, devem ser 
lançadas na contabilidade do partido, definidos seus valores 
em moeda corrente. 

§ 3° As doações em recursos financeiros devem ser, 
obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome 
do Partido Político ou por depósito bancário diretamente na 
contã do Paftiào POlítico. - - -

-- §- 4~ O valor- das doações feitas a Paàido Político. por 
pe"sSoa j_urídica, _obedece -~os seguintes limitt!:S:-- -- - - -

I -para órgãos de direçãõ nacional, dois déciffios por 
cento das dotações previstas no inciso IV do artigo anterior; 

II- para órgãos de direção regional e municipal, dois 
eentésimos por cento das dotações previstas _no inciso IV do 
artigo anterior. 

Art. 46. A previsão oi-çamentária de recursos para o 
Fundo Partidário deve ser consigl).ada,. nq Anex_o do Poder 
Judiciário, ao tribunal Superior Eleitoral. 

§ 1 '·' O Tesouro Naçional depositará, mensalmente, os 
duodécimos no Banco do Brasil, em conta especial à dispo
sição do _Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 2~ Na mesma conta especial depositadas as quantias 
arrecadas_ pela aplicação de multas e outras penalidades pecu
niárias, previstas na Legislação Eleitorf!l. 

Art. 47. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cinco 
dias, a contar da data do depósito a que se- refer_e_ Q §__1 9 

do artigo anterior, fará a respectiva distrição aos órgãos nacio
nais dos Partidos. obedecendo aos seguintes critérios: 

I- um por cento do total do-Fundo P_artidário se_rá desta
cado para entrega, cm -part~ igUais. a todos os partidos qu~ 
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tenham seus estatutos registrados no Tribunal SÜperior Eiei
toral; 

II- noventa e nove por cento do total do Fundo Parti
dário serão distribuídos aos Partidos que tenham preenchido 
as condições do art. 14, na proposição dos votos_ obtidos na 
última geral para a Câmara dos Deputados. 

Art. 48. Em caso de cancelamento ou ·caducidade do 
órgão de direção nacional do Partido, reverterá ao Fundo 
Prtidário a quota que a caberia. 

Art. 49. Os depósitos e movimentaÇões dos recursos 
oriundos do Fundo Partidário serão feitos em estabelecimen
tos bancários controlados pelo Poder Público Federal, pelo 
Poder Público Estadual ou, inexistindo estes, no banco esco
lhido pelo órgão diretivo do Partido. 

Art. 50. _ Os recursos oriundos do Fundo Partidário se
rão aplicados: 

I- na manutenção das sedes e serviõs do Partido, permi
tido o pagamento de pessoal, a qualquer título. este último 
até o limite máximo de vinte por cento do total recebido; 

II- na propaganda doutrinária e política; -
III- no alistamento e campanhas eleitorais; 
IV -na criação e manutenção -de instituto àU fundação 

de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta 
aplicação de, no mínimo, vinte por cenw do total recebido. 

Art. 51. Os Partidos Políticos, por intermédio de seus 
órgãos nacionais, prestarão contas, anualmente, ao TRibunal 
de Contas da União, da aplicação dos recursos do Fundo 
Partidário recebidos no exercício anterior. 

§ 19 Os documentos relativos à escritura:ção dos atas 
de receita e de despesa, pertinentes ao Fundo Partidário, 
ficarão arquivados por um período de cinco anos para os 
fins de auditoria, a cargo do Tribunal de Contas da União. 

§ 2~ O Tribunal de Contas da União poderá determinar 
diligências neceSsárias à complementação de informações ou 
ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos 
Partidos. 

§ 39 A Justiça Eleitoral poderá, a qualquer tempo, in
vestigar sobre a aplicação do Fundo Partidário. 

Art. 52. Na prestação de contas dos _órgãos ae direção 
partidária de qualquer nível devem ser discriminadas as despe
sas realizadas com recursos, do Fundo Partidário, de modo 
a permifirõ-tóntrole da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento 
do disposto nos incisos I e IV do art. 50 

TÍTULO IV 

Fica vedada, nos programas de que trata este Tí-
tulo: 

I- a participação -de pessoa filiada a Partido que não 
o responsável pelo programa; 

II- a divulgação de propaganda de candidatos a cargos 
ele ti vos e a defesa de interesses pessoais ou de outros Partidos; 

III- a utilização de imagens ou cenas incorre tas ou im
completas, efeitos ou quaisquer outros recursos que-distorçam 
ou falseiem os fatos ou a sua comunícaç'âo. 

§ 2~ O Tribunal Superior Eleitoral, julgando proceden
te representação de Partido, cassará o direito de transmissão 
a que faria jus, no semestre seguinte, do Partido que contrariar 
o disposto neste artigo. 

Art. 55. As emissoras de rádio e de televisão ficam 
obrigadas a realizar para os Partidos Políticos, na forma desta 
lei, transmissões gratuitas em âmbito Nacional e estadual, 
por iniciativa e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos 
de direção. 

§ 1~ As transmissões, em cadeia naciánal ou estadual, 
poderão ser realizadas, a critério do partido, em bloco ou 
aproveitando parte do tempo integral que lhe for destinado 
em inserções de trinta segundos, no intervalo da programação 
normal das emissoras. 

§ 2~ A formação das cadeias, tanto nacional quanto es
taduais será autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que 
fará a necessária requisição dos horários às emissoras de_ rádio 
e de televisão, mediante requerimento dos órgãos nacionais 
dos Partidos, com antecedência mínima de quinze dias. 

· § 3~ No r_equerimento a que se refere o parágrafo ante
. rior, o órgão partidário solícitará conjuntamente a fixação 
das datas de formação das cadeias nacional e estaduais. 

§ 4~ O Tribunal Superior Eleitoral, independentemente 
do âmbito nacional ou estadual da transmissão, havendo coin
cidência de data, dará prioridade ao Partido que apresentou 
o requerimento em· primeiro lugar. 

§ 59 As fitas magnéticas com as gravações dos progra
mas em bloco ou em inserçôes serão entregues às emissoras 
com a antecedência mínima de doze horas da transmissão. 

§ 69 As inserções a serem feitas na programação das 
emissoras s_erão determinadas: 

I- pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando solídfadas 
por órgão de direção nacional de Partido; 

II- pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando solicitadas 
por órgão de direção estadual de partido. 

§ 7~ Em cada rede ou emissora isolada, somente serão 
Do ac~sso gratuito 30 rádio e à televisão autorizadas até dez inserções de trinta segundos cada, nos 

Art. 53. A propaganda de qualquer natureza realizada três dias que antecederem às transmissões em bloco, deduzin-
pelos Partidos Políticos em jornal, rádio, televisão ou_ qualquer do-se o tempo utilizado para essas inserções do tempo total 
meio público de comunicação será admitida somente nos casos assegurado a cada partido, no respectivo semestre. 
expressamente previstos em lei. § s~ As inserções serão dedicadas exclusivamente;; a 

Parágrafo único. A infringência desta norma constitui anunciar o progfã.ffia em bloco do partido político, e serão 
crime, aplicando-se aos dirigentes partidários responsáveis as distribuídas ao longo da programação diária: das emissoras 
penas do artigo 323, da Lei n" 4.737, de 15 de julho de 1965. de rádio e televisão com, pelo menos, duas inserções na faixa 

Art. 54. A propaganda partidária gratuita, gravada ou horária comprendida entre vinte e vinte e duas horas. 
ao vivo, efetuada mediante transmissão por rádio e televisão Art. 56. Para agilizar os procedimentos, condições es-
será realizada entre dezenove horas e trinta minutos e vinte pedaiS podem ser pactuadas diretamente entre as emissoras 
e duas horas para, com exclusividade: de rádio e de televisão e os órgãos de direção do Partido, 

I- difundir os programas partidários; obedecidos os limites estabeleeldós nesta Lei, dando-se conhe-
II- transmitir mensagens aos filiados sobre a execução cimento ao Tribunal Ele_itoral da respectiva jurisdição. 

do programa partidário, dos eventos com este relacionados Art. 57. O Partido registrado no Tribunal Superior 
e das atividades congressuais do Partido; Eleitoral, que não atenda ao disposto no·art. 14, tem assegu-

III- divulgar a posição do Partido em relação a temas ,. __ rada a realização de um programa em cadeia nacional, em 
político-comunitários. ----==-_::__::-cada semestre. com a duração de dois minutos. 
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Art. 58. O Partido que atenda ao disposto no art. 14 
tem assegurado o tempo de 20 minutos, em cada semestre, 
para realizar a propaganda partidária prevista nesta Lei. 

Art. 59. O-Partido que atenda ao disposto no art. 14 
e tenha elegido para a legislatura corrente pelo menos um 
décimo dos representantes, na Câmara âos Deputados e na 
respectiva Assembléia Legislativa, tem assegurado o tempo 
de 20 minutos, em cada semestre, em nível estadual, para 
realizar a propaganda partidária prevista neSta Lei. 

Art. 60 Não será permitida a transmissão de programas 
partidários gratuitos em anO ·éleitoral. 

TÍTULO V 
Disposições Gerais 

Art. 61 O Partido, inclusive sua fundação ou institutO, 
goza de imunidade tributária relativamente ao seu patrimóniO, 
renda ou serviços, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea 
c e § 4Q, da ConstitUição Federal. 

Art. 62. É asegurado ao Partido Político com estatuto 
registrado no Tribunal Superior Eleitoral o direito à utilização 
gratuita de escolas públicas ou Casas Legislativas para a reali
zação de suas reuniões oo éonvenções, respdrisabilizando-se 
pelos danos porventura causados com a realização do evento. 

Art. 63 O Partido goza de isenção de imposto de qualquer 
natureza e de gratuidade na publicação de atas, editais, balan
ços-financeiros e pequenas notas informativas na imprensa 
oficial e emissoras de rádio e de televisão de propriedade 
da União, do Estado e Municípios, existentes na cidade onde 
tiverem sede seus órgãos de deliberaçãO e direção, de acordo 
com instruções a serem baixadas pelo Tribunal Superior Elei
toral. 

Parágrafo úniCo. As emlssõás dC i-ádlo e teievisão terão 
direito a compensação fiscal pela cedência do ho_-!"'Jrio gratuito 
previsto nesta Lei. 

Art. 64. A fundação ou instituto de direito privado, 
criado por Partido Político, destinado ao estudo e pesquisa, 
à doutrinação e à educação política, rege-se pelas normas 
da lei civil e tem autonomia para contratar com instituições 
públicas e privadas.. prestar serviços e manter estabdccimentos 
de acordo com suas finalidades, podendo, ainda manter inter
câmbio com instituições não nacionais. 

Art. 65. Para fins de aplicação das normas estabele
cidas ne_sta Lei, consideram-se como equivalentes a Estados 
e Municípios o Distrito Federal e os Territórios e respectivas 
divisões polítícõ-ãdministrativas. 

TÍTULO VI 
Disposições finais e transitórias 

Art. 66. Q_Partido Político que, nos termos da legisla
ção anterior, tenha registro definitivo. fica dispensado da con
dição estabelecida no § 1" do art. 7~ e deve providenciar a 
adaptação de seu estatuto às disposições desta Lei, no prazo 
de seis meses da data de sua publicação. 

§ 1~ A alteração estatutária com a finalidade prevista 
neste artigo pode ser realizada pelo Partido Político em reu
nião do órgão nacional máximo, especialmente convocado 
na forma dos_ estatutos, com antecedência mínima de trinta 
dias e ampla divulgação, entre seus órgãos e filiados, do pro
jeto do estatuto. 

§ 29 Aplicam-se as disposições deste artigo ao Partido 
que, na data da publicação desta Lei: 

I- tenha completado seu processo de organização nos 
termos da legislação anterior e requerido o registro definitivo; 

II -tenha seu pedido de registro sub judice, desde que 
sobrevenha decisão favorável do órgão judiciário competente; 

III- tenha requerido registro de seus estatutos junto 
ao Tribunal Superior Eleitoral, após o devido registro como 
entidade civil. 

Art. 67. No período entre a data da publicação desta 
Lei e o início da próxima Legislatura, será observado o se
guinte: 

1- fica assegurado o direito ao funCionamento parla
mentar na Câmara dos Deputados ao Partido que tenha elegi
do e mantenha filiados, três representantes de diferentes Esta
dos. 

II- A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados disporá 
sobre o funcionamento da representação partidária conferida, 
nesse período, ao Partido que ... possua representação eleita 
ou filiada em número inferior ao disposto no inciso I~ 

III -ao Partido que preencher as condições do inciso 
I é assegurada a realização anual de um programa, em cadeia 
nacional,_com a duração de dez minutos: 

IV- ao Partido com representante na Câmara dos Depu
tados desde o início da Sessão Legislativa de 1992, fica assegu
rada a realização de um programa em cadeia nacional em 
cada semestre, com a duração de cinCo minutos, não CumUJ3-
tivos com o tempo previsto no inciso I; · 

V- vinte e nove por cento do Fundo Partidário será 
destacado para distribuição a todos os Partidos com estatutos 
registrados no Tribunal Superior Eleitoral na proporção da 
representação parlamentar filiada no início da Sessão Legis
lativa de 1992. 

Art. 68. Não" se aplicam, no período entre o início da 
próxima LegiSlatura e_ a segunda eleição geral subseqüente 
à Câmara dos Deputados, as exigências do artigo 14 aos Parti
dos que possuam caráter nacional historicamente reconhecido. 

Parágrafo único. Entende-se como possuidor de caráter 
nacional historicamenú!-reconhecido o Partido que tenha man
tido. de fato, ininterruptamente, atividade, organização. es
trutura programática e estatutária comprovadas por evídência 
histórica ou documental, por um período pretérito superior 
a cinqüenta anos, contáveis da data da publicação desta Lei. 
independentemente de mudanças_de denominação, sigla, con-
dição ou sítua:çãojurídica. - -

Art. 69. No período entre o início da próxima -legisla
tura e a proclamação dos resultados da primeira eleição para 
a Câmara dos Deutados, o Partido com registro definitivO _ 
no Tribunal Superior Eleitoral até a data da publicação desta 
Lei que, a partir de sua fundação, tenha concorrido à Câmara 
dos Deputados, elegendo representante em duas eleições con
secutivas, terá direito a representação parlamentar. 

I- na Câmara dos Deputados, toda vez que eleger rcpre.; 
sentante em no mínimo, cinco Estados e obtiver um por cento 
dos votos apurados no Pais, não computados os em branco 
e os nulos; 

II- nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras de V e~ 
- reactores, toda vez que, atendida a exigência do inciso anterior, 

eleger representante para a respectiva Casa e obtiver, no míni
mo, um por cento dos votos apurados na Circunscrição, não 
computados os em branco e nulos. 

Parágrafo único. Aos Partidos Políticos que cumprirem 
as exigênci<.~;s dos ~_çtigos 68 ou 69 será assegurado: 

I- participação no Fundo Partidário, proporcional a sua 
representação na Câmara dos Deputados; 

II -direito a propaganda partidária gratuita, nos termos 
do Título IV desta Lei, exceto quanto ao que faculta o artigo 
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59 .e quanto ao tempo previsto no artigo 58, que scYã de 
dez minutos por semestre. 

Art. 70. Os prazos estabelecidos no artigo 20 não terão 
efeito retroativo e somente serão aplicáveis cento e vinte dias 
após a publicação desta Lei. 

Art. 71. A requerimento de Partido, o Juiz Eleitoral 
devolverá asfichas de filiação partidária existentes no cartório 
da respectiva Zona, devendo ser organizada a primeira relação 
de filiados, nos termos do a_rt. 21. obedecidas as _ _normas estatu-
tárias. --- ---

Parágrafo único. Para efeito de candidatura a cargo ele
tive será c_onsidcrada corno primeira filiação a ·constante das 
listas de que trata este artigo. 

Art. 72 O artigo 16 da Lei n'' 3.071, de 1>' de janeiro 
de 1916 (Código CiVil), passa a vigorar com a seguinte re_dação: 

"Art. 16 ............................................ -···-··-

III -os partidos políticos. 

§ 3\' Os parfidos_ políticos reger-se-ão pelo dis
posto, no que lhes for aplicável, nos arts. 17 a 22 deste 
Código e em lei específica." ~ 

Art. 73~ Os artigos a Seguir enumerados da-Lei n'! 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, passam a vigorar coma ~eguinte 
redação: 

"Art. 114 ............................ ~-········-········-· 

III -os a tos constitutivos e os estatl,ltOS dos parti
dos políticos." 

"Art. 120 O registro das sociedades. fundações 
e partidos políticos consistirá na declar.a_ção, feita em 
livro. pelo oficial do número de ordem, da data da 
apresentação e da espécie do ato constitutivo, cõril as 
seguintes indicações: -

Parágrafo único. Para o registro dos partidos po
líticos, serão ob.edec_idos, além dos requiSitos deste arti
go, os estabelecidos em lei específica." 

Art. 74. Até 15 de dezembro de 1993, podem ser cria
dos Partidos PolítiCoS lfue tenhani córho fUndadores, pelo me
nos, dez por cento dos membros do Congresso Nacional, ob
servadas as exigências apontadas noS arts.-s»-e-9'·'-salvo quanto 
ao número de fundadores e ao apoiamento mínirilo de elei-_ 
tores. 

Art. 75. O Tribunal Superior expedirá instruções para 
a fiel execução desta Lei. 

Art. 76. Ficam revogadas a Lei n" 5:682, de 21 de julho 
de 1971, e respectivas_ alterações, a Lei n~ 6.341, de 5 de 
julho de 1976, a Lei n' 6.817, de 5 de setembro de 1980, 
a Lei n' 6.957, de 23 de novembro de 1981, o art.. 16, da 
Lei n' 6.996 de 7 dc .. junho de 1982, a Lei n' 7.307, de 9 
de abril de 1985, e a Lei n' 7.514, de.9 de julho de 1986. 

Art. 77. Esta Lei entra em vigor na da_ta de _sua publi
cação. 

Senador José Fogaça, Relator e Autor do Substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Chaga' Rodrigues) -O parecer 
conclui pela apresentação de novo substitutivo, que, acredito, 
deve ter sido distribuído aos Srs. Senadores, pois a Mesa 
dele dispõe. 

Na forma rcgirilental, e como se trata de matéria em 
regime de urgência, sou obrigado, regimentalmente, ã colocar 
em discussão o projeto, as emendas, o sUbstitutivo da Coinis~ 
são de Constituição, Justiça e Cidadania e o sub~titutivo de 

plenário, em turno único, até o término da presente sessão, 
às 19h05min. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem 
a palavra.-

O Sr. Jutahy Magalhães- (PSDB-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, se por acaso não houver 
quatro Senadores-no plellário .• V. Ex~ vai·e-nci:üar a sesSão? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Na forma 
regimental, serei obrigado. 

- - - -

O S~~ -Jutah.Y Magalhães -- Mas se não houver quatrO 
Senadores no plenário não iniciaremOs a discussão agora, cer
to? 

O SR. PRESIOENTE\Clúi:gas Rodrigues) -V. Ex• co
nhece melhor do que eu que, não havendo quatro Senadores, 
a seSsão hão põde ser aberta e será encerrada. . 

O Sr. jutahy Magalhães - Se os Srs. Sen-adores não 
fizerem muita questão de permanecer em-'p1enário, podería
mos proceder cOrito normalmente se faz no final das_ sessões, 
quando --fafã.mos para um ou dOis Senadores. -Assim, se os
Seriadõres-qüiserem fazer o obséquiO de aproveitar o horáriO
para trabalhar no gabinete, penso que seriã muito apropriado 
neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- É uma hipó
tese. A outra _hipótese é qúe uni Seriarlor use a palavra para 
discutir até que se encerre o prazo. Em_ qualquer caso, o 
Presidente é es_cravo do Regimento e da Lei e fará cumpri-los 
seinpre que for necessário., , · · 

-0 Sr. Epitacio Cafeteira- Sr. Pl-esidenfe·.-peço a: palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V. 
Ex'! a palavra para discutir a -matéria. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. senadores, 
inicialmente, tenho que render as minhas hornenagen·s ao no
bre Senador José Fogaça pelos dias e noites que perdeu para 
tratar dessa Lei de Organização Partidãri:i. 

S. Ex~ ê hoje Presidente de partido - não o era quando 
foi designado Relator, mas, posteriormente, subs,tituiu o presi
dente e continua ria presidência do maior partido do Congresso 
Nacional - e, com essa responsabilidade, S. Ex~ teve que 

-se debruçar sobre o projeto aprovado na Câlnaia dos D-epu- -
-ta dos, tentando adaptá-lo à realidade brasileira, como o caso 
dos partidos chamados nanicos, partidos pequenos, m-as tradi
cionais de certa forma, porque vêm disputando eleições-desde 
que foi permitida a existência de pequenos partidos. Esses 
partidos não podiam ser confundidos com as "legendª-_s_ de 
aluguel" - aqueles partidos registrados apenas para -alugar 
a sua legenda. 

Na última eleição presidencial, vimos candidatos a Presi
dente da República por partido desse tipo, que, at> invés de 
fazerem a s_ua campanha, usavam o seu tempo e a sua palavra 
para tentar denegrir esse ou aquele candidato, conforme lhe 
fosse remunerado pelo partido interessado em d~ixar m_al o 
candidato. 

Vejo, na feitura do SubstitutiVo -do nObrC S"enador José 
Fogaça, o desejo de fazer rápido, com uma pressa inusitada, 
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uma lei de organização partidária, com a qual, ao in~és de 
haver a atomização de partidos hoje existentes, passaremos 
a ter cinco, seis ou oito partidos. 

Pessoalmente - estou falando não como Líder do PPR, 
mas como Senador -coloco-me contra a maneira proposta 
para organização dQ.'> partidos a nível nacional, praticamente 
de cima para baixo. Entendo que a política começa na provín
cia, e as lideranças come_çam nos municípios e, assim, é clafo 
que ali vão começar as candidaturas a vereador e prefeito. 

O problema que temos hoje, a nlvel de Congresso Nacio
nal e até de Assembléia L~gislatiVa. de _:um núm~ro m~ito 
grande de_ partidos, todos eles com suas lideranças ·- em 
muitos casos, o Parlamentar é líder de si mesmo - , cria 
dificuldade_s para o bom andamento do processo_ legislativo. 
É verdade também que, como os nossos estatutos e programas 
são, via de regra, homônimos, há mudança de redação, como 
por exemplo: num partido, o desejo expressa-se -no aft: 30; 
noutro partido expressa-se no art. 32; no o\ttrO riõ- ãrC 35, 
e assim por diante. Então, para regístro noTtibunal Superior 
Eleitoral, todos têm que ter as _cláusulas necessárias que dizem 
respeito à Federação, deffiocracia etc. Isso é que enseja a 
existência de muitos partídos. 

Entendo c fiz ver ao Senador José Fogaça o meu pensa
mento pessoal, de que deveríamos ter uma lei partidária que 
só permitisse .as __ vantagens decorrente'i da lei aos partidos 
que atendessem a condições mínimas para sua existência: fun
do partidário, para partidos que tivessem tantos_ por cento; 
tempo na televisão para programas de difusão do partido, 
estabelecido para ós partido::, que tivessem obtido determinado 
percentual na última eleição; e quem quisésse concorrer por 
uma legençla pequena não teria direito a participar de progra
ma de televisão. A participação nós programas do horário 
gratuito para os candidatos também seria lirriitada ao desem
penho nas últimas eleições. 

Entretanto, penso que a filosofia do art. 14 é_quase que 
a da lei da inércia: "está andando, continua a andar; está 
parado, vai ficar-parado." O partido que já for grande, em 
âmbito nacional, continuará exiStindo; o que não for grande, 
em âmbito nacional, ficará proibidu de tentar_s_ê-lo. Isso preo
cupa-me!-

Fui companheiro do nobre Sen_ador José Fogaça no velho 
MDB. Como _sofríamos com aquela dicotomía- de_ ARENA 
e MDB! Abrigavam-:se no MDB. hoje PMDB, todas as ten
dências, formando uma grande coligação buscando redemo
cratizar o País. A luta foi grande! Mas, dessa luta, saímos 
vitoriOsos. :Vitoriosos nessa luta, estamos hoje assistindo a 
esse quadro partidário! 

Tentar, agora, diminuir ou evitar as coligações, como 
consta_d_Q Projeto da Lei Eleitoral que tramita na Câmara 
dos Deputados, é, no mínimo, retornar ao período da Revolu
ção; não apenas da ARENA ·e do MDB. mas de um pouco 
mais de partido. 

Nunca fui de esquerda, mas defendo a existência dos 
partidos de esquerda. 

O Sr. José Jl~ogaça - Muito mais, não é SCriador? Não 
a pena!> e muito mais. Muito mais pa-rtidos do que havia naque
le tempo. 

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA - Não tenho a menor 
dúvida a esse respeito. Mas, de qualquer forma,_ sujeito a 
algumas restrições. A lei de coligação lembra-me um dispo
sitivo, também da Revolução, que falava do voto vinculado. 

Quanto_à lei que está na Câmara dos Dep11tados, e que 
não estamos discutindo, um correligionáiío de V. Ex" defen
deu, hoje no Bom Dia Brasil, o seu posiCioname-nto de só 
permitir coligação a nível de Governador e Senador se_hou_ver 
coligação a nível de Presidente da República. E só permitir 
coligação proporcional se houver coligação a nível de Senador 
e Governador. Ou seja, tenho a sensação de que estou, como 
caranguejo, caminhando para trás; que vou encontrar nova
mente algo parecido co~ o voto vinculado. Não é o voto 
vinculado, é a coligação vinculada. 

Como sabemos que esses grandes partidos, ou os partidos 
que vão restar dessa lei que estamos discutindo agora, todos 
eles vão ter candidatos a Presidente da República, chegamos 
à conclusão simples de que não vai haver nenhuma coligação. 
Se o PMDB vai ter um candidato, se o PFL vai ter um candi
dato, se o PPR vai t.er um candidato, se o PTB vai ter um 
candidato, se o PSDB v~i t~r -um candidato, que coligaçãõ 
se vai fazer? Essa é a pergunta. E eu vejo com alegria que 
V. Ex•, no seu Substitutivo, retirou a revogação da Lei n··· 
7.454, que permite as coligações. Mas também me preocupo. 

O Sr. José Fogaça - Senador Epitacio Cafe(eira, veja 
V. Ex\ há quem defenda, e_ hoje mais insistentemente, a 
tese de que tem que haver coincidência de mandatos. Então. 
o que se faz? Promove-se eleição Presidencial, eleição de 
Governadores, eleição de Deputados Estaduais e Federais 
e Senadores, tudo no mesmo dia. Resultado: gera-se uma 
grande confusão mental na cabeça da~ pe~soa_s, po_rqu:.o cida
dão assiste, no seu Estado, a urna cohgaçao, 1magmanamente 
PMDB e PSDB,- e, no mesmo horário de televisão, logo a 
seguir, ele vê esses dois partidos digladiando-se, confrontan
do-se cm nível nacional. Veia V .Ex•_ que o __ que _é antinatural, 
contrário à tendência da vida, à diversidade e à riqueza múl
tipla da vida é essa coincidência de eleição. d~ <:J:overnador 
com eleição de Presidente. O que tem que cotncidlf, Sen<;~.dor. 
é a eleição de Presidente da República com a de Deputado 
Federal. como acontece no Peru. Presidente e Deputad_o Fede
ral, Governador e Deputado Estadual. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esclareço 
aos DObres- Senadores que a sessão vai se encerrar -âaqui a 
um minuto. Assim, pediria que deixassem outros argumentos 
para a próxima sessão, quando continuará a discussão. 

O Sr. José Fogaça - Muito obrigado, Sr. Presidente 
e Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, diante 
da solicitação de V. Exa, peço que me considere ainda inscrito, 
para que eu possa continuar a desenvolver o meu racioc~nio. 
Como o tempo está praticamente esgotado, e com a mmha 
saída fica esgotado também o número de Senadores para o 
funçionarnento desta sessão, vou me retirar sabendo que ama
nhã terei a oporturiidade de continuar a seguir uma linha 
de raciocínio que-me diz, com certeza, que estou no caminho 
certo. E ainda há mais- amanhã vou tratar disso_: estamos 
votando um projeto da Câmara dos Deputados, e não sabemos 
até que ponto a Câmara vai aceitar a nossa votação ou se. 
vai voltar ao seu próprio projeto. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -É evidente 
a falta de quorum, em plenário, para o prosseguimento da 
sessão. 
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Nestas condições, a discussão da matéria em questão terá 
prosseguimento na ::;cssão seguinte. 

Também sobrestada fica a matéria restante da pauta, 
consitufda dos itens 3 a 13. 

São os seguintes os itens cuja apreciação é sobres~ 
tada: · 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 243, DE 1991 
(Em regime de urgência _nos termos do art. _336, c, do Regi~ 

menta Internó) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 

da Câmara n• 156, de 1992, e Projetos de Lei 
do Senado n'' 268, de 1991, 6 e 130, de 1992) 

Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei do 
Senado n'' 243, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, 
que altera dispositiVoS da Lei o'.' 5.682, de 21 de junho de 
1971 -Lei Orgânica dos Partidos Políticos, tendo _ 

-Pareceres sob n"' 500, de 1992, e 173, de 1993, das Co-
missões __ 

- Diretora, oferecendo a redação a redação do vencido; 
e 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Pro
jeto de Lei da Câmara n~ 156, de 1992, e as E_mendas n<t 
2 4 a 10, nos termos da Emenda n'' 11 - CCJ (Substitutiva) 
q~eoferecc; pela rejeição das Emendas n~ 1 e 3; e pela prejudi
cialidade dos Projetos de Lei __ do SeRado _n'·" 243 -_e 298, de 
1991,6 e 130, de_l992, quC tramitam em conjunto. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 268, DE 1991 
(Em regime de urgência nos ternios do 

art. 336, c, do Regimerito-Interno) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 

da Câmara n" 156, de 1992, c Projetos de Lei 
do Senado n" 243, de 1991, 6 e 130, de 1992 

Discussão, em turno úriico, do Projéto-de Lei do Senaao 
no 268", de 1991, de autoria do Senador Dircel.,!._ C.arneiro";que
revigora os arts. 72, 75, 76 e 77 da Lei n" 5.682, de 21 de 
julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), que dis
põem sobre perda do mandato por infidelidade partidária, 
tendo 

-Parecer sob n" 173, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorãvel ao Pro-

jeto de Lei da Câmara n~ 156, de 1992, e as Emendas n~~ 
2, 4 a 10, nos termos da Emenda n'' 11 - CCJ (Substitutiva) 
que oferece; pela rejeição das Emendas n'~ 1 e3; e pela prejudi
cialidade_ dos Projetas de Lei do Senado n.,; 243 -e 268, de 
1991, 6 e 130, de 1992, que tramitam em coníiinto. 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO. 

N" 6, DE 1992 
(Em regirnC de urgência nos termos d9 _ 

art. 336, c, do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 

da Câmara o" 156, de 1992, e Projetos de Lei 
do Senado o·' 243 e 268, de 1991, e 130, de 1992) 

Discussão, em turno únic.o, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 6, de 1992, de autoria do Senador Odacir Soares, que 

iiHI'óduz alterações na legislação eleitoral, e dá outras provi
dências, tendo 

-Parecer sob n• 173, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Pro-

jeto de Lei da Câmara n~ 156, de 1992, e as Emendas no;>S 
2~ 4 a 10, nos termos da Emenda n9 11- CCJ.(Substitutiva) 
que oferece; pela rejeição das Emendas n~~ 1 e 3; e pela prejudi
cialidade dos Projetas de Lei do Senado nrt> _243 _e_ 268, de 
1991, 6 e 130, de 1992, que tramitam em conjunto. 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 130, DE 1992 
(Em regime de urgência nos termos do 
_art. 336, c, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n" 156, de 1992, e Projetas de Lei 

do Senado n' 243 e 268, de 1991, e 6, de_J992) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 130, de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel, que 
dispõe -sobre o financiamento dos Partidos Políticos, e dá oú_
tras providências, tendo 

-Parecer sob n~ 173, de 1993, da Comissão 
-de Constitu_ição, Justiça e Cidadania, favorável ao Pro-

jeto de Lei da Câmara n9 156, de 1992, e as Emendas n.,.; 
2, 4 a 10, nos termos da Emenda n• 11 - CCJ (Substitutiva) 
que oferece; pela rejeição das Emendas no;>S 1 e 3; e pela prejudi
cialidade dos Projetes de Lei do Senado n~ 243 e 268, de 
1991, 6 e 130, de 1992. que tramitam em conjunto. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 145, DE 1993 
(Erri re-g:ime de urgência, nos teimes do 

art. 336, d, do Regü?-1ento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n~ 145, de 1993 (n" 3.499/93, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que cria cargos de Patrulheiro 
Rodoviário Federal e dá outras providências, tendo 

-Parecer favorável, sob n"' 255, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-8-
REQUERIMENT-? N• 540, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 540, de 
1993, do Sen:idor Gilberto Mir3náa, solicitaildo, nos teimas 
regimentais, a transcrição, nos "Anais do Senado Federal, do 
artigo intitulado A morte de Carlos Castelo Branco: o único 
'•papa'' do jornalismo brasileíro, pUblicado no J0rnal Tribuna 
da Imprensa, edição de 2 de junho-de 1993. 

_:-9-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 114, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia, hos termos do 

art. 172, l do Regimento Interno) 
(Tramitando em conj~nto com os Projeto de Lei 

da Câmara n•l31, de 1992, e Projeto de Lei 
do Senado n• 344, de 1991) 

Discussão, em turno únícõ~-do Projeto de Lei da Câmara 
n" 114, de 1992 (n" 4.556/89, iia Casa de origem), que dispõe 
sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumíge

- ros~ bebidas alcoólicas, medicamentos., terapias e defensivos 
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agrícolas, nos termos do § 4» do art. 220 da Constituição 
da República. (Dependendo de parecer) 

-lO-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 131, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I do 

Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei) 

da Câmara n' 114, de 1992, e Projeto de Lei 
do Senado n' 344, de 1991) 

Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 131, de 1992 (n" 1.603/91, na Casa de origem), que institui 
a obrigatoriedade da colocação_ de frase de advertência nas 
embalagens, rótulos e bulas de_ medicamentos. (Dependendo 
de parecer) 

-11-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 344, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia, no_s tetitiOs do art. 172, I do 
Regimento Interno) 

Tramitando em conjunto com os Projet9~ de Ler da Câ-
mara n• 114 e 131, de 1992} ··- .. 

DisCUssão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 344, de 1991, de autoria do Senador César Dias, que_re-gula
menta e disciplina o uso e propagandas de bebidas alcoólicas 
e dá outras providências. (Dependendo de parecer) 

-12-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 127, DE 1992 

Discussão, em tU.r"nb ún1c0~ ~dõ_"Frojeto de Lei da Câmara 
n' 127, de 1992 (n• 977191, na Casa de origem), que acrescenta 
parágrafo ao art. 25 da Lei n• 5.700, de 1• de setembro de 
1971, que dispõe sobre a fonna e a apresentação dos símbolos 
nacionais e dá outras providências, tendo 

-Parecer, sob n" 212, de 1993, da Comissão 
-de Educação, favorável, nos termos de substitutivo que 

oferece. - --- - -

-13-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 18, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 18, de 1993 (n•l.162i88, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a instituição da Semana do Trabalhador, tendo 

-Parecer favorável, sob n~ 215, de 199:3",-da-Coiriissão 
- de Educação. . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência vai encerrar os trabalhos, de~ignandq para a sessão 
extraordinária a realizar-se amanhã, às 10h30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Item único 
REDAÇÂO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 16, DE 1992 

DiscusSão, efri ti.lrno único; da Redação Final ( ofe
recida pela Comissão Dirctora eli:t seU -Parecer n~ 245, 

de 1993) dá Projeto de Decreto Legislativo n" 16, de 
1992 (nY 23/91, na Câmara dos Deputados), que homo
loga ato do Conselho Monetário Nacional que autori
zou a emissão adicional de papel-moeda no valor de 
um bilhão e duzentos milhões de cruzados novos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer-
rada a sessão. · 

(Levanta-se a sessão às 19h06min) 

ATO N" 65, DE 1993, 
DA COMISSÁO DIRETORA 

Estabelece normas para o pagamento de gratifi~ 
cação a servidores da Casa pelo encargo temporário 
de professor de curso de treinamento, monitor de CurSO 
de treinamento e pela execução de trabalho técnico ou 
científico a serviço do CEDESEN. 

A-Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais e de conformidade com o disposto 
no artigo 481, incisos IX e X, e no artigo 487 do Regulamento 
Administrativo aprOvado pela Resolução n~ 58/72 e suas altera
ções (Edição de 1989), resolve, 

Art. 1" O pagamento, a servidores da Casa, de gratifi~ 
cação pelo encargo temporário de professor de curso de treina
mento_, monitor de curso de tr~inament.o _e pela execução de 

·trabalho técnico ou científico a serviÇo do CEDES EN, rege-se 
pelo disposto neste Ato. 

_ Art. 2_9 Os cursos de treinamento oferecido~ pelo CEDE~ 
SEN serão classifiCados em níveis de complexidade, para efei
to de pagamento de gratificãções diferenciadas a seus respec
tivos professores e monitores, da seguinte forma: 

a) Cursos Nível III; 
b) Cursos Nível II; 
c) Cursos Nível L . 
Art. 3~ São c_onsideraclos cursos de _complexidade Nível 

III, para os efeitos da aplicação deste Ato, aqueles que exijam 
para a inscrição pelo menos um dos seguintes requisitos: 

ã) Curso de nível superior corilpleto ou equivalente; 
b) Exercício de cargo de Analista Legislativo; -
c) Exercício de FunÇao Comissionada -acima do sím

bolo FC-4. 
Art. 4~ São considerados cursos de complexidade Nível 

II, para os efeitos da aplicação do Ato, aqueles que exijam 
para a inscrição pelo menos um dos seguintes requisitos: 

a) Nível mínimo de eScolaridade _equivalente ao z~ grau 
completo; -

b) Cargo de TéCnico ou Analista Legislativo; 
c) Exercício de Funçã_o Comissionada acima qo_ símbolo 

FC-2. 
Art. 5-ê São considerados curs_ps de complexidade Nível 

I para os efeitos da aplicação deste Ato, os que não exijam, 
para a inscrição, nenhum pré-requisito. 

Art. 6° A gratificação por hora-aula e[etivamente mi
nistrada por servidor da Casa pelo encargo temporário de 
professor de cursos de treinamento, a serviço do CEDESEN, 
tomará por base o valor da Função Comissionada, símbolo 
FC-1. da seguinte forma: 

a) Hora-aula/Curso Nível Ill ···········~······················· 
20% 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção-fl) Quarta-feira 18 7563 

b) Hora-aula/Curso Nível II 
15% 

c) Hora-aula/Curso Nível I .......... ·····------~-----
10% 

Art. 7'! A gratificação por hora efetivamente trabalhada 
por servidor da Casa, pelo encargo temporário de monitor 
de curso de treinamento, a serviço do CEDESEN, tomará 
por base o valor da Função Comissionada, símbolo FC-1, 
da seguinte forma: 

a) Hora trabalhada/Curso Nível 
III ······················-·····-·'······-········'··'·--'·--·-·-~-~--

10% 

b) Hora trabalhada/Curso Nível)! ....... ···-····-·-·--·····~··---
8% 

c) Hora trabalhada/Curso Nível I .................... - ....... . 
5% 

Art. 8~' A gratificação devida a servidor da Casa pela 
exe-cação de trabalho técnico ou científico que não seja atribui
ção própria do seu cargo ou função, a serviço do CEDESEN, 
corresponderá a 20% da Função Comissionada, símbolo FC-1, 
por hora efetivamcnte trabalhada, com um limite de 40 (qua_~ 
renta) horas mensais. 

Art. 9'' Caberá à DiretoraRExecutiva do- CEDESEN a 
indicação dos servidores da Casa para atuarem temporaríaR 
mente como professores ou monitores de cursõ Oe trêína
mento, bem como para a execução de trabalho técnico ou 
científico, a seu serviço. 

Art. 10 A declaração de serviços prestados por servido
res~ atestada pela Direotira Executiva do CEDESEN, no proR 
cesso, é o documento hábil para comprovação, para todos 
os efeitOs, junto à Administração do Senado Federal. 

Art. 11 Os Conselhos de Supervisão do CEGRAF e 
do PRODASEN aplicarão aos-Órgãos Supervisionados o dis
posto neste Ato. 

Art. 12 Os casos não previstos neste Ato Serã9.,resolR 
vidas pela Comissão Diretora do Senado Federal. 

Art. 13 Este Ato entra em vigor na data de sua publiR 
cação. 

Art. 14 Revogam-se as disposições em contrário, espeR 
cialmente o Ato n" 19/91 da Comissãõ Diretora: 

Sala da Comissão Difetora, 12dc agosto de Humbe_rto 
Lucena - Chagas Rodrigues - Júlio Campos - Nestor JúR 
nior. 

ATO DO PRESIDENTE N• 399, DE 1992, 

que aposentou José Nunes Rodrigues, ~écnico L_e
gislativo, Area de Artesanato, Classe Espectai, Padrao 
III. 

APOSTILA 

Fica alterado o presente Ato de aposentadoria, para mu
dar a denominação do cargo do servidor para Técnico LegislaR 
tivo, Área de Artesanato, Classe Espedal, Padrão "V". 

Senado Federal, em 16 de agosto de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 313, DE 1993, 

que aposentou Salviano Inácio dos Santos, Técni
cos Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe 
Especial Padrão V. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato, para 
excluir o art. 11 da Resolução (SF) no 87, de 1989, e incluir 
a Resolução (SF) n• 77, de 1991. Bem como incluir os artigos 
34, § 2' e 37 da Resolução (SF) n' 42, de 1993, e_, em conse
quência, mudar a denominação do cargo do servidor para 
Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Le
gislativo, Nível II, Padrão 30. 

Senado Federal, 16 de agosto de 1993. -SenadOr Hum
berto Lucena Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 318, DE 1993, 

que aposentou José- Teixeira Sobrinho, TéCnico 
Legislativo, Área de Artesanato, Classe Especial, Pa
drão V. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato, para 
excluir as Resoluções (SF) 21/80 e 87/89 e incluir a Resolução 
(SF) 42/93, mudando, por)anto, a denominação do emprego 
para:-Têcn"ico Legislativo, Area de Instalações, Equipamentos, 
Ocupação e Ambientação de Espaço Físico e Serviços Gerais. 

Senad9 Fed~ral. 16 de agqsto de 1993. -Senador Hum
berto Lucena Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 364, DE 1993, 

que aposentou Vitorino de Souza, Técnico Legisla
tivo, Área de Instalações, Equipamentos, Ocupação 
e Arnbientação de EspaçO Físico e Súviços Gerais, 
Nível li. Padrão 30. · 

APOSTILA 

Fica alterado_o fundamento legal do presente Ato de 
Aposentadoria, para incluir a Resolução (SF) n9 77, de 1992. 

Senado Federal, 16 de agosto de 1993. -Senador Hum
berto Lucena Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 377, DE 1993, 

que aposentou Maria do Rosárjo Vieira Abrunho
sa Trindade, Analista Legislativa, Area de Apoio Téc
nico ao Processo Legislativo, Nível III. Padrão 45. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato de 
Concessão de Aposentadoria, para incluir a.Resolução SF 
n• 77, de 1992. · 
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Senado Fcd~ral, 16 de agosto de 1993. ___:_ Seni:ldor Hum~ 
berto Lucena, Presidente 

ATO DO PRESIDENTE Ne 424, DE 1993 

Estabelece a ordem de classificação final da área dez, 
do Concurs_o Público para o cargo de Assessor Legislativ.o. 

O Presidente do Sen~do Federal,_ [I_ O uso de sua compe~ 
tência regimental. resolve: _ _ 

Art. 1'' A ordem de classificáÇã_ó~~Oã-ãrca dez, do Con~ 
curso Público para a Categoria Funcional de Assessor Legis
latiVo- Área de Assessoramento L~gi?lativo, promovido pe
lo Senado Federal em convênio cmn a fundação Universidade 
de Brasífia, por força da sentença proferida pelo Exm·' Sr. 
Juiz Federal da 9~ Vara, no Processo n" 92._13380-0, e nos 

INSCRIÇ7iO NOME 

termos constantes do Ofício n'' 190/93, da Diretoria de Acesso 
ao Ensino Superior- DAE, e consoante o previsto no artigo 
3" do Ato do Presidente do Senado Federal n" 214, de 18 
março de 1993, fica estabelecida na forma do Ane-xo deste 
Ato. · 

Art. 2" 
cação. 

Este Ato entra em vigor na data de sua puhli-

Art. 3~ Revogam-se as diposiçõcs em contrário. 
Senado Federal, 16 de agosto de 1993. -Senador Hum

berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ANEXO 

Homol9ga9ão do Concurso Público para a Categoria Fun
cional de Assessor Legislativo. Área 10 - Assessorarriento 
Legislativo. 

NOTA FINAL 

00033-7 
00090-6 
00004-3 
00045-1 
00137-6 
00118-0 
00048-5 
00075-2 
OCOOl-9 

ADRIANO BENAYON DO AMARAL 
HERALDO JOSt ROSA 

653,2 
618,2 
566,6 
550,2 
548,2 
546,1 
532,2 

FIRMINO DA SI-LVEIRA -SOARES· FILHO 
CARLOS AUGUSTO LIMA BEZERRA 
ROBERTO BARBOSA DE CASTRO 
GILBERTO GIL SANTLAGO 
MARCOS JOSt MENDES 
HAROLDO FEITOSA TAJRA 507,2 

484,9 ANDRE EDUARDO DA SILVA FERNANDES 

CONVÊNIO 

Convênio que firmam o Senado Federal e o Ministério 
da Cultura, para promoção e realização de programa edi
torial conjunto. 

O Senado Federal, neste instrumento designado como 
Senado, representado pelo seu Presidcnte,,Senador Hum_berto 
Lucena, e o Ministério d~ C,ultura, n~$te ~fi:Strumcnto desig
nado como MinC, representado pelo seu tihi.Iar, Embaíxador 
António Houaiss, têm entre _si ajustado programa editorial 
conjunto, a ser desenvolvido nq~ termos, dq presente Con-
vênio. - - -

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O objeto deste Convênio é a _ço~ed_içã.o de uma coleção 
de livros assim qualificada: 

COLEÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA 

Publicação de textos seJecionados, COI!]_ estudqs introdu
tórios e cronologia, concernentes a estadis_ta_s, parlamentares •. 

políticos, escritores e doutrinadores cu~o ideário e C~jo d_ese.ro~ 
penha tiveram, no séu tempo, expressiva força de 1rradmçao. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Os Órgãos executivos do programa editorial conjunto 
objeto deste Convênio são, por parte do Senado, seu Centro 
Gráfico, e por p~rte do MinC, o Museu t;la República. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Cabem ao Museu da República os trabalhos de elabo
ração dos originais e os de revisão de provas a partir da segunda 
revisão; cabem ao Centro Gráfico do Senado _os trabalhos 
de produção gráfica, apõs o Imprima~se do Museu da Repú
blica. 

CLÁUSULA QUARTA 

A seleção de títulos e o acompanhamento de sua edição 
ficarão a cargo de um grupo executivo constituído por repre
sentante do Gabinete -do Presidente do Senado, como seu 
coordenador; um representante do Museu da República; e 

· um representante do Centro GráficO dó- Senado. 
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CLÁUSULA QUINTA 

. Cad~ livro editado decorrente do programa editorial con
JUnto objeto deste Convênio conterá indicação de que se trata 
de_ obra em ~-edição do Senado e do Museu da República, 
alem de nommatas com a indicação de titulares institucionais 
e colaboradores destacados. 

CLÁUSULA SEXTA 

Das tiragens, metade caberá ao Senado e me-tade ao Mu
seu da República, um c outro com a livre disposição dos 
seus exemplares. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Os custos serão debitados à Coordenadoria de PL!!Jlicação 
da Presidência do Senado_ Federal. 

CLÁUSULA OITAVA 
Caberá ao Centro Gráfico_ do -senad_O:...:Eeaeral - CE

GRAF, dentro de sua programação industrial, determinar 
os prazos de entrega. 

CLÁUSULA NONA 

Este Convênio poderá soffer inodificaçOes desde que haja 
interesse comum das partes convenentes, mediante Termo 
Aditivo, bem como rescindido por qualquer das partes através 
de comunicação expressa, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, independetemente de interpelação judicial ou 
extrajudiciã.l, bem como no caso de infração comprovada de 
qualquer das cláusulas. 

Assim de acordo, firmam o presente instrumentO em duas 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas 
abaixo assinadas, para que produza os seus efeitos jurídicos. 

Brasília, 23 de junho de 1993._-:- HumbertO Lucena, 
Presidente do Senado Federal - Antônio Houaiss, Ministro 
da Cultura, testemunhas: FOTOGRAFAR AS ASSINATU
RAS 

20' REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA COMISSÃO DIRETORA, 

REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE1993 

Às dezessete horas do dia doze de agosto de __ um_ mil, 
novecentos e noventa e três, reúne-se a Comissão Diretora 
do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Prcsidênc_ia, com 
a presença dos Excelentíssimos S_enhorl!s Senadores Hum
berto Lucena, Presidente, Chagas Rodrigues, Primeiro Vice
Presidente, Júlio Campos, Primeiro Secretário, e Nabor Jú-
nior, Segundo Secretário. - --~ 

Deixam de comparecer, por motivOS justificados, os Ex
celentíssimos Senhores Senadores Levy Dias, Segundo Vice
Presidente, Júnia Marise, Terceira Secretária, e Nelson Wede-
kin, Quarto Secretário. - - r 

Ao abrir os trabalhos, o Senhor Presidente comunica 
ter recebido e lê o Parecer da Corriissão de Sindicância criada 
pela Portaria n\' 1, de 1993, da Presidência do Senado. 

Nas conclusões, a Comissão, presidida pelo Sen"hor Pfl
meiro Secretário e constituída também pelo Senhor Segundo 
Secretário e pela Senhora Terceira Secretária, opina pe'lo àr
quivamento do Processo. 

. Após discussão, os presentes, aprovam- a·sugesião, âctá
mmando o Senhor Presidente que o Diretor_-Ger3J cumpra 
a decisão e dela dê cíência às pafú~s. · -

E~ seguida, o Senhor Prt!sidente submet"e aos presentes 
os segumtes assuntos: -

!) Requerimento n" 491, de 1993. com parecer favorável 
da Consultaria-Geral, no qual o Senhor Senador Gilberto 
Mirãnda solicita ao Senhor Ministro da Indústria, do Coinércio 
e do Turismo cópia de expediente (ofício) expedido pelo Se
nhor Secretário Adjunto da Secretaria de.Política Industrial, 
datado de 8 de dezembro de 1992, dirigido à Secretaria da 
Receifa Federal do Ministério da Fazenda, ao qual foram 
anexados recortes de jornâis que noticiaram c- nominavam 
empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, que estariam 
praticando "maquiagem" de produtos e descumprindo as nor
mas pertinentes ao Processo Produtivo Básico. 

Os presentes. apôs exame; aprOvam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mes~ para a devidas providências; 

2) Requerimento no 557, de 1993, com parecer favorável 
da Consultaria-Geral, no c-asO de o Senhor Senador Ronaldo 
Aragão ter conhecimento de que há trabalhos realizados ou 
em estudo pela Advocacia-Geral da Uriião, effi que o Senhor 
Senador Ronaldo Aragão S:olicita ao Advogado-Geral da 
União informações sobre a validade de atos administrativos 
fundamentados em legislação ineficaz, tendo em vista a condi
ção suspensiva da regulamentação recomendada {art._ 114 do 
Código Civil) sobre áreas que tenham sido ocupadas pela 
Garimpagem em situação prescrita (art. 14, parágrafo 2o e 
incisos da_ Lei n" 7.805/89), nos quais o termo ainda não tenha 
realizado e, se a propósito não seria o caso -da aplicabilidade 
da Resolução n' 473/STF. 

A Comissão Diretora decide pela realização de diligências 
junto ao Senhor Senador Ron-aldo Arag_ão, a fim de esclarecer 
a dúvida suscitada pela Consultaria-Geral_; 

3) Requerimento n" 558, de 1993, com parecer favorável 
da Consultaria-Gerar, no caso de o Senhor Senador Ronaldo 
Aragão ter- conhecimento de que há trabalhos realizados ou 

. em estudo pela Advocacia:-Gerar dã União, em que o Senhor 
Senador Ronaldo Aragão solicita ao Senhor Advogado-Geral 
da União informações sobre a competência do Município p-ara 
promover o lançamento e cobrança de valores devidos pelo 
resultado da exploração de recursos minerai~. compensação 
financeira institUída pela Lei n~ 7.990, de 28 de dezembro 
de 1989, e, em particular, quando realizada peta garimpagem . 
em áreas pendentes da regulamentação preconizada no pará
grafo 29 do artigo 14 da Lei n•! 7.805189, para a administração 
do "regiffie de permissão por si ITistltuídci, fa-ce :distillção ·de 
sujeito obrigado ao pagamento, ne~ste regime, _e no _regime 
de concessão, na forma da Lei n~' 8.001190. 

- A Comissão Diretota decide pela realização de diligências 
jünto ao Se'ilhor Senador Ronãldo Aragão, a fim de esclarecer 
a dúvida suscitada pela Consultaria-Gerai; 
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4) Requerimento n" 574, de I993, no qual o Senhor Sena
dor Magno Bacelar solicita ao Senhor Ministro da Fazenda 
informações sobre o Orçam~nto Geral da União pan:to ano
de I993. 

Os ptesentes;·ap6S-exame, aptovam a matéria e encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

5) Requerimento ri" 578, de 1993, no qtial o Senhor Sena
dor Eduardo suplicy solicita ao Senhor Ministro da Fazenda 
informações sobre assuntos relaciçnados àq~ele Ministério. 

Os presentes, após exame, aprovam a ma tê ria c a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

6) Requerimento n" 579, de 1993, no qualo Senhor Sena
dor Júlio Campos solicita ao Senhor Ministro das Minas e 
Ene"rgiá inforinações sobre as fraudes cometidas pelas empre
sas distribuídoras de gás na percepçãú Ue fretes. 

Os -presentes, após exame, api'bvam a matéria c a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias. 

7) Requerimento n~ 580, de 1993, no qúã.t o Senhor Sena
dor José PaUlo Bisol solicita ao ~_enhor Min}stro das Comuni
cações informações sobre a relação discri!"inada de todos os 
itens que cOmpõem a remuneração dos cargos ou empregos 
de provimento efetiVo da ECf, bem como os valores de retri
buição dos cargos em comissãQ e das funções gratificadas refe-
rentes ao més~c;le abril d~ _ _1993. . -· -- -

Os presentes, após exame, aprovam a matéria c a e ri cami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias~ 

8) Requerimento n' 584, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Irapuan Costa Júnior soliCita a tr:aii.SCftçao_, no-s Anais 
do Senado Federal, do texto "O homem_ e a Cidade", de 
autoria de EvandrQ _M:agaL 

Os presentes-, ápós exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; -

9) Requerimento n<:> 586, de 1993. no qual o Senhor Sena
dor Eduardo Suplicy solicita 3o Senhor Ministr_o da Educaç;io 
informaÇões acerca de çlac;hs básicos do ''Projéto_Minha G~n-
te". · '-

Os presentes, após exame, aprovam a inal.éria e a enéamf
nham à Secretãriã-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

10) Requerimento n' 587, de 1993, no"qUal o Senhor 
Senador Ney Maranhão solicita ao Senhor Ministro da Fazen
da informações _sobre a aprovação do Projeto de Resolução 
n-:> 47/93, originário do Ofício n~ S-42/93 que se transformou 
na Resolução n' 49, de 1993, afetará o Plano de Ajuste Fiscal 
anunciado pelo Governo no dia 14 de junho do corrente ano. 

Os presenteS, apOs exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas_ providên-
cias; · 

11) Requerimento n' 593, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Mauro Benevides solicita a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do.artigo publicado. ria Tribuna da Impren
sa, sob o título "Castello, Martins e Sobral Pinto", de autoria 
do ex-Presidente da Câffia"rã. dos Deputados_, _Paes de An-
drade. . _ · 

Os presentes, após exame, aprovam a-matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

12) Requerimento n' 594, de 1993, no qual o Senhor 
Senador José Paulo Bisol solicita ao Sr::nhor Ministro da Previ
dência Social informações sobre os valores dos saldos deve
dores de cada unidade da Federação junto à Prcvidéncia So-

. ciaL 
Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami

nham à Secretaria-Gera] da Mesa para as devidas providên
cias; 

13) ~equerimento n" 595, de 1993, no qual o Senhor 
_Senador José Paulo Biso I solicita ao Senhor Ministro da Fazen
da infoiinaÇões atirlentes aos valores das transferências consti
tucionais aos Estados, _a partir de 1988. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

14) Requerimento n''600, de 1993, no qual o Senho Sena
_dor_: João França soliçita a transcrição~ nos Anais do Senado 
Federal, da matéria ''EUA pressionaram Collor para-demar
car a reserYa ianomâmi", publicado no Jornal do Brasil, edição 
de 22 de junho de 1993. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a enc&mi
nham à Secretada-Gcral da Mesa :para as devidas providên
cias; 

15) Requerimento n~ 607. de 1993, no qUal o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Fa
zenda informações sobre a remessa de lucros e de jUros, rioS 

- últimOs viTtte anos, e a discriminação das operações de emprés
timos externos efetuadas pelas empresas montadoras de veícu-
los automotivos. _ 

·OS presentes. após exame, aprovam a matéria e "a -encami
nham à Secretaria-Geral_:sla Mesa para as devidas providên
cias; 

ÚJ) Requerimento no 608, de -1993, no ·qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Fa
zenda inform·ações atinentes à transferência de re_curs<;~s por 
parte do Banco Central do Brasil à Caixa Econômíca Feçleral, 
-nos últimos cincos anos. 

• :.,; 1 Os presentes, após exame, aprovam a matéria e· a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 
- 17) Requerimento n"" 609, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Fa
ze-nd3 inform-ações sobrê -qu3is bancos- fOfi.m- coiHetnplados 
com transferências oriundas do Banco Central do Brasil para 
cobertura de fluxo de cai:X.~ iriterno, de 1~ de janeiro de 1990 
até 31 de maio de 1993. _ _ __ _ o 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as .devid.as providên
cias; 

18) Requerimento n" 613, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Bello Parga solicita a trariScrição, nos Anais do Sena
do Federal, do a_rti.go "Tem fumaça, tem fogo", de autoria_ 
do Senador José Sarney, publicado no Jornal O GlõOO, edição 
de 20 de junho de 1993. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e-a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa paras devidas providências. 

19) Requerimento n_~ 620, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Ney Maranhão soliCita ao Senhor Ministro da Fazen
da informações atinentes_ à aprovaçãO da Resolução no 49/93, 
que rola 90% da dívida mobiliária do EStado de São Paulo, 
e se tal aprovação afetará o Plano de Ajuste Fiscal anunciado 
pelo Governo no dia 14 de junho de 1993. 
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Os presentes, após exame, aprovam a rhatéria e a encami
nham à Secretaria~Geral da Mesa para as devidas providen
cias; 

20) Requerimento n' 623; de 1993; no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor MfiliSfrO do Meio 
Ambiente informações sobre o auxílio-alimentação oferecido 
pelos órgãos públicos do Poder Executivo Federal, vinculados 
àquele Ministério. 

os presentes, após exame, aprovam a mãtéria e a encami
nham à Secretaira-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; - -

21) Requerimeto·ne 624, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro-da Ciêllcia 
e TecnOlogia informiÇOeS sobre o auxílio-3.limentação-ofere
cido pelos órgãos públicos do Poder Executivo Federal, vincu
lados àquele Ministério. 

Os presentes, após exame, aprovam a matériá e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; -

22) Requerimento n' 625, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro do bem
Estar Social informações- s-obre O auxílio-alimentação o(ere
cido pelos órgãos públicos do Poder Executivo Federal, vincu
lados àquele Ministério. 

Os presentes, após exame, aprovam a-matéi-ia e áeficami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para :as devidas providên-
cias; -- -

23) Requerimento n' 626, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro das 
Comunicações informações sobre o auxílio-alimcntaçãO·o·tere
cido pelos órgãos públicos do Poder Executivo Federal, vincu
lados àquele Ministério. 

Os presentes, após exam-e, aprovam a matéria -e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; - -

24) Requerimento n• 627, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro_da Inte
gração Regional informações sobre o auxílio-alimentação ofe
recido pelos órgãos públicos do Poder Executivo Federal, . 
vinculados àquele Ministério. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mcsa_para as devidas providên-
cias;__ --

25) Requerimento n' 628, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro das 
Minas e Energia informações sobre o auxílio-alimentação ofe
recido pelos órgãos públicos do Poder Executivo Federal, 
vinculados àquele Ministério. 

Os presentes, após eXame, aprOvam a matéria_e a encami~ 
nham à Secretaria~Geral da Mesa para as devidas providên-
cias;_ - -

26) Requerimento n~ 629. de 1993. no qual o S-enhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da In
dústria, do Comércio e do Turismo informações sobre o auxí~ 
tio-alimentação oferecido pelos órgãos públicos do Poder Exe-
cutivo Federal, vinculados àquele Ministério. -

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para -as -deVfdas providên~ 
cias; 

27) Requerimento n" 630, de 1YY3, no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solícita ·ao Senhor Minis-tro da Saú
de informações sobre o auxilio-alimentação oferecido pelos 

órgãos púhlicos do Poder Executivo Federal. vinculados àque
le Ministério. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e_a encami
n_ham à Secretaria-Ge-ral da _Mesa para as devidas providên
Cias; 

28) Requerimento n" 631, de 1993; no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Ae
ronáutica informações sobre o auxílio-alimentação oferecido 
pelos órgãos públicos do Poder Executivo Federal. viculados 
àquele Ministério. - ------- -

Os presentes, após exam.e, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; · 

29) Requerimento n" 632, de I Y93, no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda soUcita ao_Senhor Ministro da Pre
vidência Social inforrriações sobre o auxílio-alimentação o fere-_ 
cido pelos órgãos públicos do Poder Execütivo FederaJ. vincu
lados àquele Ministério. 

Os presentes. após exame~ aprovam a matéria e a ei-lcaffif .. 
nhain à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

30) Re-queriinento n 9 630, de 1993, no qua~ o Serthor, 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro do Tra
balho informações SÇ>bre o auxíl~q-a{irnent.aç~Q ofe . .recido pelos. 
órgãos públícos do Poder Exe_cutivo Federal, vinculadas, vin-
culadas àquele Ministrerio. · 

Os presentes, após exame. aprovam a m"atéria e a_~_ncamí_- _ · 
nham à Secretaria-Geral da MeSa para as devidas PrOVidên-
cia · 
.. '-31) Requerimento n', de 199:í,no qual o Senh~r Senador 

Gilberto Miranda solicita aO Senhor Ministro da Cultura iOfor-
ma_~ões sobre o aÚxílio-alfm~I].~tação oferecido pelç.s orgão~ .. 
públícos do Poder Exe_cutivo Federal, vincu1a99s àque;le" Mi.~ 
nistério. 

Os preSentes, após exame, ã.provam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providen
cias; 
. 32) Requerimento n' 635, de 1993,, no qual o Senhor 

Sehador Gilberto Miranda solicita· ao "SenhOr IVli~fsti-o di}-gdu
ca-çâo e do DesportO inforrnaç'õeS sobre o auxhio-alimentaÇão 
oferecido pelos ó"rgãos públicoS d6 Poder Executivo· Feder-al, 
vinculados àquele Ministério. 

Os presentes, após exame, aprovam a m3téria e a encami
nham à Secretaria:~Geral da Mesa para as devidàs providên- · 
cias; 

33) Requerimento n" 636, de 1993. no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Agri
cultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária informações• 
sobre o auxílio-alimentação oferecido pelos órgãos públícos· 
do Poder Executivo Federal, vínculad6s àquele Ministério~ · 

Os presentes, :após exame, aProvam a matéria i; a entami-· 
nham à Secretaria~Geral d3 Me-sa para as devídãs provídên
cias; 

34) Requerimento n' 637, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Gilbert9. Miranda solicita ao Senhor Ministro dos 
Trasportes_ informações sobre o auxílio-alimentação oferecido 
pelos órgãos públicos do Poder Executivo Federal. vinculados 
àquele Ministério. · 

Os presentes,-f1-p6s, exame, aprovam a matéria e a enca~ 
minham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidã.s provi-
dências: · 

35) Requerimento n' 638, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Fa-
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zenda informações sobre o auxnio-alimcntação oferecido pe
los órgãos públicos do Poder Ex_ecutivo Federal, vincúlados 
àquele Ministério. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a_ encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

36) Requerimento no 639, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao SenhOr Ministro das 
Relações Exteríores informações sobre o _auxílio-alimeJ;J.tação 
oferecido pelos órgãos públicos do Poder Executivo Federal, 
vinculados àquele MiniStério. ____ _ _ ___ _ 

Os presentes, após exame. aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da M~sa para as devidas providên
cias; 

37) Requerimento n" 640. de 1993. _no __ qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Mio.i~tro !io 
Exército informações sobre o auxfiio-alimcntaç_ão Oferecido 
pelos órgãos públicos do Poder Executivo Ft:derat v-inculados 
àquele Ministério. 

Os presentes, após exame., aprovam a matéria c a encami
nham à Seç:retaria-Geral da Mesa para as "devidas providên
cias~ 

38) Requerimento no 641, de 1993, no qual o Senador 
Gilberto Miranda solicita ao Senhor MinistrO da Marinha in
formações sobre o auxilio-alimentação oferecido pelos órgãos 
públicos do Poçler Executivo Federal, vinculados àquele Mi
nistério. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

39) Requerimento no 642, de 1993, nb qual o Senador 
Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Justiça infor
mações sobre o auxtlio-alimentação ofex;,e~~do pelos órgãos 
públicos do Poder Ex.ecutivo_~t::deral, vincula_dos àguele M.~
nistério. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretária-Geral da Mesa para as d~vidas l?rovidên
cias; 

40) Requerimento n' 643, de 1993, no qual o Senador 
Marcos Macicl solicita a transcriÇ_ão, noS Anais do Senado 
Federal, da palestra BConfuntura Nacional e_Poder Judiciá
rio", proferida para estagiários da Escola SuperiOr de Guerra 
pelo Ministro Octávio Gallotti, Presidente do Supremo Tribu-
nal FederaL __ _ 

Os presentes, após exame. aprovam a matéfl"a e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
~ias; 

41) Requerimento n' 645, de 1993, no qual o Senador 
Dario Pereira solicita a transcrição, nos ·Anais do Senado 
Federal, do artígo "O moribpólio da Jus-ti'ça_",.de àutoria do 
Doutor Joaquim Falcão, publicado no O _Globo~ edição do 
dia 27 de junho de 1993. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas _erovidên
cias; 

42) Requerimento n" 655, de 1993, no qual o Senador 
Eduardo Suplicy solicita ao Senhor Ministro da Integração 
Regional informações que justifiquem e-_-ésclareçam o empeM 
nho e a liquidação de recursos nas furi.cíonais progra:ináticas 
que relaciona, bem como os critérios adotados nessas aplica
çõ~s. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias~ 

43) Requerimento n" 656. de 1993, no qual o Senador 
Júlio Campos solicita ao Senhor Ministro da Saúde_ informa
ções referentes à possível suspensão da fluoretação do sal 
do Brasil; 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da, Mesa para as devidas_ providên
cias; 

.. 44) Requerimento ne 662, de 1993, no qual o Senador 
Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Fazenda in
formações sobre uma_ possível contratação firmadà entre o 
Banco do_ Brasil _S/ A e_ a Editora Abril, visand_o à .aquisição 
de assinaturas da Revista Veja destinadas a clientes do Cartão 
de Crédito Sollo. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias. 

45) Requerimento n" 665, de 1993, no qual o Senador 
Ronan Tito e os demais Senadores _Membros da Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a ''investigar a situação 
atual da evasão fiscal no País" solicitam ao Senhor Ministro 
da Fazenda informações relacionadas com depositantes e in~ 
vestidores da rede bancária, depósitos e aplicações por eles 
efetuados, por exercício financeiro, no período de 1988 a 1992. 

Os presentes, após exame, aprovam a maté~i3. e a en~a~i
nham à Secretaria-Geral da Mesa pa~a as devtdas providen
cias. 

46) Requerimento n' 667, de 1993, no qual o Senador 
Esperidião Amin solicita Sejam ·remetidos ao Senado Federal, 
por intermédio da Secietária da Administração Federal da 
Presidência da República, todas as peças do inquérito sobre 
a hospedagem, na ENAP (Escola Nacional de Administra-ção 
Pública), dos delegados do PT ao último Encontro' Nacional, 
em Brasnia. - -

Os presentes. após exame, aprovam a matéria e a encami
-fiham à_ Secretaria:9_eral da Mesa para as devidas providên-
cias. -- - · 

47) Requerimento n" 669, de 1993, no qu.ai o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Sen_ho:r Ministro da Fa

- ienda infOrniaçOes Sobre os montantes das dívidã~ da União, 
das empresas goVernamentais, dos Estados e Municípios. -

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias. 

48) Requerimento no 672, de 1993, no qúal o Senhor 
Senador Eduardo SuplicY, solicíta- ão Senhor Ministro da Fa
zenda informações atinentes à execqçao- orç-amentária de ór
gãos do Governo. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias. 

49) Requerimento rr> 673, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Pedro Teixeira solicita ao Senhor Ministro da Fazen

- da informações atinentes à parcela do FCO destinada à região 
Centro~ Oeste. 

Os presentes, após exame. aprovam ã. matéria e a encami
nham à Sec;retaria-Geral d.a Mesa para as devidas providên-
cias; · 

50) Requerimento ne 677, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Eduardo Suplicy solicita ao Senhor Ministro da Fa-
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zenda informações atinentes ao Banco do Brasil S/ A e suas 
subsidiárias BB- Banco-de InvestimentO e BB- Adminis
tradora de Cartões de Crédito. 

Os presentes, após eKame, aprovam -a nia'téría--e àénc3.mi
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as __ devidas providê
nicas; 

51) Requerimento n• 687, de 1993, no qual Senhor Sena
dor Gilberto Miranda solicita-ãó Senhor Miriistro-aa-s-ecrctaria 
de Planejamento e CoOrdenação da Presídência da Rcp~b_lica 
informações atinentes ao montante das ~ívidas das empresas 
estatais para com a Previdência Social.- para com a Receita 
Federal, e quais aS medidas que estão sendo tomadas pelo 
Poder EXecutivo para solucionar o pagame-nto dessas dívidas. 

Os presenteS, ap6s-cxã.'IDC-, aprov-am a ITüi.tCrtae a encami
nham à Secretaria-Gei'a( da "Mesa para as dCvidas providên
cias. 

52) Requerimento n" 688, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor MinistrO-Chefe 
da Secretaria de Planejamento, Orçainento e COordenação 

·da Presidência da República informações atinentes a empresas 
financiadas pelos agentes-financeiros âo BNDES. 

Os presentes após exame;- aprovam a mntéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
ciaS. -

53) Requerimento n' 689, de 1993, no quaro Senhor 
Seriado r Gilberto-- Miranda solicita ao Senhor MiniStro das 
Minas e Energia ihfõtmaçõcS sobre qual o_ valor das dívi~(!S 
de cada um dos Estados do Norte e Nordeste para com a 
PETRO:BRÁS, decorrente_ da compra de petróleo par3 usO 
em tcrmoelétricas_e qual o volume mensal de pctról~o forne-
cido, para tais fin-s, em cada Estado·. - -

Os presentes, a: pós exame; ãprov~m ·a matéria c a encami
nham à Secretaria-Gerar da MeSa para as devidas providên-
cias; ' - - -- - - - · ' - - ' 

54) !3.equerimento n" 690, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ao -senhor Ministro da Fa
zenda informações sobre quais os nomes das_estatais, com 
os respectivos valores aplicados, que aplicam seus ~~9(f.SOS 
no mercado financeíra e não honram suas dívidas, e· quais 
as empresas, inadimplentes, com suas dívidas, que recorreram 
ao aval do Tesouro. , _ . - · - _,___ 

Os presentes, após exarile, aprOVam a·niãté-riâ e ·à'Cncã.mi- ·. 
nham à secretaria-Gerar da Mesa para as devidas providên-
cias. · · · · 

55) Requerimento n' 691, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda sõiicita ao Senhor Ministro das 
Comunicações, informações sobre contratOS Celebrados pela 
Empresa .Brasileira de Correios e Telégrafos. -

Os presentes, após exame; aprovam a ríl.ãté"ri3-e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa p-ara as devidas providên-
~- . 

56) Requerimento n' 733, de 1993; no qual o Senhor 
Senador Henrique Almeida solicita ao· Senhor MiniStrO do 
Trabalho informações refereiües ·ao Programa de-Afimeilhição 
ao Trabalhador c- às refeições - Co-nvênio "(Vale-refeição e 
vale-alimentação). _ 

Os presentes, após-exame; aprovam a maléiia e a encami
nham à Secie"taría::oerãl da Mesa para as devidas providên
cias. 

57) Requerimento n' 735, de 1993, no q·üàl o Senhor 
Senador Magno Bacelar solicita a transcrição, nos Anais do 
Senad_Q Federal, do discurso proferido pelo Senador Marco 
Maciel, em 7 de junho de 1993, na solenidade de sua posse 

- ~-· ---------...,.,.-.;...-...=:..--=""'-

na Academia Brasileira de Ciênciás Morais e Polít1CâS,-iiõ
Rio de Janeiro, e da saudação do Acadêmico Arthur Machado 
Paupérie. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da mesa para as devidas providências; 

58) Requerimento n~ 738, de i-993._ no- qUal o Senho~ 
Senador Pedro Simon solicita a transcrição, -no-S Anais do 
Senado Federal, do discurso proferido pelo Senador Mauro 
Benevides, quando de sua posse na Academia Cearense de 
Retórica, em 16 de julho de 1993, intitulado ''Política e Retó-_ 
rica". 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias. 

-59) Requerimento n·' 743, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Ney Maranhão solicita _ao Senhor Ministro da Indús
tria;- do Comércio e do Turismo informações sobre o café, 
no que diz respeito à perdaS· e desvios nos próprios armazéns 
contratados pelo Governo. 

· _ Ós ptesentes. após exame; aprovam a··matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias. 
· 60) Rcque'rimento n' 746, de 1993, no qual o Senhor 

Senador Henrique Almeida solicita ao Senhor Ministro do 
Exército informações relativas ao Programá-Calha Norte. 

Os presentes, ap?se;:ame-, a prO varri- a Inaté~ia e a e-it~ai?r.: 
nham à Secret.aria-Geral da Mesa para as devtdas providen-
cias~ , -- -

. 61) Requerimento no 747, de 199), no_ qual o Senhor 
Senador Henrique Almeida solicita ao Senhor .Mtmstro da 
·Saúde informaÇões sobre quais os.recursos financeiros desti
nados por aquele Ministério ao J?.stado do Amapá, no corrent~ 
exercício de 1993. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

62) Requerimento no 748, de 1993, no qual o Senhor 
Senador João França solicita a trascrição, nos Anais do Senado 
F!!deral, da matéria "'Assuntos indígenas tratados s-om_des
dém", publicado no Correio Braziliense, edição de 8 de. agosto 
de 1993. 

Os presentes~ após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên· 
cias; 
. _ 63) Requerimento n' 753, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Eduardo Suplicy solicita ao Senhor Ministro das Mi· 

, n,as, e Energia informações atinentes à Usina JacuíT · ··· · ..... ·~ ..... 
Os presente~. após exame, aprovam a matéria e a enca~í

nhã.m à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

64) Decisão favorável do Senhor Presidente, d referen
dum da Comissão Diretora, à solicitação âo Presidente do _ 
Grupo Brasileiro do Parlaffi.entO Latino-Americano de altera~ 

-- ç~o da programação financeira prevista para aquele Grupo. 
Os presentes referendam a decisão ·do Senhor Presidente; 
65) Decisão favorável do Senhor Presidente, d_referen~ 

dum da Comissão Diretora, à solicitação do Senhor Senador 
António Mariz de pagamento do restante das despesas médi
co-hospitalares e laboratoriais decorrentes de sua internação 
no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, de 5 a 21 de maio 
de 1993. 
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Os presentes referendam a decisão do_ Senhor Presidente; 
68) Decisão favorável do Senhpr Presidente. ad referen· 

dum da Comissão Diretora, ao Processo n" 012591193-9, em 
que a servidora Lúcia Bicalho Dorl!ingo~. requ_cr licença para 
trato de intercss~s particulares, por dois anOs,_ a partir de 
5 de julho de 1993. 

Os presentes referendam a decisão do Senhor Presidente; 
69) Projeto de Resolução que "dá nova r_edação ao art. 

Y da Resolução n" 88, de 1992". 
Após deb_ate_s, os presentes aprovam e assinam o Projeto, 

que é en_c_aminhado à Secretaria-Geral da.Mesa para as devidas 
providências. 

O Senhor Presidente, então, passa a palavra ao Senhor 
Primeiro-Secretário, que leva ao exame da Comissão Dife
tora: 

a) Processo n'' 014679/93-0, no qual o Senhor Senador 
Valmir Campelo solicita a cêSsão- do Audlt6fio Pétrõ"nio POr
tela para a realização do "Semlilário de Educação Especial", 
no período de 21 a 23 de outubro de 1993. 

A Comissão Diretora, após exame, autoriza a ceSSàO;-
b) Processo n" 014651/93-9, no qual o servidor Marcos 

José de Campos Lima solicita ·ac_cssão do Auditório Petrônio 
·Portela, no dia 25 de novembro de 1993, das 19h ás 22h30min, 
para a realização de uma palestra pública de entrada franca 
do 1nstitudo Internacional de_Projeciologia (IIP), a ser minis-
trada pelo Doutor Waldo Vieira. ______ _ 

A Comissão Diretora, após exame. autoriza a cessão; 
c) Processo ní> 014614/93_-6, em que o Departamento de 

Protcção e Defesa do. ConSumidor, órgão da Secretaria -de 
Direito Ecoriômitó, do Ministério da Justiça, solicita a cesSão 
do Auditório Petrônio Portela, no período de 8 a 10 de novem
bro de 1993, para a realização~ do 13~' Encontro Nacional de 
Entidades de_ Defesa do Consumidor e do 1n Encontro de 
Defesa do Consumidor dos Países do Aladi. 

A ConiiSsãb Diretora, após exame, autoriza áCessão; 
d) Processo n" 015495/93-0, no qual o Chefe do Escritório 

de Brasília da Petrobrás solicita a cessão do ,Auditório Pctrónio 
Portela, nos dias 21 e 22 de setembro de 1993, para a realização 
de seminário sobre os aspectos da indústria do petróleo no 
Brasil e no mundo. _ 

A Comissão Dirctor:a_. após exame, autoriza a cessãO; 
e) Processo n\' 015634/93-_0, no qUal o Sindilegis solicita 

a cessão do A_ud.itório Petrónío Portela, no período de 13 
a 15 de ou tu hro de 1993, para a realização de seu II Congresso. 

A Comissã-o Diretora, após exame,_ autoriza a cessão; 
O Processo n9 013294/93-8, no qual o Senhor Procura

dor-Geral da República solicita a cessão do Auditório_Petrônio 
Portela, nos dias 2 c 3 de se_ternbro de 1993, para a realização 
do "Encontro sobre Direitos Indígenas'\ promovido pelo Mi
nistério Público Federal. 

A Comissão Diretora, após exame, autoriZa a CeSsão; 
g) Parecer ao Processo n9 014860/92-9, em que o servidor 

Fernando Arruda Moura requer o pagamento retroativo de 
quintos e de correção monetária para os valores em atra_so, 
no qual opina contrariamente ao pagamento retroativo dos 
quintos, por já ter sido efetivado, e favoravelmente ao paga
mento da correção monetária, a ser providenciada pela Admi~ 
nistração n_os termos da decisão_ adotada pela Comissão dire
tora em sua 19• Reunião Ordinária, realizada em 13 de julh,o 
de 1993. 

Após debates, o parecer é aprovado; 
h) Proposta de Ato da Comissão Diretora que «estabe

lece normas para o pagamento de gratificação a servidores 

da Casa pelo encargo temporário de professor de curso de 
_q:_~j_n_a_mento__, mon,itor de_curso de treinamento e pela execução 
de trabalho técnico ou cientÍficÇ>_a serviço do Ç:C.dasen". 

Após discussão, é aprovado e assin3do o r6e"Ctivo Ato,. 
que vai à publicação; 

i) Projeto de Resolução que "estabelece a estrutura do 
centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado 
Federal e dá ooutràS providências". 

Após discussão, os presenteS ãprovaril e assinam o Proje
to, que é encaminhado à S~cret~ria-Geral da Mesa para _as 
devidas providências; 

j) Projeto de Resolução que ~·altera o Regulamento Ad
ministrativo do Senado Fdefal, trasforma a Auditoria em se·
cretaria de.Controçle Interno e_ dá outras provldêrlcias". 

-Após discussã.O, os presentes aprovam e assillam o Proje~ 
to, que- é encaminhado à Secretaria-Geral_ da Mesa para as 
devidas providências; 

- k) Convênio COm a Polícia Militar do Distrito Federal: 
Os presentes aprovam a prorrogação, ficando decidida 

alt~ração, mediante nova licitação, do contrato de vigilância 
armada na SQS 309. . . . · 

Com a palavra, o Senhor Segundo-Secretário sUhinete 
ao exame dos pr~sentes: 

a) Projeto de resolução que "modifica a redação dÕ_ art. 
630 do Regulamento Administrativo do 'senado Federal". 

Após discussão, os presentes aprovam e assinam o Proje
---10, que é encaminhado à Secretaria-Geral, da Mesa para as 

devidas providências; 
b) Parecer à solicitãÇão do-Senhor Presidegte do Tribunal 

de Contas da Uniãp de dOação àquele Corte do equipamento 
de controle eletrônico de ponto, no qual se manifesta contra
riamente_, para que se cumpra decisão geral da Comissão Dire
tora, de alienar apenas através de leilão os bens desativados 
pelo SenadoFeileial (Processo n' 011841193-5). . . 

---- -- Apõ-s discussão, os presentes aprovam o parecer. 

Dire~~r~g:r~~. ~~~sO::~~~~d=~~~~~~~~~ ~J'e~~;::s ~~~=;~i~~ 
tes matérias: 

a) Processos n• 013985/93-0, 009048/93-6 e 006689/93-0, 
· nos quais diveros órgãos solicitam a doação de bens do Senado 
Federal. 

Ao apreciar esses processos, a Comissãõ Diretora resolve 
índeferir as solicitações, com base em decisão adotada ante
riormente. E determina ao Dife-tof-Gefal que solicite à Dire
tora da Subsecretaria de Adminstração de ~fate~ial ~ Patri
môniO o levantamento de bens em desuso, promovendo ã 
alienação, em leilão, dos que forem considerados inServíveis. 
Os demais deverão passar por reformas mediante cronograma 
que atenda às necessidades da demanda interna do Senado; 

b) Processo n' 012096/93-8, pelo qual a Coordenadora 
Gefal do Conselho Nacional de Saúde, de ordem e tendo 
em vista reunião do Plenário daquele Conselho, manifesta 
estranheza e solicita esclarecimentos a respeito de notícia vei
culada na Folha de S. Paulo, de 15_ d,e maio de 19~~. de exigên
cias do teste para detecção do vírus da Imunodeficiência Ad
quirida (anti-HIV) nos exam~s pré-admissionais à Câmara 
dos Deputados e ao Sen_ado Federal, com manifestação da 
Secretaria AdministratiVa pelo encaminhamento da matéria 
às Comissões de Constituição, justiça e Cidadania e de. Assun
tos Sociais. -

Após discussão, é aprovada a sugestão da Secretaria Ad-
ministrativa; · 
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c) Processo n' 011573/93-7, no qual o Senhor Senador 
Allízio Bezerra solicita a contratação de um caminhão para 
o trasporte de pacotes contendo cadernos, para distribuição 
na rede escolar de Estado do Acre. 

É designado o Senhor Quarto-Secretá-riO- Para relatar a 
matéria; 

d) Processo n' 013984/93-4, em que o Diretor da Subse
cretaria de Anais expõe o "Plano de Implantação do Index 
da Assembéia Nacional Constituinte". , 

É designada a Senhora Terceira-Secretária para relatar 
matéria; 

e) Processo n<? 012871/93-1, no qual o Senhor Presidente 
do Grupo Brasileiro da Uniãp_ Interparlamentar solicita a in
clusão, no programa de ~rabalho daquele grupo, do pagamento 
das anuidades devidas às Associações dos Secretáxios Gerais 
dos Parlamentos, nos termos do art. 6'-', parágrafo 2'?, do A to 
n' 54, de 1988, da Comissão Diretora. 

Após discussão, a Comissão Diretora aprova a inclusão, 
na forma solicitada; 

I) Projeto de Resolução n' 2, de 1992, que "altera o 
instituto da Indicação de que trata a Seção IV, Capítulo I, 
Título VIII do Regimento Interno do Senado Federal". 

_ É designado o Senhor Segundo-Vice-Presidente parare
latar a matéria; 

g) Parecer do Senhor Segundo-Vice-Presidente ao Pro
cesso n• 016339/92-4 (anexos: 005456/92-4 e 010241/93-0, em 
que a Senhora Vera Gomes Pinto, dependente do servidor 
Sebastião da Conceição Carvalho, solicita a prorrogação do 
pagamento da ajuda de custo que vem recebendo desta Casa 
para se manter na cidade de São Paulo, à disposição do Insti
tuto do Coração (INCOR), aguardando transplante de cora
ção, concluindo "pela prorrogação das concessão, pelo prazo 
de 06 (seis) meses, correndo às expensas de dotação orçamen
t~ria do Senado Federal as despesas não cobertas pelo SIS". 

Após discussão, o parecer é aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 

e~cerrada a reunião, às dezenove hOras, pelo que eu, Manoel 
- Vilena de Magalhães, Diretor-Geral e Secx:etáriO da Comissão 

Diretora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 12 de agosto de 1993. -
Senador Humberto Lucena Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I - ATA DA 163' SESSÃO, EM 18 DE AGOSTO 
DE 1993 

L1 - ABERTURA 
L2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N·•s 282 a 288/93 (nos SQ6. a 512/93, na o.tíg;:m), 

de agraçlecimento de comunicações. _ _ 
1.2.2 - Avisos de Ministros de Estado ,- · -
- N'-'259/93, de 17 do corrente, do Ministro das Comu

nicações, encaminhando informações sobrç os~que_sitos 
constantes do Requerimento n;• 521, -de 1993. de _autoria 
do Senador José Paulo Bisoi. 

- N'' 623/93, de 13 do corrénte, oo Mirí{stro da Fazen
da, encaminhando informações sobre os quesitos coÍlst~n
tes do Requerimento n" 422, de 1993, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy. 

1.2.3 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
- Projeto de Decreto Legislativo n'' 3, de 1993 (n> 

81, de 1991, na Câmara dos Deputados), que homologa 
ato çlo Conselho Monetário Nacional que autorizou a emü~~ 
são adicional de papel·moeda, no exercício_ de 1988, de 
Cz$1.5A3.000.000.000,00'(um trilhão, quinhentos e qua
renta e três bilhões de cruzados). (Redação final) 

-Projeto de Resolução n" 49, de 199~. que -autoriza 
a contratação de operação de arrendamento mercantil, sem 
aval da União, pela Empresa Brasileira de AerOnáutica 
S.A.- EMBRAER, junto à IBM do Brasil Leasing Ltda., 
destinada à substituição parcial de equipamentos em seu 
Centro de Processamento de Dados. (Redaç;jp final.) 

1.2.4- Requerimentos 
- N9 769/93, de urgência, para o Projeto de Lei da 

Câmara n" 109, de 1993 (n" 3.602/93, na Casa de origem), 
que modifica a Lei n" 8.6_29, de 25 de fevereiro de 1993, 
que "regulamenta dispositivos constitucion.liS--relativos à 
reforma agrária". 

- N" 770/93, de urgência, para o Projeto de Decreto 
Legislativo n" 25,_ âe 1993, que "dá nova redação ao art. 
4'·' do Decreto Legislativo n" 92, de 1992. 

1.2.5 - Comunic.ações da Presid~nçia 
-Recebimento da Mensagem no 289, de 1993 (n" 

502/93, na orige-m). de 16 do corrente, pela qual o Presi-
dente da República solicita a ret_ira_d.ª_do Projeto de Lei 
da Câmara n•' 144, de 1992 (n'' 2.907/92, na origem), que 
extmgue a fração do cruzeiro, denominada centavo, e dá 
outras providências. 

- Recebimento do Ofício n" S/82 (n' 89/93, na ori
gem), de 9 do c0rrente, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, encaminhando, para osfins previstos n_o art. 52. 
i~ciso X. da Constituição Federal, cópia do acórdão profe
ndopor aquela Corte, nos autos do Recurso Extraordinário 
n'' 136215-8/210. . . 

- Recebimento dos OfíCios n"s S/83 e S/84, de 1993 
(n"s 1.913 e 1.914/93 na origem), respectivamente, do Ban
co Central do Brasil, solicitando, nos termos da Resolução 
n~ 36, de 1992, do Senado Federal, autorização para que 
as Prefeituras Municipais de Içara --se,- e· de São Paulo 
- SP, possam contratar operações de crédito, para os 
fins que_ especificam. 

-Recebimento da Mensagem n" 281, de 1993 (n'' 
504/93, na origem), de 16 do corrente; através do qual 

·o Presidente da República comunica a participação de ob
servadores militares brasileiros desarmados e de uma equi
pe médica na recém-criada Missão de Observação das Na
ções-Unidas em Uganda e Ruanda. 

- Convocação de s_essão extraordin~ria a realizar·se 
hoje, às dezenove horas, com Orde_m do Dia que designa. 

1.3- ORDEM D.D DIA 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n" 

16, de 1992 (n" 23/91, na Câmara dos Deputados), que 
homologa ato do Conselho Monetário Nacional que autori
zou a emissão adicional de papel-moeda no valor de um 
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EXPEDIENTE 
CZli'I'IIO OMI'!CD DO RNADO nJ?~ 

MANOEL VILElA DE MAOALHAI!.S 
Oin&or.OuU do S...lllo Pedat&J 

. ACiACIEL L)ASILVA MAIA 
Oirerar ~c&avo 

t:ARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Cinw Adaiailrraavo 
1.~ l:t CAALC6 BASTOS 
DW•• .lall•~n~:l 
~LORIAN AUOUS'!O CDU11NHO t.IADRUOA 
Oftw.M;u• 

hilhão t;! duzentos milhões d-e Cruzados novos. Aprovada. 
À promulgação. 

1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Requerimentos n''s 769 e 770/93~ lidos no Expc-

. dientc da presente sessão. Aprovados. -
1.3.2 - Discursos após a· Ordem do Dia 
SENADORA JÚNIA MAR!SE - Gastos c falta de 

conclusão de obras ínidadas em Governos passados. 
SENADOR RONAN TITO- Viabilidade do escoa

mento da safra agrícola do Centro-Oeste pelo porto do 
Espírito Santo. Análises sobre o momento brasileiro. 

SENADOR JOÁO FRANÇA -Apelo cm favor da 
aprovação de projeto de (Ci de fniciãtiva ·d~ S. Ex·•, que 
institui a Superintendência das Áreas de Livre Comércio 
de Acaraíma e Bonfim. -- -

SENADOR IRAM SARAIVA- Importância do 
Jornal Visual, apresentado pela TV Nacional de Brasnia, 
para deficientes auditivos. 

SENADOR ODACIR SOARES- Artigo de autoria 
do Dr. Paulo Sérgio Pinheiro, sob o título "Fim dri Impuni~ 
dade". Menção de louvor conferida a S. Ex~ pela Câmara 
Municipal de Guajará-Mirim, e rCivindicaçOes daquela mu
nicipalidade que menciona. 

1993 

1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATA DA 164• SESSÃO. EM 18 DE AGOSTO DE 

2.1 - ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Discursos do Expediente 
SENADOR JUTAHY MAGALHÁES- Pedido de 

exoneração feito pelo Ministro da Saúde, Deputado Jamil 
Haddad. 

SENADOR NEY MARANHÁO- Transcriçâo. nos 
Anais do Senado, de nota publicada no Diário de Pernam
buco, intitulada CPI da Câmara dos Deputados inocenta 
Jarhas Vasconcelos do esquema PC. 

2.3- ORDEM DO DIA 
Continuação da discussão do Projeto de Lei da Câmara 

n" 156/92 (n'' 1.670/89, na Casa de origem). que dispõe 

DIÁIUO DO CXlHOUSKI NACIONAL 
la-1011 ........ WU4 •• - .. _ .. ,_ 

Tir..-J.DJ ... ,..,_ 

sobre Partidos Políticos, regulamenta os arts. 17 c 14, pará
grafo 3", inciso V, da Constituição Federal. (Tramitando 
cm conjunto com os Projetas de Lei do Senado n"s -243 
e 268/91, 6 c 130/92 Retirado da pauta. 

Projeto de Lei do Senado n·.-243/91, que altera dispo
sitivos da U:i n" 5.6R2, de 21 de junho de 1971 - Lei . 
Orgânica dos Partidos Políticos. (Tramitando em conjunto 

. ~?m o Projeto de Lei da Câma_rf). n:· l5ól9?. e. Projetos 
de Lei do Senado n"' 268/91,6 e !30/92). Retirado da pauta. 

Projeto de Lei do Senado n" 268N1. que revigora os 
arts. 72, 75. 76 e 77 da Lei n" 5.082. de 21 de julho de 

.1971 (Lei Orgânica dos Partidos). que dispõem sohre perda 
do mandato por infidelidade partidária. (Tramitando t'm 
conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 11'' 156!92, e 
Projetes de Lei do Senado n"s 243/91. 6 c 130192. Retirado 
da pauta. 

Projeto de' Lei do Senado n" 6192. que introduz altera
ções na legislação eleitoral, e dá outras providências. (Tm
mitando cm conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n" 156/92. e Projctos de Lei do Senado n·•s 243 c 26S/91, 
e 130/92). Retirado da pauta. 

Projeto de Lei do Senado n·-' 130/92, que dispõe sobre 
o financiamento dos Partidos Políticos, c dá outras provi
dências. (Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n·' 156/92. e PrOjetos de Lei do Senado n"s 
243 e 26819!. e 6/92). Retirado da pauta. 

Proposta de Emenda à Constituição n" 23Nl (n' 45/91. 
na Câmara dos Deputados). que dá nova rcdação ao art. 
16 da Constituição Federal. 
Em fase de discussão em segundo turno (I·· sessão). 

2.3.1- Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

amanhã, às 12 horas, com Ordem do Dia que designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 
3 - MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

TES . 
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Ata da 163a Sessão, em 18 de ag{jsto deT993 
'' ' .'.'. ',' ·:, .·. ·. 

3a Sessão Legislativa: 'Ordinâtiá, da 49a Legislatura 
'... . . . . .-·:,· ...... '.', ~:...:_ . . . . . . 

' ' .. ' ' ~ . \ ' , . . . ' . ' ~ 

- EXTRAORDINÁR_IA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas RodrigueS 
' t'. 

' ÀS 10HORASE30MINUTOS,ACHAM-SE PRESENTES OS AS INFORMAÇÕES FORAM ENCAMÍNHÁ-
SRS.'SENADORES:" .... :;,:,.,.;.,,., ••.• ,., .•. .'.' . • ·:.·.:.·.-.o.As. E@:ORIGINAIS,;:;,o f!.Ff!.lfff_I,E,NJ:f{ ...• 
· '''' ''' '. ' ... '.' ·.· . · · · • · ·' "" ""' ''"'' "-·. O R'J!(Júl:.'R!MENTO 0'Af AO ARQUIVO. 

Afforiso Camargo .:_ AlbanoFràneo _ Alfxçc;!o Campos __ Álvaro AVISCíõO'MiNiS'tli.O OA FAZENDA 
Pacheco _ Antonio Mariz ....,... _Aureo Mcllo _ Bello Parga _ Beni 
V eras Carlos De'C~li Carlos Antonio Patrocínio Césa.f Dias 
_ Chag~ Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho __ O_arcy Ribeiro _ 
Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ Eduardo_ Suplicy _ Elcio 
Alvares _ Epitácio Cafeteira _ Espcridião Amin _·Eva _ Blay _ 
Flaviano Melo _ Francisco Rollembcrg _ Gerson Camata _ 
Gilberto Miranda _ Guilherme Pâlmeira _ He.nrique Almeida _ 
Humberto Lucena ~ Hydekel Frei~s __ ~ Sal-ai-v4 __ hapuan 
Costa Júnior_ Jarbas Passarinho_ JoãO Calmo_n_ ___ JoãoFrariça _ 
João Rocha _ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Richa _ 
Júlio Campos _ Júnia Marise _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ 
Lourival Baptista_ Lucídi_o Porte na··.,... Magn_o Bacel_ar _ Mansueto 
de Lavor _ Márcio ,Lacerçla . _ Iylarcp M:a~iel _ Mário Covas _ 
Mauro Be_nevides _ Nabor Júniol" _ Nelson Carneiro _· Nelson 
Wedekin _ Odacir Soares _ ~f?dro Simon _ Pedrei _T~ix'ei,ra _ ~ ~ 
Rachid Saldanha Dcrzi _ Ro11aldo Na_gão _ Ronan Tito _ Ruy 
Bacelar_ Teotonio Vilela Filho_ Wilson Martins. · 

N .. 623/93, de·13 do corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos constantes do Rt!qucrimento n" 422, de 1993, 
de aut9rj_<:_1 dq_ ~e~·mdór Eduardo S1,1plicy, 

AS INFORMAÇÕES FORAM ENCAMINHA
DAS, EM .ORIGINAIS, AO REQUERENTE. 

O REQI,IERIMENTO VAI AOARQUIVO. 

PARECERES 

.P!\.RECER N• 276 DE 1993 

·(Da Com_issão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 3, de 1993 (n~ 81, de 1991, na Câmara dos Deputados). 

'A Com bisão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n'-' 3 de 1993 (n" 81, de 1991, na Câmara 
dos Deputados), que homologa ato do Conselho Monetário 
Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, 

O SR. PRESIOENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de. 62 Srs._ Sco_adon~s. Ha
vendo número regimental, declaro. aberta a sessã9. 

- no~exercício de 1988, de CZ$1.543.000.000.000,00 (um trilhão, 
quinhentos. e quarenta e três bilhões de cruzados). 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOs trabalhos. 
O Sr. 1'' Secretário procederá á leitura do_Expcdiente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicações: __ 
N·· 282. de 1993 (no 506193, na o[igem), de 16 do corrente, 

referente ao Ofício n" 568 de 9 de agosto de, 1993; - _ _ 
N" 283 a 288/93, (n" '07 a 512/93, na origem), de 16 

do corrente, referentes à aprovação das matérias constantes 
das Mensagens SM n"' 163, 162, 159, 157, e 158, de 1993, 
respectivamente, e CN n"'' 30, 25 a ',29, de 1993. 

A VISO DO MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES 

N" 259/93, de 17 do corrente, ~ncaminhando informações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n" 521, de 1993, 
de autoria do Senador José Paulo BísoL 

- Sala de Reunião da Comissão, U~ ele agosto de 1993. 
- Carlos Patrocínio - Presidente, Beni Veras -Relator, 
-'-'- Nabor júnior-- -Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N'' 276, DE 1993 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~3, de 1993 (n" 81, de 1991, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do ·art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N·• , DE 1993 

Holnologa ato do Conselho Monetário Nãcioilal que 
autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no exer
cício de 1988, no valor de Cz$1.54.000.000.000,00 (um 
trilhão, quinhentos e quarenta e três bilhões de cruza-
dos). - · · 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1" É homologado o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, 
no exercício de 1988. no valor de Cz$1.543.000.000.000,00 
(um trilhão quinhentos e quarenta c três bilhões de cruzados). 
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Art. 2" · Este Decreto Legislativo entra. em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 277, DE I993 

(Dà Conlissão Dirctóril} 

Redação final do Projeto de Resolução n" 49, de 
1993. 

A Comissão Dirl!tora- ap-rC:Senta a r~dação final do Projeto 
de Resolução n··· 49, de 1993, que tLUtOtiZa a cdrltratação de 
opeTaçã-o de arrendarilerito mercantil, ~em aval da União, 
pela Empresa Brasileira&: Aeronáutiça S.A.- EMBRAER, 
jUnto á lBM do Brasil Leasing LtJa, destinada à sUbstitui_ção 
parcii:ll de equipaméntos cm seu Ceritfó de Proces~arriento 
de Dados. _' 

Sala de ReuniãO da Comissão, Hr de agosto de agosto 
de 1993. -Carlos Patrocínio Presidente- Beni V eras Relator 
- Nabor Júnior- Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N" 277; DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n" 49, de 
1993 

Faço saber que o Senado Fetk·ral aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. -1-R. item 28 do Regimento fncnno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N·· 

Autoriza a contratação de operação de arrenda
mento mercantil, sem aval da União, pela Empresa Bra
sileira de Aeronáutica S.A.- EMBRAER, junto a IBM 
do Brasil Leasing., destinada â substituição parcial de 
quipamentos em seu Centro de Processamento de Dados. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'' É a Empresa Brasileira de Autonáutic S.A. -

EMBRAER- autorizada a contratar operação de arrenda
mento mercantil, sem aval da União, junto à IBM do Brasil 
Leasing Ltda, destinada à substituição parciarac equipamen
tos em seu Centro de Processamento de Dados. 

Parágrafo único. O contrato de arrendamento mercantil 
a que se refere o caput deste artigo será realizado nas seguintes 
condições e características: 

a) o valor da operação: s~rá da ordem de 
Cr$26.983.000,00 (vinte c _seis bilhões e novecentos e oitenta 
e três milhões de cruzeiros); 

b) O objetivo da operação: é o de substituir parcialmente 
equipamentos cm seu Centro de Processo de Dados; 

c) as condições financeiras bâSicas-dâ operaçãci:-são aque
las constantes nas ordens de compra n"' ':)2136001 e 921335501, 
anexadas à Mensagem n" 122, de 1993. 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe· 
diente (ido vai à publicação 

Sobrt! a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1'·' Secretário. 

São lidos os seguinte~ 

REQUERIMENTO N• 769, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, " .. , do 
Re$imento Interno. para Projet de Lei da Câmara do n" 109, 

de 1993 (n" 3.602N3. na Casa de origem), tJ.UC modifica a 
Lei n•! 8.629, de 25-dc fevt:rciro de_l993. que ··regulamenta_ 
dispositivos conatitudonais relativos à reforma agrária. 

Sala das Sessões, 18 de agosto dt! 1993. - Juthay Maga
lhães - Cid Sabóia de Carvalho - Marco Maciel - Magno 
Bacelar. 

REQUERIMENTO N<· 770, DE 1993 

Senhor Presidentl!. requeremos urgência, nos termos do 
art. 336, alínea c, do Regimento Interno: P<lra Projeto de 
Decreto Legislativo n·· 25, de 11.)93, que dti nova redação, 
ao art. 4" de Decreto Legislativo n" 92. de 1992. 

Sala das Sessões, 18-8-93. - Jutah)'' t\:Jagalhães - Cid 
Sabóia de Carvalho - ]\:]arco Maciel - Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Estes reque· 
rimentos serão votados após a Ordem do Dia, na for'n1a do 
disposto no art. 340. inciso II, do Rr.:gimento Interno. 

A Presidência receheu a Mensagem n" 289, de 1993 (n'-' 
502193. na origem), de 16 do corrente, pela qual o Presidenk 
da República so(icita a retirada do Projeto de Lei da Câmara 
n" 144. de 1992 (n'' 2.907/92. na origem). que extingue a fnição 
do _quzeiro, denominada centavo, e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
o Ofício n" S/82. de 1993 (n" 89/93. na origem). de 9 do corren· 
te, encaminhando, para os fins previstos no art. 52. inciso 
X, da Constituição Federal. cópia do acórdão proft!'rido por 
aquela Corte, nos autos do Recurso Extraordinário n" 
136215-8/210. . 

O expediente será encaminhado à Comissão de Consti
tuição, Justiça c Cidadania (decisão terminativa). 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, os Ofícios n"s 
S/83 e S/84, de 1993, (n"s 1.913 e LY14193. na origem). solici· 
tando, nos termos da Resolução n" 36. de 1992. do Senado 
Federal, autorização para que as Prefeituras Municipai:-. de 
Içara- SC. e de São Pauto- SP, possam contratar opera
ções de crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachada:-. à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu a Mensagem n·' 281. de 1993 (n'! 504/93, na 
origem), de 16 do corrente, atravé-::. da qual o Presidente da 
República comunica a participaç<.io ele observadores militares 
brasilei(os Qesarmados c de uma_ equipe médica na recém
criada Missão de Observação das Nações Unidas em Uganda 
e Ruanda. - - -

A matéria set:á __ Q.espachada à Comissão de Relações Ext~~ 
riores e Defesa Nacional, para conhecimento. 

É a seguinte a Mensagem recebida: 

MENSAGEM N• 281, DE 1993 
(N' 504/93, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal. 
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de que 

o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou, em mar
ço último, a Resolução 812 (cópia anexa). que, entre outras 
iniciativas. cria a Missão de Observação da ONU em Ruanda 
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e Uganda (UNOMUR), a fim dt:! contribuir com os esforços 
que vêm sendo empreendidos pela Organização da- Unidade 
Africana e pelo Governo da Tanzânia para cessar ~crgue-rra 
civil em RUanda. 

2. Em cumprimento à Resolução n·' 812, •o Secrctári'O~ 
Geral das Nações Unidas, por intermédio dos setores conrpe~ 
tentes do Secretariado, vem manteJl.do.cons~,.tL.tas cm vários
Estados-Membros para identificar países que ·estejam em con
dições de participar da UNOMUR. Foi solicitada ao Brasil 
a cessão de dez observadores militaws desarmados i! de uma 
equipe médica miHtar. O Estado-Maior das Forças Armadas, 
posto a par do assunto, manifestou estar cilpacitãdo a atender 
o pedido formulado. As despesas de transporte e díâriáS dos 
observadores c médicos brasileiros cil.bt:rão às NaçõCs Unidas. 

3. O mandato da UNOMUR será, num primeiro ino
mento, de monitürar"ci tranS:porú::"dJ armas e outros equipa
mentos de uso ofensivO entre Ruanda c Uganda e, à luz da 
implementação do Acordo de Arusha, assumir .outras respon-
sabilidades vinculadas ao processo de pacificação política em 
RuanJa. O Conselho de Segurança terá sempre de ser ouvido 
a expansão das atividades da UNOMUR. . . 

4. Embora não tenha participado diretamente da fa~C 
de aproximação concreta entre as parteS em litígio, o Bósil 
mantém atuação política de exortação contínua à paz, sobre
tudo, nas discussões havidas no Conselho de Segurança a 
respeito daquele país, nos termos da letra e do espfrito do 
art. 4, numerais VI c VII, da Constituição Federal. _Nes.se 
sentido, estou autorizando o envio do contingcnt!;!_solicitado. 
Com tal gesto, evidencia-se, uma vez mais_, _a_ determirlãção 
do Governo brasileiro em prestigiar a ação das Nações l_Jnida!> 
na solução dos conflito::; regionais. ___ _ 

5. A presente comunicação enquadra-se n-á rill.nha de
terminação de manter Vossas Excelências permanentemente 
informados sohre as principais medidas que venho tomando, 
em matéria de relaçõ_c~ internacionais, para que haja ampla 
coordenação entre os Poderes Executivo e Legislativo, nesse 
campo, em benefício da execução cficicntt! da política externa 
brasileira. 

Brasília, 16 de agqsto dt:: 1993. -Itamar Franco. 

RESOLUCION 812 (1993) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 3183a. 
celebrada el 12 de marzo de 1993 

El Consejo de Scguridad, 
Tomando nota de la :-,olicirud formulada en la cárta dei 

Encarregado de Negocies interino de Rwanda de fecha 4 de 
marzo de 1993 (s/25363), 

Tomando nota asimismo de las cartas dei R~presentante 
Permanente de Rwanda (s/25355) y dei Representante Perma
nente de Uganda (s/25356), de 22 de kbrero _Q.e 1993, cn 
que los Gobit.:·rnos de los dos países piden que se deSpliegauc 
observadores de las Naciom::s Unida5 a lo largo_ de la_ frontt!ra 
entre ellos, 

Profundamente preocupado por los combates que ti e nem 
lugar cm R wanda y sus consccuencias para la paz y_la segurj_dad 
internacionalcs, - -

Alarmado por las consccuencias para cl ser humano de 
la reanudación más rcciente c los combates en Rwanda, parti
cularmente por el número cada vez mayor de .. refugiados y 
de pcrsonas desplazadas y las amenazas a la población civil. 

Insistiendo en la necessidad de una solución política nego
ciada. en cl marco de los acuerdos firmados por las parte~ 
en An.i.sha, a fin de poner término al conflicto en Rwanda, 

Rindiendo homenaje a Ia Organización de la Unidad Afri
cana (OUA) pof sus _gestiones para promover esa ·s-o1ución 
política, - · · · 
. lorilando notá•de las declaraciones forni.uladas por e( 
Gobierno de Rwanda y por el Frente Patriótico-Rwandés 
(s/2S363, anexos q y li~). seg~n las çuale:s_i?S ~u.e_rz~s,arm~das 
de _Rwanda permarye_cerían en sus posiciones actuales, e_l ejér: 
cito dei F:rente PatçiÇttico voltaría a las p9siciones que oc_upada 
antes. dei·} de f,:!b~erç .de J9~~ y la . .z;ona entre la~--p_~(!_e> 
scría considerada Z9P~ çl~smilitariza,da neutral y utilizáda para 
la xigjlanci(! dei cl.).mplimiento de_ la cesación d~l fuego pOr 
una fuerza internacional, 

Acogiendo complacido el comunicado conjunto éiàdo a. 
con9Ce_r_ en Dar-es("Sala,m el 7 de ~ar~o çl~ 19~3 por el Go
bierno· de Rwanda y el Frente_ Patriótico Rwandés, concer
niente en particular a las modalidades de la cesación dd fuego. 
que se haría efectiva _el .9 de marzo de 1_993,_ y_ la _situación 
de las pcrsonas dcspla:Zadas (s/25385)," 

Acogiendo complacido la decisión del Secretario General 
de enviar una misión de buena voluntad a la_reg_ión y habief!dÇI 
escuchado un prime r uniforme oral sobre la misión. 

DeGidido a qu_e_ las Naciones Unidas, en consulta con 
ta" ~OU A. y en apoyo .de sus gestiones actuale5, consideren 
q)mo podrían contribuir ai proceso de un arreglo político 
en R~~nd(l_, en particular impidiendo la reanudación de lo:-. 
Cs>m~-ªtes y v!gilandç la Cesación dei fuego, 

1. lnsta ai Gobierno de Rwanda y al __ fre_nte ~atriÓtiCo 
RWà.ridés a querespêten la cesación dei fuego, que entró en 
vigor e! 9 de marzo de 1993, pcrmitan la entrega d~ suministro~ 
humanitarios y el retorno de las personas desplazadas, cum
plan las obligaciones que han aceptado cn los acuerdos que 
firmaron y Jleven a la práctica los compromisos que han con
traído cn las declaraciones y el comunicado conjunto mencio
nados; 

2. fnvita al Secretario General a que, en consulta c..'On 
la OUA, examine Ia contribución que las Naciones Unidas, 
apoyando los esfuerzos de la OUA, podrían aportar al forneci
miento dei proceso de paz en Rwanda, particularmente com 
el posihle cstablecimiento de una _fuerza internacional bajo 
la égida de la OUA y de las Naciones Unidas, a la que se 
confiaria, entra otras cosas, la protección de Ia población civil 
y, la prestación de asistencia humanitaria, y et apovo de la 
fuerza de la OUA para ia ohservación dcl cese dei fuego, 
y le presente con la mayor ":rgencia un informe ai respccto; 

3 .. I_nvita asimismo _al Secretario General que examine 
la solicitud de _Rwanda y Uganda de que se desplieguen obser
vadores en la frontera entre los dos Países; 

4. Expressa que está dispuesto a examinar sin demora 
las recomendaciones que formule el Secretario General_a cs'e 
respecto; -

5. Invita al Secretario GerJeraLa que coordine estrecha
mente sus gcstiones con las de la OUA; 

6. Insta al Gobf~rno aa Rwanday al Frente Patriótico 
Rwandés a que s;ooperen pknamcnte com los csfuerzos de 
las Naciones Unidas y de la QUA; 

7. -EX:hOria al"Gobierno de Rwanda y ai Frente Patrió
tico Rwandés a que reanuden-fa_s n~gociaciones e! 15 de marzo 
de 1993, conforme a lo convenido, a finde resolver las cuestio
nes pcndientes con miras a firmar un acuerdo de paz a mas 
cardar a comienzos de abril de 1993; -
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8. Insta a ambas partes a respetar estrictamente las nor
mas dei derecho internacional humanitario; 

9. Exhorta a todos los Estados a que se abstengan de 
todo acto que pueda aumentar la tenesíon en Rwanda y poner 
en peligro el cumpliento de la cesación dei fuego; 

10. Decide. seguir ocupándose activamente de la cues
tión. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi· 
dência convoca sesSão e:Xtraordináti~ _a realizar-se hoje. às 
19 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 156, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 33, c, 
do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com os Ptojetos de lei do 
Senado n•' 243 e 268, de 1991,6 e 130, de 1992) 

Continuação _da discussão, em turnO único, do Projeto 
de Lei da Câmara n' 156, de 1992 (n• 1.670/89, na Casa de 
origem), que dispõe sobre Partidos Políticos, regulamenta os 
arts. 17 e 14, § 3<.>, inciso V, da Consfili.J.ição Federal, tendo 

-Parecer sob n~ 173, de 1993, da Comissão 
-de Constituíção, Jusiíçã--e ·ciaadanfa, favorável ao Pro-

jeto e às Emendas n,.; 2, 4 a 10, noS termos da Emenda n" 
11-CCJ (Substitutiva) que oferece; pela rejeição das Emendas 
n1õ 1 e 3; e pela prejudicialidade dos Projetas de Lei do Senado 
n• 243 e 268, de 1991,6 e 130, de 1992, que tramitam em 
conjunto. 

-2 -
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 243, DE 1991 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 
(Tamitando em conjunto com o ProjetO de Lei da Câmara 

n" 156, de 1992, e Projetas de Lei do Senado 
n• 268, de 1991,6 e 130, de 1992) 

Discussão, em turnO- sUplementar, do PrOjetO de Lei do 
Senado n~ 243, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, 
que altera dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 
1971 - Lei Orgânica dos Partidos Po~tic(_)s: tendo 

-Pareceres sob n•' 500, de 1992, e 173, de 1993, das Co· 
missões 

- Diretora, oferecendo a redação do vencido; e 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Pro-

jeto de Lei da Câmara· n" 156, de 1992, e as Eni.endas n-;6 
2, 4 a 10, nos termos da Emenda n• 11 - CCJ (Substitutiva) 
que oferece; pela rejeição das Emendas n!'l 1 e 3; e pela prejudi
cialidade dos Projetas de Lei do Senado n.,s e243 e 268, de 
1991,6 e 130, de 1992, que tramitam em conjmíto. 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 2ôg, DE 1991 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto_com o Projeto de Lei da Câmara 

n• 156, de 1992, e Projetes de Lei do Senado 
n• 243, de 1991,6 e 130, de 1992) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n" 268, de 1991, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, que 
revigora os arts. 72, 75, 76 e 77 da Lei n• 5.682, de 21 de 

julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), que dispõe 
sobre perda do mandato por infidelidade partidária, tendo 

-Parecer n~ 173, de 1993, da Comissão 
-de COnstitUiçãO~ .JUstiça e_ Cidadania, favorável" ao Pro~ 

feto de Ler da -Câma·ra ·n~ 156, de. i992, ·e as Enieitdas n~ 
2,.4 a 10, nQs termos dã Emenda n''ll - CCJ (SubStitutiva) 
que_ oferecei; pela rejeição dás- Emendas n."'- i e :3~.; e pela 
prejudicia:lidade dos Projetas de Lei do Senado no:t> 243 e 268, 
de 1991, 6 e 130, de 1992, que tramitam em conjunto. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 6, DE 1992 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o ProjetQ Qe Lei da Câmara 

n• 156, de 1992, e Projetes de Lei do Senado 
~;;. 243 e 268, de 1991, e 130, de 1992) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Semldo 
n9 6, de 1992, de autoria do Senador Odacir Soares, que 
introduz alterações na legislação eleitoral, e dá outras provi~ 
dências, tendo 

--Parecer sob n9 173, de 1993, da Comissão 
-de Coristituição, Justiça e Cidadania, favorável_ ao Pro~ 

JeTõ de Lei da Câmara n" 156, de 1992, e as Eme_ndas n~" 
2, 4 a 10, nos termos da Emenda n'' 11- CCJ (Substitutiva) 
que oferece; pela rejeição das Einendas n,.; 1 e 3; e pela prejudi
cialidade dos Projetas de Lei do Senado ní'/1 243 e 268, de 
1991, 6 e 130, de 1992, que tramitam em conjunto. 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 130, DE 1992 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, C, 

Do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 

n• 156, de 1992, e Projetes de Lei do Senado 
n• 243 e 268, de 1991, e 6 de 1992) 

Discussão, em turno único; do Projeto de Lei do Senado 
n9 130, de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel, que 
dispõe sobre o financiamento dos Partidos Políticos, e dá ou~ 
tras providências, tendo 

-Parecer sob no:> 173, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Pro-

jeto de Lei da Câmara n<.> 156, de 1992, e as Emendas no.'i 
2, 4 a 10, nos termos da Emenda n" 11 - CCJ (Substitutiva) 
que oferece; -pela rejeição das Emendas n~ 1 e 3; e pela prejudi
cialidade dos Projetas de Lei do Senado n"" 243 e 268, de 
1991,6 e 130, de 1992, que tramitam em conjunto. 

-6 -
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

No 23, DE 1991 

Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n9 23, de 1991 (n»45/91, na Câmara dos Deputa~ 
dos), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal, 
tendo 

Pareceres, sob n9~ 24, de 1992; e 171, de 1993, das Co
missões 

- Temporária, designada para analisar a matéria, favorá
vel; e 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com 
Emenda de redaãção que apresenta. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) c:.. Passa-se 
à 
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Item 1 
Discu:-;sjo, em turno ~qiç<~._Uu~R~dt~Ç~-~o Fi!l}.LI (t;k

r.ecü.la p~.:"la Cornbsão Dirctprq cmsCu.Pi~t?-GCr'.n" 245, 
de 1!1Y3) do Projeto de Decretô LegiSI'afiVo_d' __tn, de 
1992 (n-·• 2'3. Ui! 1lJ91. na Ctdnar::i do!:>D_i:_bút'a-dús). que 
hóirlológa <~to do Con-selho MonçL{rfq !'[:.lci_onal -~~~e 
autorizou a emis::;:f~l :.~dicit~qa_l d~ _p:tpd-mocda no valor 
de um milhão c duzcntos_milhõc~ de cruzac,i~s __ novo~, 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo qut>m peça a palavra. <:!ncerrada a discussão. 
Encerrada a di~r.:ussão. sem aprc~e_ntuçCto dç ementla:-., 

a redaçtio final é considerada J~finiLivamcntc,__apotada. nos 
termo~ do rli~posto no art. :r:!4. do Regimento Intt:rno. 

O prt)jcto vai à promulgação. 

É a seguinte a rt:dação final aprovada: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" U>, DEI992 
(n" 23, de 1991, na Câmara dos Deputados) 

Homologa ato do Conselho Monetário N~cional qut! 
autorizoua emi~sào adicional de pap{•l-moeda no valor 
de NCz$1.200.000;ooo,oo (um bilhão e duzentos milhücs 
de cruzados novos). 

O Congresso Nacional lk·creta: 
Art. I· Fica homologado o ato dn Cons.~Jho_ Mon~tárío 

Nacional que autorizou a emissão adicion;,~l dt: raPe-1-mol::dã. 
no exercicio de ll)l)O, nu valor global dL: NCzS 1.200,_000.000~00 
·um hilhão c duzentos milh(Je:, de cruzados oovos),_~m respos
ta â solicitação e_ à~ razôes constantes da M~nsagem n'' l3l) 
de 21 de fevereiro de ll)l)(l, do Podt.•r Executivo. 

Art. 2'' Estt~ Decrt.•to Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se à 
aprçciação do R!.!ljUerimento n"' 76l)N3_. de urgência_, lido no 
Expedienk.para o Projeto de Lei da Cümara n" l()l), t.k ll)l:>.3. 

Em voraçüo o requerimento Ue urgência. __ _ 
o~ Sr:-.. Senadows que o aprovam queiram permanecer 

~entado~. (Pausa.) 
· Aprovado. 

AprovaUo ll requerimento. a m:Ht:!-ria a que se refere figu
rarâ na OrUem do Dia da segunda sessão ordinâria subseR 
qüt.'nte. mJs termos dt) art. 345. incisO II. do R~gi_n_!e_f!!O In
terno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Pa»a-se. 
agora. à apreciação do Requerimento n · 770193, de urgência, 
lido no Expediente. para o Projeto de Decn.:;.to L.:gislativo 
n" 15. de 1':>93. 

Em votaçtiO o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pau~a.) 
Aprovado. 
Aprovado o re4uerimento. a matéria a que st:!' refere t'igu

rará na Ordem r..l_o Dia na segunda sessão ordinâria subs~
LJÜente. no~ termo~ do art. 345. inciso II. do Regimento In
terno. 

A Sr• Júnia Marise - Sr. Presidente_,_peço a palavra 
para um assunto urgente e relevante. 

O SR, !'RESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem 
a palavra. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN ~ MG. Para urna cornu
nJcaç~lo inadiável. s·em revisão da oradora.)- Sr. Pr!.!sidtmtc, 
Srs-. ·Senadores. o ·:,~.ssunto 0 rd.:::Yante. tL'nd.o sido ,ohjeto de 
denúncias e matérias-divulgadas por tod~1 a imprensa nacional. 
Foi. inclusive. ddta.quc.na revibta ISTO.É, Süo o~ ga~tos de 
governos. passados.com obras que nunca cht!garam a ser corn
pk·t:.~das. Es~as obras. considerada~ f1.1Jaônicas. cu~taram ao 
Brasil hilhôc:-. d~ dólares cm empréstimos extlõc'rnOS. 

Algumas dessas obra~. por crit0rios racionai~ di.! n_ecessi
dadc C, urgência, s"ãõ~- pelo menos, discutivcis. Outras, como 
as usinas nuch~a-rcs·. r)odt:·m att.' mesni.o Ser co'n~idcradas franca
menti;' Jíspensâveis. Muitas delas. contudO. são realmente ne
ce!i~.árias e atê urgente~. como as obras Je saneamento ou 
de infra-estrutura ""'de· i"rànspnrtes.' SU.pé'rfluas ou não, encon
tram-se abandonadas t.'lll _t.'stügios diferentes de conce_ssão. 
Equipamentos carissimos. LJUC pod~riam funcionar qu.:mdo 
fermi nadas as ohras. civis. furam adquirido:, e entregues sem 
a conclusão das obras ~ est<.lo cnfçrr_uj~\ndo em pütios e gal
pões. Tudo isto acoJl,t~c_e _como se os milh0e~ de. t,lólar~_s empre
gados cm obras e ~amht!m e-m müquinas nCto representassem 
o sacrifício de uma Nação pobre. atingida pcla mis0ria, pela 
fome c_ pela insalubHd'ade Jus moradias precâri;1s. 

Buscarei destar.:ar a_qui os exemplos mais rtagranti;!S Jcs_:-;c 
dlõc'spcrdido dos recUrsoS púhlkos. a m<.tiorí·a injçiad;,~ nos t~m: 
phs- do Gent.:'ral-Pre'sh.it!ntc Ernesto G:eisel. Em plena hora 
dlõc'_ contenção de dlõc'spesas no mundo todo. no momentll em 
LJUe a :.~\ta Uns comhustivt!is fazia. os países ricos repe-nsarem 
suas ·políticas de gastos públicos. o Brasil se r.:mpenhava em 
gastar. s~m nt.•nhum_ planejamr.:nto, ll Jinheim LJUC nüo tinha. 
Não surpreende 4ue vivamos ho,it.' sob o p!.!sü da dívi_da exter
na. contratada_, em grande partt:. naquele tempo. E preciso 
conhecer os CLJuívo<.:O!'> do pa:-.sado. não somcnte para enten
dt!'rmos as causas de nossas dificuldades a tua is. mas. principal
mente,_ para não os cometermos no futuro. 

O Projeto Jalha. por t.•x_r:mplo. incluía a construção de 
urna grande estação de homhl!ame:nto .de :.ígua do rio Süo 
Francisco para irrigaçáo dt.' uma vasta ârca do :-.ert<.to Je Min~a~ 
Gerais. Plane java-se assentar. nos 100 mil hcctares de tlõc'rra 
ârida, nada ~enos que 10 mil colonos. Apesar da ~vidente 
importância econômica e social de proporcionar, a tanto:-. bra
sileiros. a terra c a condição para produzir alimentos, a ohra 
ficou parada no meio do caminho. Erros técnicos dn projeto 
original - como o desconhecimcnto !la geologia do maciço. 
onde se localizaria a estação de_]1omha~ -furam encarecendo 
os cu. ... _tü~ das fund:.~ções da obra e di\at;J~do o prazo para 
sua conclusão. Em conseqüência, as empresas que ali investi
riam há muito desistiram Je ~cus planos. 

A primeira etapa do projeto LJUe foí conduída irriga ape
nas 5'( da <irr.:a originalmente projetada, e apenas 500 colonos 
se beneficiam do que seri.a um megaprojeto. Duzentos c 
cinquenta milhües Je dólares foram consumidos e outro~ 500 
milhõe:-. de dólares s~riam nc-cessáríos paia concluir as etapas 
restantes do proj~to. Nove mil e quinhC"ntas famíli_a~ de sem
terras. h~m como milhões de hra!-.ileiros famintos, foram aban
donado~ e permanecem- até huje ~em perspectiva. sem espe
rança de ter um pnlmo de terra para trabalhar e produzir 
nag!Jcla região. 

Outro mcgaprojeto era o SÃNEGRAN, pelo '4uÚl se 
prett!ndia resolver, at0 mesmo para o prôximo século, o pro
blema do~ t:!'Sgoto~ saniHírios da Grand!.! São Paulo. O eq_uiva
lentt:: a nove estádios do Maracanã cm concreto jaz hojL' entre 
a Lapa e o Barueri, e 2 bilhões de dólares ain<;la seriam nec~s
sários para dar ao complexo a capaC-idade de tratamento de 
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apt.."na::. -1-50( do~ Uejetos do projeto original. 0::. equipamentos 
comprados para o SANEGRAN saíram de linha antes de 
serem instalados. e os Tilhricantes nem têri1-pcças de reposição 
para fornecer. Grande parte dessas m;iquinas, já obsoletas. 
ainda permanecem encaixotadas. 

Na AÇOMINAS,_duís lam'mador.es alemães~ quC custa
ram aos cofres públicos mais de I bilhãO de dólares cm prin
cipal e juros. nunca funcionaram. Um deles sequer foi monta
do. _e o _outro não opera porque não há mt:rcado para os 
perfis pesados para cuja produção foi projetado. Tudo gasto 
inútil, apenas gasto inútil, endividamento de um País com 
tantos e tão agudos problemas sociais a r_csolv_er! 

A Ferrovia do Aço foi outro desses sonhos mcgalômanos 
do '"Brasil Grande': que se transformaram cm pesaddo.Tam
hém ali. metal bruto e peças, no valor de 250 milhões de 
dôlare~. jazem empilhados na região. r~ trato vivo" de um crime 
cometido com o dinheiro do povo. São 600 toneladas de cobre 
puro e 400 _de alumínio. além de 35 locomotivas elt!tricas, 
que não saíram de seus caixotes origiri-ajs. 

No Programa Nuclear foi enterrada outra fortUna._ Em 
·uma das emprcs<.tS que o compunham, a Nuclehrás Equipa
mento~ Pt!sado~- NUCLEP. concebida para fahri~.:ar máqui
nas para- as ~ usinas que seriam construídas no âmbito do 
Acordo Brasil-Alemanha. foram aplicados 300 milhõe~ de dó
lares na~ obra~. Outros::! bilhões de-dólares foram empregados 
na compra das máquinas, que praticamente não.foram desen
caixotadas. Hoje. a f:íhrica executa pequenos serviços de usi
nagem. faz~.:ndo, por exemplo. peças para os submarinos da 
Marinha. Ironicamente. trabalha para quem executou. em 
paraklo, o único progranw nuclear brasileiro que logrou al
gum resultado no domínio de tecnologia de enriquecimento 
do urãnio. 

As usinas nucleares representam a vergonha nacional: 
Angra I. comprada à Westinghouse, foi um conto do vigário. 
Montada, nunca funcionou com regularÍdade.--"áprCscntando 
seguidos problemas. As usinas de Angra II c III são outro~ 
exemplos. A primeira tem a sua construção es~gnada há mais 
de 12 anos; Angra III, que nem chegou a_ ter suas fundaçôe~ 
concluídas, não passa de uma cratera inundada. escavada na 
rocha. Não poderia haver melhor ilustração para o te-rmo 
··custos afundados .. , do vocabuhhio tticnico de finanças. 

O Plano lJO . projeto para a energia elétrica. além das 
usinas nucleares. incluía várias hidroelétricas. Apenas em qua
tro delas: Porto Primavera, Rosana. Três Irmãos e Jtaquaraçu. 
previstas para serem construídas no Estado de São Paulo. 
gastaramwse X bilhões de dólares, embora a previsão fos~e 
de 2,5 bilhões de dólares, sendo que nenhuma tenha sido 
concluída. O equipamento, mais uma vez, fOi Comprado, en
tregue e dorme hojt.• em um depósito da Usina de Hha Solteira. 

No campo da energia, ligado ao PROÁLCOOL. _a 

COALBRA pretendia ser um projeto revoluciOii.áríOde pro
dução de coque e álcool a partir da madeira. Cinqüenta c 
um milhões de dólares foram simplt::srnent~.: jogri.dos fora na 
construção da usina cm Uh~rlândia, que chegou a entrar em 
funcionamento t!m 19R3, mas se mostrou _economicamente 
inviável. 

Em Cajamar. município distante menos de 45 quilômctros 
de São Paulo. encontrawst! a carcaça scmi~ahandonada de outro 
exemplo de desperdício do dinheiro púhlico. Tratawse da CO
PASE. uma fáhrica de papel que passou ãs mãos da União 
quando da liquidação do Grupo Ahda!la. A empresa não 
pode entrar em listas de estatais privatizáveis porque há uma 
interminável ação dos antigos donos na Justiça para reinte~ 

grá-la. Enquanto isso, lá t!stá o Governo pagando seus prejuí~ 
zos, ou melhor. o povo. desempregado. sem moradia. sem 
assistêncta ·médica, sem escolas, arcando com a irresponsa
bilidade dos atas praticados pelos governantes. 

A RegiàQ,NQrdeste, Sr. Presidente,_ Sr.s. Sena_dores. que 
enfrenta diariamente ;.;eus problemas com a seca, tem nas 
barragens e construções abandonadas como que o remate de 
seus males. O Sertão virou. na expressão do repórter Xico 
Sá. -da Folha de S. Paulo, um verdadeiro "cemitério de obra~ 
abandonadas". A barragem de Umhuranas, no município de 
Santa Maria da Boa Vista. deverá consumir 40 bilhões de 
dólares de recursos públicos. Não há como negar a urgência 
da obra: a população local precisa caminhar mais de seis qui!ô~ 
metros para obter água. A ohra. contudo. está abandonada 
c, entre o povo humild~ da regiào. ninguêm mais acredita 
ver concluída. algum dia, a tão sonhada barragem. 

Outras vezes. infelizmente não raras, a conclusão de uma 
obra causa problemas, pelo ··esquecimento"' d~ outras obras, 
complementares. principalmente de <tlcance social. Assim se 
deu quando da construção do Lago de Itaparica, em Pernamw 
huco. O projeto incluía o assentamento em áreas irrigada~ 
das famílias residentes na região alagada. Pouco se fez para 
a_ concretização deste programa de assentamento~ e aquela 
população agora passa fome. 

Num raio de L500 quilômetros constata-se nada mcnm. 
que 11 obras de barragens c de sistemas d~.: abastecimento 
total ou parcialmente abandonadas pelo Governo. Ê essa, 
certamente,_ a falada "'indústria da seca··: começar obras que 
rendem inaugurações e votm., para deixâMlas para quem vier 
depois, quem sahe, concluíwlas. É um abuso para com o p-ovo 
do sertão nordestino. que vive na mais extrema condição de 
miserahilidade. Em meu Estado. segundo reportagem do jor
nal O Estado de Minas, há 134 obras rodoviárias paralisadas. 
Cada quilômetro de leito de estrada iniciado e nào concluído 
rcprc~enta um prejuízo de 30 mH dólares, porque será neces
sário refazer tudo. porque ficou exposto ã intempérie. 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex" um aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE- Com prazer. nobre Senador. 

O Sr. Gilberto Miranda - Senadora Júnia Marisc. o 
Pais é um cemitério de obras paralisadas. de norte a ~ui. 
de leste a oeste. O investimento do setor público é pratica
mente zero. O que se faz. atualmente, com os poucos recursos 
que entram'? Pagam-se os t:"mpreiteiros. E como são pagos·? 
Nós não sabemos. O sctor de energia - que tem como titular 
.da Pasta o Sr. Paulino Cícero, que está no cargo há pratica
mente dez meses - não apresentou projeto algum. Temos 
em andamento muito lenro a construção de usinas, como Porto 
Primavera, Tn~s Irinãos e Miranda. algumas funcionando com 
urna. duas ou três turbinas. O Governo não apresentou plano 
algum para a complementação dessas obras que.: estão quase 
paralisadas. Quando se fala em privatização, por que não 
começar por essas obras não concluídas? Temos oportunidadt: 
de assistir. muitas vezes, na televisão, conjuntos e conjunto~ 
habitacionais, centenas de milhares de casas faltando pouca 
coisa para terminar, e estão com suas obras paradas por falta 
de recursos. O Governo não faz nada pela população carente 
de habitação e saúde. Constroem hospitai~; algumas pessoa~ 
ganham dinheiro, mas não cQl_ocam equipamento, pessoal, 
remédio, e a população continua sem poder usufruir desse 
benefício. Está na hora dos Ministros do Presidente Itamar 
apresentarem. cada um em sua área, um plano de recuperação 
desses bilhões de dólares já investidos nesses setorcs. Então 
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que os ministérios do Bcm-Estar Social, da Fazenda, das Mi
nas e Ene~gia, e dos. Transportes apresentem um plano de 
recuperação. Até hoje o Ministério dos Transportes não disse 
ao que veio; apresentou apenas um início de privatizaçáo 
da rodovia que liga São Paulo ao Rio, mas depois.das denún
cias de _edital viciado, voltou atrás; privatização da Ponte Rio
Niterói. parada. Está tudo praticamente parado; ·os ministro!. 
t!stão parados. Com raríssimas exceçõcs- ,....- como é o caso 
do Ministro Alexandrc Costa, que trabalha, que anda pelo 
Norte, Nordt!ste, dando suporte à SCDAM, SUDENE. SU
FRAMA. P!N/PROTERRA - poucos são as Ministros do 
Governo Itamar que estão dando seqüência às obras. Que 
Presidente da República reúna seus ministros, cobre deles 

um plano no sentido de minimizar essas perdas. tendo cm 
vista que o País não t~::m dinheiro, que são poucos os recursos 
para investimento_s novos. No próximo ano, de acordo com 
dados fornecidos pela Secretaria de Planefarilento,- tep~_m_O!> 
um déficit d!.! 30 a 35 bilhões de dólares. Quando o Ministro 
da Fazenda assumiu a sua Past;.~, o índice de inflação era 
de 28Si-~ hoje. é de 33~té. E S. Ex·' diz que isso não é nada. 
Um percentual de srk para o ministro não é inflação, mas 
para a nossa população é urna brutalidade. O gover"no ainda 
não se conscientizou Je que obras paradas custam mais que 
obras em andamento. QUando se .interrompe uma obra, o 
canteiro é totalmente desativado; depois. tc.:m~se que renego~ 
ciar com a emprciteira, que cobra taxas brutais cm cima disso. 
e acaba~se concedendo tudo. Está na hora de o Governo 
Itamar _exigir do Ministro de Minas e Energia, do Ministro 
dos Transportes - que é do nosso partido, do PMDB, e 
de outros ministros, no que diz respeito às suas áreas, um 
plano de privatização, de maximização dOS--pOücos recurso~ 
que existem, ao invés de só ficarem fazendo pagamentos. 

A SRA. JÚNIA MARISE- Agradeço a V. Ex" o aparte. 

O Sr. Ronan Tito- Permite~mc V. Ex" um aparte? Estou 
na fila, aguardando, pedindo, suplicando um brc.:ve aparte. 

A SRA. JÚNIA MAR ISE- Terei muito prazer cm conce~ 
dê-lo, Senador Ronan Tito, mas, antes, quero manifestar o 
meu regozijo com o aparte do nobre Senador Gilberto Miran
da, que certamente incorpora a este pronunciamento uma 
conclamação ao Governo Federal, exatam.eQtC no sentido do 
que afirm-amos hoje neste plenário. 

O próprio Ministro dos Transporte~. Alberto Goldrnan, 
logo que tomou posse, apresentou um map~ do desperdício, 
mo~:>trando as obras inacabadas neste País, E preciso mostrar 
à sociedade brasildra, com toda a transparência, onde foram 
aplicados os recursos públicos, de que .forma foram aplicados 
e quem não teve a responsabilidade, a consciência e o bom 
senso para iniciar c concluir essa obras e entregá-las à socie~ 
dade brasileira. 

Refiro~mc, agora, a algumas obras inacabadas cm Minas 
Gerais, e que o nosso Senador Ronan Tito conhece perfeita
mente, haja vista o seu interesse, seu empenho e sua preocu
pação com as questões de Minas. 

Há 12 anos, o Governo Federal paralisou as obras do 
Viaduto da Mutuca e o Trevo deSabará, transformados, hoje, 
em verdadeiros· corredores da morte. No Trevo d~ CE ASA, 
temos quilómetros de aterro que estão em processo de erosão. 
Menciono ainda o metrô de Belo Horizonte, iniciado há 12 
anos,pelo Governo Federal. Inacabado, atende parcialmente 
à população, apesar de os inYC_:i_timcntos- da ordem de 100 
milhões de dólares em equipamentos- estarem hoje espalha~ 
dos nos pátios para serem utilizados nas obras. 

O Sr. Ro~_?;an Tito- Permite~ mi.! V. Ex' um aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE- Corq prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. Ronan Tito·-:_ Senador-a Júnia Marise, conterrãnCa 
e amiga, o discurso que V. Ex·• faz é denso, é çarr_egado 
deimporfância. V. Ex'' ataca os problemas mais importantes 
do nosso Estado e ,do País. E, pari ·pass·u·, corre ne-ste Con
gresso ____,aliás, hoje está no Senado federa]- Uma lei_ çle 
privatização que contempla principalmente a privatização das 
obras já coricluídas, os recursos já sacrificados d~ população. 
Os pdvativistas -'e entre eles me incluo- estão todos de 
olho. Na hora em que se for privatizar, por exemplo, a Usina 
de Furnas, feita pór Juscelino _Kubitschçk, todos quererão 
comprá~la, ou a de Três Marias, porque foi descapitalizada 
com o tempo. A pergunta que deixo é a seguinte: Por __ que 
não se manda um projeto para cá no sentido de se privatizarem 
todas as hidrelétricas _e todas as obras paradas? Por quê? 
Esta é a pergunta que fica. E, no entanto, somos açodados 
a privatizar empresas que estão funciOnãndo e sã6 bem geri
d.as. Ou_ V. Ex·· e o povo mineiro não estão satisfeitos com 
a CEMIG? Ela ate11cJe o Vale do Jequitinhonha, Sr. Presi
dente, a 47 dólares o KW. enquanto o KW-força custa, inter~ 
nacionalmente, uma média de 90 dólares. Essa lei que aí 
está, saiu muito ruim do Senado -o Relator não tem culpa 
-foi piorada na Câmara e, hoje, não tem emenda. A emenda 
é descaracterizada com a supressão dos arts. 41 e 42. Devem~se 
prof·Or normas específicas de privatização para cada setor, 
porq•;e essa lei é um enorme guarda~chuva onde se quer abri~ 
gar desde a privatização das concessões de serviços funerários 
até adas terrnoelétricas nucleares. Ora, por mais sábio que 
-seja o legislador, coino faria para abrigar tudo isso? Gostaria 
de terminar dando a V. Ex", a estie Plenário e aos Anais, 
um exemplo vivido por mim recentemente, que serve bem 
para aquilatar o Brasil de hojt! e o de antanho. No tempo 
de Juscelino Kubitschek, Hugo Goutier comprou um prédio 
para a Embaixada do Brasil na Itália- er~ o Brasil de Jusce~ 
lino -,Palácio Dora Panfili, Piazza Navonna, por um milhão 
de dólares. A UD:N de então abriu uma CPI, porque era 
um absurdo que, naquele momento, se comprasse por um 
milhão dt:: dólares aquela embaixada. Hugo Goutier constituiu 
uma comissão de licitação. fiscalizada por membros da mais 
alta seriedade, e acabou fazendo a col)lpra por aquele valor. 
Os maiores empresários oriundos da Itália se cotizaram c 
reformaram o palácio. Porém, um pedacinho do palácio, a que~ 
le pequeno apartamento ao lado da igreja - uma décima 
parte do imóvel -, ficou pendentt! à época para que fosse 
decidido num período de 30 anos; o Brasil teria o comodato 
daquela fração. Venceram agora os 30 anos, e nosso País 
teria o direito de fazer a opção: pagar por aquela parte cinco 
milhões de dólares, ou entregá~lo, aleijando o Palácio Dora
Panfili, que é um dos orgulhos de toda a Itália e de toda 
Roma. Sabe o que acontece-Com o Brasil de hoje? Não temos 
os cinco milhões de dólares; um País que tem um PIB oficial 
de 450 bilhões de dólarCs, um País que tem o seu PIB real 
superior a 800 milhões de dólares. Não é mais o Brasil de 
!uscelino; o PIB, naquela época, talvez fosse uma coisa próxi~ 
rnã- i go- milhões de dólares. Perdemos, agora, essa décima 
parte; aleijamos o palácio. Este é o Brasil agachado, o Brasil 
de cócoras, que não quer se compenetrar em seu tamanho. 
Este País, nobre Senadora Jüli.ia Marise, nasceu com o destino 
de ser grande; não temos o direito de atrasá~ lo. Se n3o temos 
capital, se falta poupança aos cofres do Estado, existe a pou~ 
pança popular, existem os investidores brasileiros e ~:x:iste 
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o capital internacionaL Os tc.!~.:nicos que mais conhecem f10jc 
o mercado avaliam que a poupança internacional. que est::í 
à disposição dos países que querem_ s_e arrumar c. r~c_eber 
investimentos, é da ordçm de tres trill:iõL"s de dólares. E que 
brasileira é grande_, pois da é a rric-tadt:' da úívid_a dos-Estado~ 
Unidos, em termos percentuais. Dc:vç!_.nP> me-no& de 407t:: do 
PIB brasileiro; os Estados_Unidm da América do Norte devem 
soq do ~t:u PIB. O Brasil não é peêtllerio, é um ·colOsSo, 
apenas est~í agachado re[as suas elites. :Parabenizo V. Ex 
pelo discurso tenso, carregado cle uma realidade trágica que 
está nos amarrando neste momento. Devíamos ter mais sena
dores e p:.trlamentares com o seu alcance; não aqueles que 
fitam procurando d-efeito na unha do J.edü mínimo da Brigitc 
Bardot, mas aqueles que são capazes. de descobrir que _este 
Pab é grande e que seu futuro tem que· Ser promissç:)f. tv):a:-. 
o futuro começa agora, ou não começ·a·nünca. Muito obrigaLlo 
a V. Ex•. · 

A SRA. JÚNIA MARISE - Senador Ronan Tito, V. 
Ex", cOm seu apart"e, enriquece o nosso-pronunciamento, pela 
sua intdigência c sobrctuJo pela sua pe-rccpçrto da realidade 
que o Brasil vive hoje. diante da irn:sponsabilidade do pas
sado. 

V. Ex-· faz alusões. comparativa::; a determinadas uções 
do Govano diante de questõc~ específicas, como no caso 
da EmbaixaJa do Brasil em Roma. que servem exatamcnte 
para uma orientação daquilo que estamos comtatando nos 
fLSOO Km de Território Nacional. Vou citar um fato ap"nas 
para nos situarmos nesse caso específico. Senador Ronun Tito. 
Estive, na semana passada, vi:·dtando as obras do metró de 
Belo Horizonte, c qual nüo foi a minha :-.urpresa c a minha 
perplexidade ao ser informada de que _todo aque_lt:> equipa
mento 4ue está jogado, LlUe está deixado naqueles pátios, 
ao longo da construção da linhu do metrô de superfície de 
Belo Horizonte, custou aos cofres_ públicos 100 milhões de 
dólares[ Se as obras forem reiniciadas e os recursos alocados. 
parte dessa quantia certamente não scr::i aproveitada. Portan
to, como não existe a questão mais fundamenwl neste País, 
que é a responsabilidade dç os governos a tua is dart>m continui
dade as obras iniciadas pelos governos passados. mio dando 
nenhuma resposta ao povo brasileiro, que contribui com o 
seu sacrifício no pagumento d!.! tributos e de impostos para 
que certamente I.!"S~_as obras possam ser iniciaLia~ em todo o 
Território Nacional. chegamos ii conclusão de que é preciso 
fazer algo a respeito; V. Ex· tem toda razão. Como fazer'! 
Ainda não sabemos. Cabe ao Gov~rno Federal a solução desse 
problema. O Governo deve mapear ess<fS"obras. e não apt>nas 
anunciá-las~ deve definir posições, de forma objetiva. pragmá
tica_ e rcsponsávd r.:om a sociedade brasileira e manifestar 
o seu desejo iminenk cle conclui-las e dt:- entreg:.Has ao povo. 
Em Minas Ger~üs, Sen~u.lor Ronan Tito, foi necessária a 
elaboração dt! concurso. o apoio de toda a Bancada mint>ira, 
sem cxceção, o auxilio de Deputado~ c Senadores. inclusive 
o do Senador Alfredo Campos, o de V.Ex·- c o meu para 
que garantíssemos, no Orçamento da União, os recursos ne
cessários pata a conclusüo dessas três obra~. Por quê? Pnn.jue 
o mctrô i uma obra que atende à classe trabalhadora c à 
populaçc.io. 

No viaduto da Mutuca foram investidos mai:s de 200 mi
lhõe~ de dólares. No entanto, encontra-se lá um desvio, o 
que represcma um nagrante desrespeito e uma flagrante discri
minação com Minas Gerais. E o viaduto hoje é o retrato 
vivo do ""corredor Ja morte··. Há duas ~emanas, o Jornal 

Nacional fez uma reportagem, que foi publicad~~ cm rede na
cionaL denunciando exatamcnte e!:>st' f:.ltu. 

Em rclaçáo ao trevo do Cca~a. onde temos hojt> o maior 
entrt"posto' de hortigranjeiros do País- estamo:-. t:<xportando 
alimentos para o Norte e Norde~te -:-+a::. estatística do DNER 
informam que, só no m0s de junho, tivemos 165 acidente::. 
com scki mortes. Pois bem. agora, a "tesoura .. do Ministro 
da Fazenda corta ao meio esses rt"cur.sos. Jú tivemos uma 
década perdida. 12 a 1.3 anos. Depois que se iniciou a constru
ção do metrô em Belo Hurizontt.::, Porto Alegre t.! Rt.::cifc fize
ram o mesmo, c os metrôs já foram entn:gucs às respectivas 
populações. Da mesma forma. o metrô Je Brasília r.:omeçou 
o"ntem e vai ser entregue amanhc.i. 

Pois bem, Sr. Presidente, nós, mineiros. estamos no lÍmite 
da nossa paciência; da paciencia que Deus cert:Jmcnte tem 
reservado aos mineiros. E por quê? Porque o povo mineiro 
sempre, em todos os momentos d!>!cisivo::. da hi::.tória deste 
Pals, deu a sua contribuição, a contribuição histórica, a contri
buição pela liberdade e pela democracia, mas. agora, não 
quer mais fazer concessõ_es. Daí a mobilização que se faz 
hoje em Minas Gerais e em todos os segmentos da nossa 
sociedade, no sentido de levar ao Governo Federal. ao Prcsi· 
dente Itamar Franco. ao Mini:--.tro da Fazenda, ao Ministro 
dos Transportes a palavra que entendemos ser hoj~ de funda
mental import<lncia para o próprio Governo. a fim dt.: que 
essas obras não onerem ainda mai:-. os cofres públicos feJerab 

e não penalizem os j::í tl.io sofridos brasileiros de Minas Gerais. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na qualidaJe de fi:-.cai::-, 

do Executivo e zeladort.:~ do Orçamento Ja União, é no~~o 
dever e~tarmos akntus para que cs~c úescalabro não .::untinue. 

Esse ê o retrato da realidade que agride a consci0ncia 
nacional. Refletindo sobre as estathticas, vamos nos J~parar 
com um grave quadro social que aponta 65 milhõ(;!s Je brasi
leiros que vivem na mais completa mis0ria: 32 milhüt::-. passam 
fome, 40 milhões de crianças expostas ú mendicância c à margi
nalidade e 35 milhões de analfabetos adultos. no País do dt.:s
perdício, da malversação do dinheiro público. do engodo, 
da irresponsabilidade aúministrativa c da má aplicaç<io Lk 
políticas pública::-,. 

No Pais da impunidade. o povo v é o seu salário corroído 
pela inflação, sua esperança se esvaindo, e a confiança Lk•:-.apa
recc nas açõcs do Governo. EnLJuantu b~o. a minoria privilc· 
giada -sempre ela -conrinua desafiando uma Nação vilipen· 
diada. que mio sabe ond~ encontrar o sol nu horizonte, Sl!lll 

presente e sem futuro. 
Era o que tinha u dizer. Sr. President~. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidcnto...·. pe.:,·o a palavra pda 
ordem. 

0 SR. PRESIDENTE (Chaga:-. Rodri~u!..'s)- V. Ex k"lll 
a palavra, nobre Senador. ~ ... 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pd~t t)r<.km. S~m 
revis:.io do orador.) Sr. Pre:-.iJente. ~stinwlado p~la:-. palavras 
corajosas da Senadora Jürib Marisc, cu queria apenas aditar 
doü; itens da maior importânl'ia ao se-u discurso. 

S. Ex·· não teria a ohriga~,·ãl> Je induí-los em seu pronun
ciamento porque n~io vivcneiu. conlo t:u. os prohlemas da 
Rt:g.i:lu do C~ntro-Oesl!..'. Afinal. :-.ou provinciano. pt.•rtr.:n~o 
àquela região de língua'" intrometida··. situada_entrl! __ tr~s E::._t'J
do~. Por isso. vivo as agruras da malversa~ao do dtnhL'JnJ 
púhlicn, da falta de prioridade e me q~JI.!ixo, ass_im co~o _a 
Senadora Júnia Marise, do tft:spr~stil:!-10 qu~o:: Mmas (,eruJS 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 19 7583 

está tendo neste, no ant!!rior, cm outros governos o_u mesmo 
em outros desgovernos que se sucedem. 

Senadora Júnia Marise, tcrno_s cm Uben,tb~ ç U:hcrlândia 
uma estrada _de ferro que demanda. Bçlo Hori;zonte e São 
Paulo. A Região Centro-Oeste. exporta. mais p).i menos, de 
12 a 14 milhões de toneladas de grãos, dependendo do ano. 

Muito bem! Exportar para o Porto de. Santos quer dizer 
estrangulamento. quer dizer não preferência, quer -dize_r o 
embarque mais caro do mundo cm termos de grãos. Por que 
não exportamos por Vitória? 

Uma tornada de cu_stos_ superficial nos diz que apenas 
o contorno da Serra do Tigre - uma obra caríssima para 
um país desse tamanho! - é orçado em torno de 60 a. 70 
milhües de dólares - estou falando cm milhões de Qólares! 
O contorno ferroviário da cidade de Belo Ho"rizp_fJtc é uma 

ohra de 40 milhões de_ dó.l~u::e_s. O Brasil pagaria esse investi
mento numa safra, porque a diferença entre o que se ganha 
e o valor da exportação, incluindo o valor dos transportes 
e os custos de portos - do Centro-Oeste para Santos -
é sim plcsmente o dohro dos custos que teríam_os do Centro
Oeste dircto para Vitória ou para os portos do EspfritO Sanro, 
que estão vazios. 

Estamos trabalhando, pasme a Sr• Senadora Júnia Marise, 
há cinco anos, o Espírito Santo e nós, sornados. V. Ex• tem 
consciência di.sso, c tOdos os governos que assumem dizem: 
"Mas isso é extraordinário, é prioritário! Vamos desobstruir 
o Porto de Santos." Mas. mais do que isso, iríamos aumentar 
- e muito- a nossa produção exportável, porque a competi
tividade aumentaria. 

Sabem o Sr. Presidente, os Srs. Senadores e a Senadora 
Júnia Marise o que é diminuir IR a 24 dólares no custo de 
transporte de uma tonelada de grão? O que significa iSto 
no mercado competitiVo internacional? Goiás .. Mato Grosso, 
Matn Grosso do Sul e Minas Gcraís- através dó__seu triângulo 
- o norte de São Paulo também. todos ganharíamos, mas 
ganharia muito mais o Brasil. 
.... E, no entanto, Sr." Presidente, essa é uma .Obra qu~ foi 
localizada, os portos do Espírito Santo estão ociosos_e as 
obras estão paralisadas. 

A Sr" Jti.nia Marise- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Ouço V. Ex• com prazer. 

A Sr> Júnia Marise- Tem toda razão V. Ex", Senador 
Ronan Tito. v_ Ex~, como costumo diz_cr em relação às ques~ 
tões emergentes que convivemos neste País, colocou "o dedo 
na ferida'". Quero aproveitar a oportunidade que V. Ex~ me 
concede de aparteá~lo, neste momento, para reafirmar, inclu
sive, uma denúncia que fiz há uma semana, em Belo_ Horizonte 
- é grave! - e que está exatamente relacionada com a 
questão do corredor ferroviário de Minas Gerais, ligando Bra~ 
sília ao Espírito Santo. Há alguns meses, a Rede Ferroviária 
Federai_ vendeu, na condição de cessão de venda para a Com
panhia Vale do Rio Doce parte do seu corredor ferroviário, 
os limites de Belo Horizonte. Pois bem, desses recursos que 
seriam revertidos exatamente para a Rede Ferroviária Federal 
de Minas Gerais, para a manutenção e construção de c_erca 
de 1.000 quilõmetros do corredor fcrroviário._que faria a liga
ção até o corredor do Espírito Santo, abrangendo a região 
de Unaí, principalmente, desses recursos, repito, boa parte 
foi desviada para o corredor ferroviário do Paraná. Não estou 
discutindo, aqui, a questão da aplicação desse dinheiro no 
Estado do Paraná. Estou. sim, questionando ao Ministro de 

Minas e Energia, ao qual a Vale do Rio Doce está subordi-
nada, quais as razões para esse desvio. -

O Sr. Gilberto Miranda - Existe Ministro de Minas 
e Energia no País. Senadora? 

A Sr" Júnia Marise -Por q~e houve a concordâncía no 
desvio desses recurSOs. Senador _Ron_an Tito, que es~avarri 
comprometidos? Porque a cessão de venda foi efetuada no 
corredor ferroviário de Minas Gerais. No contrato - ainda 
não tive acesso a ele, mas estou_ tentando obtê-lo, solicitando 
ao Ministério que me encaminhe uma cópia desse coritrato 
-,certamente, há cláusula que propõe a aplicação de recursos 
no corredor ferroviáriO de Minas Gerais, principalmente na
quele trecho do corredor ferroviário de carga de Belo Hori
zonte, que vai se deslocando para o interior de Minas Gerais, 
a iegião Centro-Oesté e_ o Estado do Espírito Santo. Pois 
bem. e o que está acontecendo com isso? A Rede Ferroviária 
não tem mantido o seu compromisso junto às empresas que 
estãci construindo esse corr~dor. ferroviário, e, .com isso, já 
tivemos, na semana passada, 200 trabalhadores demitidos. 

Portanto, Senador Ronan Tito. louvo V. Ex• neste mo
mento em que ocupa o microfone do Senado Federal para 
abordar uma questão que, realmente, significa não apenas 
o _desrespeito com Minas Gerais mas, sohretudo, a falta de 
ética em relação a esses recursos que, obrigatoriamente, con
tratualmente, teriam que ser alocados no corredor ferroviário 
de Minas Gerais e foram desviados - não remanejados -
desviados para o corredor ferroviário do Paraná. Muito obri
gada a V. Ex• 

O SR. RONAN TITO- Eu que lhe agradeço, Senadora. 
V: Ex~. com sua percucíência e _com sua inteligência, e o 
condão de colocar 9 "dedo ria ferida'\ chega, ?s vezes, {I 
excitar a inteligência do interlocutor para ir aos problemas 
mais sérios. 

Ontemfaláv~unos sobre eyasão fiscal, que é um capítulo 
que eu quero abordar muitas e muitas vezes, porque tanto 
eu como os Senadores João Calrnon e Esperidião Amin e 
vários muitos outros nos dedicamos intensivamente a_ esse 
trabalho antipático~ fui Vice-Pre_sidente da Federação das In
dústrias do meu estado por duas vezes, Presidente da Asso
ciaçào Comercial. briguei com ·os empresários deste País, fiz 
palestras em vários lugares. Para quê? Para que se contivesse 
o déficit público, se controlasse .a inflação, e pudéssemos, 
a _partir daí, alocar os recu_!'so~_já __ existentes neste País e faze-r 
o desenvolvimento auto-sustentado, sem inflação. -

Mas o que aconteceu, Sr. Presidente? 
Os números oficiais fornecidos ontem pelo Senador Beni 

V eras nos contam-_o_ seguinte: gastamqs com_ pessoal, no ano 
passado, em torno de 14_ bilhões de dólares. Está previsto 
para este ano __ despendermos 19 bilhões e 200 milhões -
e 27 __ bilhões no ano que vemt Sr. Presidente, isso é brincar 
com o serviço sério dos Oufios!-

0 Senador João Calmon, tomado de indignação, queria 
dotar a educação de mais recursos, porque não é pOssível, 
no limiar do terceiro milénio, ficar uma criança. neste País, 
sem o direito de ir à- escola d~ prinleiro grau. FOi isSo que 
moveu o Senador João Calmon c a todOs_ nós. Acertar as 
contas deste País, para que o mesmo pudess_e se desenvolver. 
Pergunto eu - se pegarmos o recurso que foi arrecadado 
a mais e o investirmos em mão--de-obra aumentamos a base 
monetária, a pressão de compra e também a inflação? Querri 
não sabe disso? E quem paga a inflação, Sr. Presidente? Em 
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primeiro lugar. o desempregado, por4ut.: não tt.:m a mínima 
possibilidade de trabalhar._ Quem V'!i investir nu111 país com 
inflação de 32%, e que continua cresc~ndo? Quem. paga a 
inflação é o .assalariado, principalmente o_ de baixO-salário. 
Não estou falando dos executivos, pois_ C$~es, em n_()_S:?Q P_afs. 
há muito já ganham_ em dólar; rcccQem_tl)l ÇJuz.e_i.to:).~.tnas 
a referência é o dólar. Paga o pobre, que fica mais pobre. 

Depois, criamos um "programazinh_o··. chamamo~ um 
hispo bem-intencionado, um sociólogo bcm-intCndonado, e 
vamos fazer "caricaturidade··??- porquC_ caridade sem justi
ça não existe! A primeira exigência da .caridade é a justiça. 
Quem nos conta isso muito bem é Dom Hélder Câmara, que 
havia criado, no Rio .de Janeiro, o Banco da Providência; 
um dia, uma senhora d_~q!!~a cidade, muito rica, muito abasta
da, foi entr~gar-fti_e um donativo polpudo e disse-lhe: ·~Toma. 
Dom Hélder, para os S'?US pobres"'. Disse Dom Hélder que 
ficou, naquele momento, tocado por esses "seus pobres"'. 
Será que ele era dono dos pobre~? E r.:lc., que conhecia muito 
aquela senhora c a sua situação, disse-lhe: '"Minha senhora, 
leve esse dinheiro; trate do seu jardineiro, ele está tuberculoso; 
dê o melhor salário às suas empregadas. Minha senhora, não 
é possível fazer caridade sem antes fazer justiça···. 

Estamos faltalidO com a justiça aO povo brasileiro, c que
remos fazer "caricaturidadc"- caricatura de caridade! 

Sr. Presidente, diante de Deus, não_sou contra distrihuir 
alimentos neste momento ao povo brasileiro. mas isso é parn 
a passagem do obstáculo! Isso é para passar o Ruhicão. Mas 
estão nos impedindo de passá-lo. ' 

Eu já disse quem pagã a inflação. Agora, vou dizer quem 
são os sócios da inflação: são os oligopôlios, os--monopólios, 
as grandes empresas c os bancos. São .sócios, ganham com 
a inflação. Mas hoje temos novos sócios ostensivos. O D~pu
tado Paulo Paim lidera neste País a sociedade que se beneficia 
da inflação! Quem não sabe? Ser~ que S. Ex·' não sahe? Os 
economistas do PT não sabem que aumentar a massa salarial 
neste momento vai provocaro recrudescimento da inflaçüo 
e,_dcssa forma, vai prejudicar 9 de_se_mpregado, o assalariado? 
Se S. Ex~ não sabe, não {-digno do cargo. Se o seu partido 
não sabe, não foi informado pelos seus economistas, por seus 
estudiosos, não é digno de ser chamado partido. 

Sr. Presidente, eles podem continuar fazendo a sua dema-
gogia - os "PTongas·· de sempre - mas não deixo 
de fazer a minha denúncia~ 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex~ uffi aparte? 

O Sr. Beni V eras- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. RONAN TITO - Nobre Senador Beni V eras. 
antes de conceder-lhe o aparte, ouço primeiro o nobre Senador 
Gilberto Miranda, que me pediu nntes a palavra. Em seguida, 
terei muito prazer cm ouvi-lo, pois tenho certeza de que V. 
Ex·' tem como enriquecer muito mais este discurso. 

O Sr. Gilberto Miranda- Nohrt' Senador Ronan Tito, 
se V. Ex·' me permitisse, gostaria- de- passar a palavra ao Sena
dor Beni V eras, que aniversarla ho_j~. c_ deVe por isSõ falar 
cm primeiro lugar. (Palmas.) 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, se fosse permi
tido cantar "Parabéns a Você", eu iria ensaiar esta música. 
Mas somos limitados pelo Regimento, e este não prevê tal 
situação. 

Peço ao Senador Beni V eras que cerre os olhos um pouco 
e "escute .. a nossa emoção - que não se faz ouvir, pois 
o Regimento assim o impede, mas não o nosso sentimento. 

E saiba que desejo a V. Ex' muitos c muitos anos de vida. 
V. Ex' é um Parlamentar que honra esta Ca~a. um homcm 
digno. um homem corajoso. um homem que dá satisfaç~in 
à sua consciência, antes de querer iludir o povo. 

Ouço V. Ex:, com muita honra. 

O Sr. Beni Vera~ - Senador Ronan Tito, gostaria úe 
_ falar sobre dois assuntos._ Primeiro. a respeito da folha de 
pagamento a que V. Ex'" se rcfcriu. A Lei C a de n · 1:\.676, 
de 23 de julho deste ano. Ela colocou os funcionários públicos 
que eram aposentados pela Previdência com limite de 10 
salários mínimos na previd&ncia púhlica. com o salário com
pleto, totaL Isso refletiu-se na folha de pagamento, que au
mentou de 6 bilhO~s c 960 milhões dc dólares para 10 bilhôr.:s 

_e 510 milhõ~s de dólares. A troco de nada, pois não hü rL'torno 
ao País. Uma outra questão: V. Ex·' referiu-se também a gene
rosidade do projeto do Deputado Paulo Paim: o que me chama 
a atenção é o seguinte: o partido a que o Deputado pertence 
ajJ.IdOu muito a_ compor uma C.:'lixa de funcion<irios públicos 
que têm vantagens especiais, aposentadorias especiais, direitos 

_especiais. São recursos que são suhtraídos do Pals para serem 
entregues a essas corporações, c que faltam às camada:> mais 
baixas. Agora, estão hrigando pelo salário dos que ganham 
menos, mas_se esquecem de que o salário yuc está faltando 
{10 povo e ao País é o que está sendo dado às corporações. 
que usufruem de grandes vantagens e consomem os recursos 
públicos, os quais não ficam disponíveis para ajudar a popu~ 
Iação a ter mais saúde, educação, saneamento- bt!ndício5. 
afinal, que ela tanto precisa. Então, são falsos amigo~ do 
povo, no meu entender. Ak:gam que estão defendendo o 
direito do povo, mas, de fato, não estão, p<)rquc- compro
metem os recursos do povo cm medidas que não são es:-.enciais, 
deixando~o carente c desguarnecido. Obrigado. 

O SR. RONAN TITO- Eu que agradeço a V. Ex' 
Sr. Presidente, eminente Senador João Calmon. o mais 

digno de todos nós. um erro deste estulto Senador 4ue lht> 
fala fez com que cu cometesse uma gafe que peço seja expun
gida das notas taquigráficas. O Senador João Calmon. h<.i 
duas décadas. detectou a saída para o Brasil, para os hrasi
leiros, o mapa para a construção Je urna população digna, 
isso se faz através da educação. principalmente a de primeiro 
grau. 

Há aproximadamente seis meses, li uma estatística de 
que cm cada um milhão de pessoas existe um gênio, mio 
importando a cor da pele. o formato dos olho:-.. a origem. 
E são os gt!nios que levam o mundo pan1 frente. Quanto~ 
gênios. nobre Senador João Calmon. jogamos na lata de lixo'? 
Quantos gênios brasileiros escondemos, impedindo que desa~ 
brochassem? Quantos gênios foram para a marginalidade, por
que colocaram o homem à margem tio processo de des.:nvol~ 
vimento? E da margem do processo à marginalidade é um 
passo. E querem votar a pena tle morte! Eu gostaria de saber 
para quem. Para quem deu um passo da margem à margina
lidade ou para aqueles que colocaram essas pessoas ú margem'? 

Sou contra a pena de mork em qualquer nível. Nós, 
não somos o autor da vida, sabemos quem é o seu Autor. 
Só _Ele pode dispor da nossa vida. Só o Autor pode. E e~tá 
escrito no Livro dos livros: "Ele é o Autor da vida, sü Ek 
pode ceifá-la". Sr. Presidente, eu disse, em outra ocasíão. 
que estamos como cachorro correndo atrás do rabo. Mas estaM 
mos pior. Jcí não corremos maiS atrás do rat1o. Estamos afun
dando nos discursos heróicos, mentirosos c demagógico~. 
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Denunciei aqui a dupla "PTonga", uma instàiada no se
gundo c terceiro escalões do Governo e a outra, nos jornais, 
que está intcre~sada em fazer escândalos e não em localizar 
os grandes problemas do Brasil a fim de solucioná-los. 

Lembro-me de La Fontaine_a toda hora:_"TOut le flatteur 
vive et dt!pend de celui qui l'icoute·· (Todo adulador vive 
e depende daquele que o escuta). Toda vez que vejo um 
desses moços falando: ··os !rabalhadores", lembro-me de La 
Fontaine. Desculpem-me. 

Estou mais ou menos como aquele homem que pára dian
te do livro de Dantt.,: Alighicri. abre a página e vê desenhado: 
"Lasciatc ogni speranza, vai ch'cntrate!" (Deixaí fora toda 
esperança, ó vós que aqui entrais.) Porque o inferno é a ausênR 
cia da esperança. 

Eu desafio es::;t!S "políticos ... que só sahcm navegar em 
águas sujas, que não têf!1 proposta. eu desafio __ Q$ membros_ 
do PT a nos dizerem qual a sua proposta. o- SOcialismo? 
Que socialismo? Nunca disseram. Mentiram o tempo todo! 

Fdipc Gonzálcs disse certa vez: "O socialismo_-quc precoR 
nizo é nãoRmarxista". 

Os marxista.;;, eu assisti, há poucos dias, o que-eles conse
guiram fazer, desde 1948 até um ano atrás, no país mais disciR 
Plinado e mais determinado do mundo, a Alenl~riha. V:í.- de
pois de 60 anos. o que eles conseguiram na Rússia; não p_o~em 
confessar verdadeiramente a sua_ ideologia. E vamos ilaquear 
a boa-fé púhlica com uma meia verdade. · -- -

Eu sou socialista, nosso Partido o é, Que tipo de socia
lismo? O da Suécia? Lá o regime é social-democrata, chamado 
socialismo democrático. O da Espanha? Um deputado espa
nhol me disse algo muito interessante, Senador Jarbas J:'assa
rinho: "El Primero Ministro_ no _és mas que un vi-olinista. Segu
ra cl violin con la mano esquierda, pero lo toca con la dere
cha". Será que o_esquerdismo deles tambt!m é do tipo violino? 
Era preciso clarear. 

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que esse povo deve 
à Nação uma melhor exegese do seu socialismo; uma explica
ção. São pescadores de águas turvas. Podem dizer que o chaw 
vão é antigo. a expressão é- antiga, mas não encCifitro outra_ 
melhor para o momento. 

E agora, corno cu dizia, o PT. liderado por Paulo Paim, 
os maiores sócios da inflação, vão ganhar mais com o regime 
inflacionário do que os monopólios. Querem então os maiores 
sócios da inflação. Por quê? Estão vendendo engodo, estão 
com a plataforma política. E se a inflação caísse, qual seria 
a mensagem deles? O socialismo? O que eles iriam pregar? 
Quanto pior, melhor. Vamos semear a cizânia, jOgar irm_&_() 
contra irmão, dizer que o- Ministro Maurício Corréa fez sua 
declaração de maneira incorrcta. E depois se verifica que 
o Imposto de Renda de S. Exrl está absolutamente cç>rreto: 
Mas sua sentença já transitou ent julgado, não pela justiça, 
mas na imprensa. 

De que adianta o candidato à Presidência do Banco do 
Brasil protestar -aliás, ele nem era candidato, foi o Presiw 
dente Itamar que o convidou para ocupar aquele cargo -
se um outro esquerdista famoso desta Casa,_o Deputado Au
gusto Carvalho, do antigo Partido Comunista, que mudou 
de nome (segundo eu ouço, só de nome), disse que ele havia 
dado um prejuízo ao Banco do Brasil? Foi julgado. Indignado 
com aquela sentença. porque foi julgado publicamente, ele 
tinha que explicar para a sua família, nos seus 34 anos de 
Banco do Brasil, que ele não havia traído o Banco do Brasil. 
Pediu, então, que o Tribunal de Contas se pronunciasse sobre 

aquele episódio. O 'Tribunal de Contas não se limito(!. a se 
pronunciar e disse: ''Ele recebeu, de uma firina- QUe estava 
falindo, o dohro que a Justiça daria conta de receber·.-. Mas 
o ·que adianta isSO",' Senador Jarbas Passarinho? A sentença 
já ·traÓSitou em julgaqo. De cjue ·adianta-eu--gritar aqut-;-entre 
quatro paredes, que Breno Reis é um homem honrado, traba
lhou 34 anos no Banco do Brasil e d_eu um extraordinário 
lucro àquela Instituição? Não, nãorBreno Reis nãO erã.-daque
les que ficavam apOritando o dedo duro em cima dos- colegas. 
Ele é um homem que trabalhaya para o Banco do Brasil 
avançar. Ele foi gerent~ d~quel~ instituição financei"ra em 
ntí.ftha cidade. Ficou seis meses_ arrumando a agência. Nós 
achávamos que o BÚtco do ~rasil _havia acabado, e, de repen
te, ele fecha a gerência e sai à rua. Investiu na ddiài 100t'/f 
a rr18.is em valores ·reais do que o seu antecessor: a Cidade 
~xpl_odiu, cresceu, e ele não perdeu nenhuma aplicação. 

Mas, verdadeiramente. um homem desse na Presidência 
do Banco do Brasil, será que vai interessar çió Deputado Au
gtisto ~arvalho? Será? É a pergunta que fica. Pare_ce-me que 
não. -

Convidei o Deputado Augusto-Carvalho para deba-termos 
numa sessão do Congresso Nacional. Ele disse: ''Não, você 
faça o seu discurso, que eu já fiz o meu". Ele já havia conse
guido o seu objetivo, o seu intento. O que adianta para ele 
agora clarear o assunto? Não adianta. Para ele, não. 

Eu fico pensando: que valor tem a pessoa humana neste 
· País? Que valor tem o cidadão? Que valor tem o homem 
público? Que valor tem cada um de nós? 

Uma vez assisti a um fílme- a minha cultura é de almana
que, de maneira que fico citando algumas coisinhas que vi 
por aí- que falava sobre pena-de morte. E num determinado 
momento os condenados à morte tinham que ser --:- não por 
exigência deles, mas do juiz- absolvidos pol- um sacerdote, 
porque queriam matar o corpo e não queriam matar a alma, 
embora, pela teologia que conheço, corpo e alma são indisso
lúveis. Na verdade, só se separam quando ocorre a morte. 
É o que eu entendo. Mas num determinado momento, o padre 
que estava acostumado àquele ofício de dar a absolvição, 
falto_u -_ele estav,a _doente,_ já velho- e veio um padre 
novo e não se contentou em dar a absolvição. Perguntou 
a cada cidadão: ··como é que você se chama?" "Eu me chamo 
Beni". "Beni, ~ocê é imortal e insubstituível". "Como é que 
você se chama?" "Eu me chamo Gilberto.'' "Gilberto, você 
é imortal e insubstituível ". Vous -êtes ilnmorte(et iD.sÕbsti
tuible. Isto ficou na mínha cabeça. No Plano de Deus, cada 
um de nós tem um sentido. Eu não posso acreditar num Deous 
irre:sponsável - a menos que eu não acredite em Deu,s = 
que cria as pesSoas aleatori_ame:nte, e que os homens podem 
dizer: "Esse serve, aquele não serve". Como ê que fica a 
dignidade de cada cidadão, de cada ser? E aqueles que assu
nl.enf o seu espaçO e trabalham d-ignam-ente, determinadaw 
mente e, depois de 34 anos, Sr. Senador - sua sentença 
transitou em julgado. Não importa a opiilião do Tribunal 
de Contas da União. Isso não tem a mínima importância. 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. RONAN TITO-Pois não, nobre Senador Gilberto 
Miranda. Eu me alonguei tanto que não s_e_i se ainda cabe 
o aparte de V. Ex\ mas tenho muito gosto e agrado em 
ouvi-lo, nobre Senador Gilberto Miranda. 

O Sr_. Gilberto Miranda - O seu discurso, na manhã 
de hoje, é bastante variado, pois tra"üt de vários ass.untos. 
Eu ia aparteá-lo no momento em que falava não só dos problew 
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mas de Minas Gerais, bc.m_como os de minas e energia. Sena~ 
dor Ronan Tito, acredito que o Govcrno_.._oeSte momento. 
se preocupa mais com a. generalização do_ desperdício e da 
pobreza do que cm resolver, realmente, os problemas, Falava 
V. Ex· .. sobre.! a inflação. Será que Ministros.de Estado, presi
dentes e diretores de_ esta~ais -sofrem com a ~nflação? Será 
que os altos escalões_ di> GQverno Fede_ral conhecem, na ilha 
da fantasia, que é Brasma, a inflação? Pepso que não. Inflaç.ão 
é coisa de pobre, é coisa de empresário, é daquele que corrói 
o salário, corrói a receita, corrói a empresa, esses seo.t<:.m 
a inflação. Aqueles que pouco pagam pela inflação não se 
preocupam. V. Ex·• falava en:t cducaç<i.o, e ,citou o trabalho 
do Senador J.oão Calmon. 9 Governo_ es_t~ preocupado com_ 
essa área? Educação para que e para qtie-rri?. O Gove(no.·_pãO 
está preocupado praticamente com nada .. _Q Oovcrno pre-ncu
pa-se com a saúde?_ Acho que não. Nós vemos, todos_ os dias. 
cenas na televisão, lemos ·nos jornais, áS p_essoas chçgando 
aos hospitais e morrendo. E V. Ex' 04~i~~ cm S~LO_ _?au~~. 
quando tomávamos depoimento para o Relatório do PMDB. 
do Partido, que se falava que muita gente morreu em São 
Paulo durante o pcrfodo da crise da ::;aúdc, agora,_ por falta 
de antibiótiCos. Então, eu não vejo nc~l].f.:!qta preocupaç_ão. 
Qu"ando pego um relatório do Sistema PrívasJo de Saúde vejo 
que as empresas públicas, Senador Ronan J"ito, na _qual está 
a Previdência Social, tem um plano de sistema de saúde priva
do para seus funcionários. Estranho. Parece brincadeira. A 
Previdência social não acredita no seu_ próprio sistema de 
saúde e faz para o.s !;CUS funcionários um plano de previdê~cia 
privado, como também as Estradas de Fc~ro Federais, Vale 
do Rio Doce, Correíos e Telégrafos, Ministério da Fazenda ... 

O SR. RONAN TITO- O Ministt'!rio da Fazenda também 
tem? 

O Sr. Gilberto Miranda- Tçm. 

O SR. RONAN TITO- Então está eotcnQido. 

O Sr. Gilberto Miranda- Imagine V. Ex~ que as emprc· 
sas públicas gastam, só com seguro saúde, a quantía irrísófia
de 1 bilhão, 176 milhões de dólares. HQje, pela manhã, esti_ve 
com o Presidente da Telebrás e perguntt.!'i a S. EX·' quántO 
que essa empresa gastou, com seguro saúde, _r_ara atender 
os seus 600 funcionário~;. nestes 7 meses? Ouvi_ algumas histO
rias a respeito de funcionários que têm problemas de rin5, 
de visão, utilizam óculos etc. Tomei conh!!clmcnto, falta ser 
confirmado, 'porque o Presidente não dispunha desses dados,' 
mas tenho informações de fontes internas da Telcbrás que 
com 600 funcionários, nestes 7 meses, sp na parte de seguro 
de bt:nefícios desse tipo. médicos, remédios, ela gastCiu a quan
tia 'irrisõria de 24 milhões de dólares. ]magincm se para 3,5 
milhões de segurados das empresas públicas se gasta 1 bilhão 
e 176 milhões de dólares, se fôssemos dar este tipo de seguro 
saúde para a população brasileira o Governo precisaria, no 
mínimo, de 50 bilhões de dólares. EntretantO, há outra classe 
mais privilegiada, que é a das estatais. Por que o Governo, 
que está preocupado com o desperdício, com a falta_ de dinhei
ro, com a falta de caixa e que já encaminhou 19 medidas 
provisórias para o Congresso Nacional, não envia uma medida 
provisória, para que seja tevogada a lei que concede contri
buições das estatais para os fundos de pensão dos funcio~ 
nários? Sabemos que os fundos de pensão têm aproxima
damente, em conjunto, 27 bilhões de dólares. Agora, cstatai~ 
que estão falidas ou semifalidas c não dão lucros, pagam 13'', 
14" e 15" salário e possuem mais de 130 benefíciOs pari:l os 

seus funcionários: para compra de_ caixão, para dentadura, 
para óCulos, para perna ortopédica, enfim, para tudo. E o 
Governo não envia medida provisória alguma para que não 
se repassem verbas para essas fundações. Continua tudo igual. 
O que fazem essas fundações? Além de todos os benefícios 
que concedem a essa classe privilegiada - ainda beneficiam 
o esporte, não- sou contra 'pOrquê fiz muito esporte- vemos 
a ·torcida organizada pela Fundação do Banco do Brasil. É 
bonita, toda de amarelo, torcendo para o vôlei, mas temos 
outras prioridades. Acho que o vôlei é importante, o Brasil 
conseguiu títulos excepcionais neste espQrte. Quem arca com 
esse ônus? A Fundação Banco do Brasil. Vários esportes, 
como o tênis, o futebol de salão, o futebol de campo. são 
pagos pelas fundações que fazem verdadeiras generosidades 
com o dinheiro das estatais. Pergunto a V. Ex•: de onde vem 
o dinheiro das estatais? Do contribuinte. No entanto, aquele 
que contribui. nobre Senador, contin_ua sem hospitãl, sem 
escolas, recebendo um salário ínfimo da Previdência Social, 
que não dá para viver dignamentt!. o aposentado. hoje, está 
fadado a morrer de fome. Por outro lado, o funcionário do 
Banco do Brasil - não tenho nada contra essa institüição 
financeira ......:. que se aposenta com o cargo de gerente, por 
exemplo, daqui a 20 anos, se ele ainda estiver vivo, c-ontinu.n.rá 
recebendo, através da Fu-n(lação Banco do Brasil, o me-smo 
salário atual do cargo de gerente. É possível termos dois brasis 
tão diferentes? Temos o Brasil das estatais e temos o Brasil 
dos 50 milhões de hrasileiros que passam fome, de crianças 
abandonadas, de hospitais abandonados, de um seguro irrisó
rio. Será que o Presidente da República, um homem que 
conviveu_ncsta Casa durante décadas, um homern_conhecedor 
dos problemas da Nação - tive oportunidade de ler gicinde 
parte dos seus 720 discursos feitos nesta Casa~ combatendo 
violenta-mente c::.sa -Sifuã:ção -, será que Sua Excelência se 
esqueceu de tudo que falou neste Plenário, de vez que tem 
a caneta na mão e é o Chcft:! Máximo desta Nação? É um 
homem sério, íntegro, honesto - só ouço falar isso. Mas 
é preciso exccutar,-mcu Presidente. Está na hora de mandar 
medidas provisórias para esta Casa com propostas de mudança 
da situação do País. Aquele que é mais rico, como disse V. 
Ex-', vai continuar insensível à inflação c vai, cada vez mais, 
ganhar dinheiro: os oligopólios, os bancos, as empreiteiras. 
Absolutamente, estes não sofrem. Os presidentes de estatab 
são aliciados, suas famílias ganham presentes, viagens, ga
nham tudo. Por que o Governo de ltamar Franco, que é 
um Governo honrado, um Governo sério, não ordena uma 
auditoria em cada uma das estatais? 

O SR. RONAN TITO- Senador, um momento por favor. 
Tenho medo de que a população se canse da honestidade 

desnecessária, tenho muito medo. 
Pode continuar, Senador, desculpe-me a interrupçãO. 

O Sr. Gilberto Miranda -Senador Ronan Tito, acho 
que a população fá está cansada da classe política. já está 
cansada dos presidentes. A população não sabe que não temos 
o poder de fazer o bem - e acho que nem de fazer o mal. 
Vejo brilhantes Senadores desta Casa, todos os dias, trazerem 
denúncias e sugestões ao Governo, mas, em nenhum momen
to, vejo o Executivo se interessar. Ainda não tive oportu
nidade de ouvir de um Senador desta Casa que um pronuncia-
mento seu foi ouvido pelo Palácio do Planalto. Penso que 
o Governo é completamente surdo. Estou nesta Casa há sete 
meses, e nada vi nem ouvi no sentido de que o Planalto tenha 
Se interessado por algum pronunciamento fdto aqui e te"nha 
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chamado o senador responsável_ para obter maiores esclareci
mentos c contribuições.__ no sentido de corr!gir distorções e 
acatar __ sugcstões. _E considero que elas foram boas, porque 
o Planalto não ouviu! Está a 200 metros_daqui e coritinuã 
surdo. Será que não está na hora de o Prcsidentc_da República 
trocar seus assessores? Será que _seus_ _assessqre_s_~_vam a Slla., 
Excelência nossas preocupações? Será que não está na hora 
de o Presidente da República mandar a_ çsta Casa medidas 
provisórias que possam coibir essas barbaridades? O seguro
saúde_, um gasto de 1 bilhão de dólares, alcança funcionários 
de estatais! _E os outros brasileiros LEstão _e _continuarão 
fadados a morrer na pohreza, no dese_ffiprego, no sofrimento 
e com _a inflação. Este __ Gov~rno não apresentou nada, at~ 
agora, para retomar o desenvolvimento; nada mosttou para 
acabar com o dcst:mprcgo ...'! para resolver o problema das 
estatais, que é um câncer. Privatizar-se-á a Cosipa: no·s próxi
mos dias c todas as falcatr_uas ali praticadas fica-rão impunes. 
E as outras estatais? OCOrrerá o mesmo. É lamentável. Pro
meto a V. Ex\ Senador Ronan Tito, que enquantÕ estiver 
aqui, nestes próximos cinco anos e meio, c enquanto existirem 
estatais, trarei á _tribuna desta Casa, todas as semanas, um 
escândalo- porque o que não falta,_~ escândalo_~m estatais 
-, até, talvez, o Governo tomar alguma providência. Muito 
obrigado pelo aparte. 

O SR. RONAN TITO- Quem agradece sou eu, Senador 
Gilberto Miranda. 

V. Ex" pergunta por que não se resolvem esses problemaS? 
Nós sabemos que, inicialmente, o Governei tem que tomar 
algumas medidas. Não é possível promover o desenvolvimen
to, o crescimerito do Pais com uma inflação de_ 30%,.assim 
como não é possível combater inflação e ser simpático, popu
lar. Não conheço um homem que tenha tentado combater 
a inflação e tenha sido popular ao mesmo tcrnpo - menos 
aqueles que tentaram fórmulas mágicas que depois explodiram 
e acabaram ainda mais com a nossa economia. COmbater 
tenaz e seriamente a inflação não é um papel simpático; querer 
combat~r a inflação c ao mesmo tempo ser popular é impos~ 
sível: "E chupar cana e assobiar aQme,smotempo". 

Agora, após acertar a economia, há que se ter um elenco 
de prioridades. Eu não sou pelO Estado mínimo, sou pelo 
Estado forte, soberano, e um pafs, um povo que não tem 
um Estado soberano está liqüidado. 

O Sr. João Calmou- Permita-me um apã.ift\110Dre Sena
dor Ronan Tito? 

O SR. RONAN TITO - Ouço, com prazer, o nobre 
Senador João Calmon. 

O Sr. João Calmou- Nobre Senador Ron-an Tito, V. 
Ex;· tem batido, cm_ relação a mim, recordes de generosidade. 
Exagera os seus elogios a minha atuação obstinada em favor 
da _educação, e por isso sinto-me no dever de, nesta manhã, 
destacar_. a quem não conhece como eu a sua fulgurante carrei
ra política, que V. EX'! foi o Unico brasileiro que teve a cora
gem, a visão de estadista para propor, na hipótese de ser 
eleito Governador do Estado_ de Minas, que fos:::~em destinados 
50% dos recursos decorrentes da arrecadação d_2~ imposto~ 
estaduais para a educação. Infelizmente, o eleitorado de Minas 
Gerais não entendeu a importância transcendental da sua pro
posta, mas V. Ex." ficou com um crédito invejável que o imor
taliza na história política do nosso Pais. Aqui fica a homena
gem a esse magnífic:o lutador das Alterosas e que agora desem
penha um papel de extraordinária relevància como Presidente 

da Comissão Parlathentar de Inquérito sobre a Evasão Fiscal. 
Do resultado dessa CPI, nobre Senador Ronan Tito, dt!peri~ 
derá o futuro deste País._Se ~ssa Comissão atingir os objetivos 
visados, se puder conter a avassaladora, a despudorada sone
gação fiscal do nosso País, a sociedade brasileira terá uma 
composição mais humana, mais equitativa, sem essa conccn~ 
tração excessiva de riqueza nas mãos de uma minoria de priviw 
legiados. Muito obrigado. 

O SR. RONAN TITO- Quem agradece sou eu, Senador 
João Calmon. · -

Cirano de Bergerac, criação de Edmond Rostand, disse 
que quando se é eleito papa num conselho de homens tão 
nulos quanto graves só se tem que agradecer~ Mas dizia gue, 
ao mesmo tempo, um elogio de alguma pessoa com autof'idade
tinha sentido. Quero fazer minhas as palavras de Edmond 
Rostand. Se eu fosse elogiado por outra pes~<:m por ter traba_
lhado pela educação, não teria tanta impo-rtância. Mas devo 
dizer c confessar _que fui despertado para a importância trans
cendental da educação exatam~nte po_r V. Ex·· Muito obrigado, 
Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Ronan TitO? 

O SR. RONAN TITO - Ouço o nobre Senador Jarhas 
~_as~arinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Agradeço a V. Ex1 permitir 
o meu aparte ao seu discurso, que, infelizmente, não ouvi 
desde o início; mas todos sabemos que ficamos embevecidos, 
quando ouvimos V. Ex• Meu único "não-apoiado" foí quando 
V. Ex" disse que a sua cultura é de almanaque. Protestei, 
porque esse _tipo de modésüa é exagerada. O discurso de 
V. Ex·: é um chamamento a reflexões rilúltiplas. E o aparte 
que lhe foi dado ainda há pouco pelo Senador Gilberto Miran~ 
da também me lembra alguma coisa. O nosso ilustre colega 
lhe perguntou o que o Governo tem feito pela educação. 
Penso que a última medida provisória pode responder o que 
o Senador pelo Amazonas perguntava a V. Ex·•. porque nela 
está dito que nenhuma instituição particular de ensino pode 
tomar qualquer medida restritiva ao aluno inadimplente. Essa 
é a proposta. Bom, quer dizer que podcrlamos também, por 
extensão, dizer o seguinte: quem quer que vá ao supermercado 
e saia de lá com tantas compras pode não pagar ao caixa, 
porque o caixa tamhém não pode tomar qualquer medida 
restritiva ao comprador inadimplente. Por outro lado, por 
que o Governo. que não está proporcionando um ensino públi
vesse poucas pessoas estariam em escolares particulares, por 
que então o Governo não chama a si a adimpléncia do inadim
plente? 

Se concede bolsa, que pague, então, aquele que ele consi
dera co-qto não tendo capaCidade de estudar, já que não lhe 
dá a bqa educação_ pública. E mais ainda: isso não será um 
convite à inadimplência generalizada? O que está pagando 
daqui a pouco vê que o colega que não paga tamb~m terá 
o mesmo direito de fazer suas provas e tirar o seu curso. 
Haverá um convite a isso! Qual foi a resposta que essa medida 
provisória deu? Foi a mim, a V. Ex·•? Não. Foi aos garotos 
da UNE que foram recebidos, foi aos garotos da UBES, do 
ensino secundário, que sentaram à mesa do Presidente da 
República e exigiram providências dessa natureza. Relativa
mente ao outro ponto em que o Senador Gilberto Miranda 
tocou, cu me permitiria uma discrepância. Não é exatamente 
que a Previdência Social não acredite em si; são os funcionários 
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em geral. Existe_ um sistema antigo, muito antigo na Previ
dência, chamado PATRONAL, que se estendeu pelos minis
térios em geral. Quando passei pelo MiniStério da Ju:.;tiça 
-desastradamente, aliás, mas passei- o que encontrei foi 
algo curioso. 

O SR. RONAN-TlTO- Permito-me diZer que náo ãPóio 
V. Ex• ~ - ~~ ~~- ~ 

O Sr. Jarbas Passarinho- Com essa vivêncía de natureza 
militar, não passo por um Ministério, a não ser que eu vá_ 
fazer uma visita a todas as áreas c seções do Ministério. Che
guei à área médica, onde encontramos uma_mesa de curativ_9s 
com o apoio quebrado e era para a ginecologia._(Risos). Passei 
o resto do meu tempo brigando com o médico, dizendo-lhe: 
"Mas_ como é que se pode fazer gine_cologia, se oão._há nem 
o apoio para se colocar o pé?" Não havia um medicamento, 
Senador. Foi uma luta conseguirmos e deixa_rmos isso lá. Mas 
os funcionários - e justamente com as dificuldades de_ se 
poder ir a uma fila do Inamps para ser atendido- procuram 
ter em cada ministério um apoio imediato. Não se pode fazer 
tudo, não se pode criar um hospital geral em cada ministério; 
daí, então, a Patronal, porque é urn princípio de se fazer 
um tipo de articulação en~!~ aquilo que o Inamps propor
cionaria e aquilo que a: livre escolha proporcionaria pOr seü 
turno. São apenas pequenos reparos ne::;::;a reflexão. Agora, 
o ponto fundamental do que ouvi de V. Ex'- que, a meu 
ver, é a questão fulcral das nossas preocupações atuais -
é a sua pergunta: "Que socialismo o PT cifúecc?'' Primeiro, 
Senador Ronan Tito, o PT não tem uniformídade, não tem 
harmonia. Agora, separOu~-se a sua ala -talvez_ mãis radjca
lizada, que é a da ConvergCncía Socíalista, e fundou-se uni 
novo partido, que acabou de ser registrado, que parece ser 
o Partido Socialista Unificado, ou algo assim. Esse Partido 
era a Convergência Socialista trotskista. Há grupos ainda mar
xistas-leninistas. Ontem, cu dava um aparte ao Senador Espc
ridião Amin, na presença do Senador Eduardo. Suplicy, c 
dizia que o governaOte que abrir mão de ter um serviço de 
informações estrat~gico ao se-u lado não é um governante. 
Ele não vai ter condições, inclusive, de faZer qualquer estra
tégia de governo se ele não sabe. Por outro lado, uma demo
cracia que não se defende é suicida! 

O SR. RONAN TITO - Chro. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Há que ter os elementos 
para poder se defender. Para isso é preciso analisar o que 
está acontecendo. Dizia que, no início do Governo-do Senador 
Esperidião Amin como Governador de Santa Catarina -e 
os dados _que o Senador Eduardo Suplicy eram de 1985 -
o PT ainda era essa grande umbrella que tinha dos trotskistas 
aos stalinistas, e havia declarado pda futura ministra, a então 
candidata a prefeita de São Paulo, Luíza Erundina, que a 
luta armada era uma opção, dependia de condições objetivas. 
Digo: quem conhece um pouco do jargão- mar-xista sabe o 
que Marx disse sobre condições objetivas: é não ter moeda, 
é ter convulsão social, é ter injustiça generalizada. Ora, isso 
tudo está aqui à nossa mão e à nossa vista. Então, existem 
condições objetivas. Se elas justificam a ação armada, por 
que a democracia não tem condiçõtis de se dderidcr? Essa 
pergunta que V. Ex• faz gostaria de ver os homens do PT 
responderem. Primeiro, se o PT pode responder no todo; 
segundo, veja que fantástica é a minha admiração pelo Presi
dente do Partido, Luiz Inácio Lula da Silva: foi um homem 
que, na sua carreira sindical, só conseguiu ser presidente de_ 

um sindicato c não do maior sindicato dos metalúrgicos da 
América Latina, que é o de São Paulo. Sempre perdeu para 
o Joaquinzão e ago_ra para o Medeiros. Não chegou, portanto, 
a Presidente de federação, muito menos de confederação. 
Mas, no campo político, é hoje. o nome mais cogitado nas 
P.esquisas para ser o nosso próximo Presidente da República. 
E um fenômeno, sem dúvida! Deve ter qualidades pessoais 
realmente admi_ráveis, só para poder conseguir isso. Por trás, 
certamente, exiSfem os fatores coadjuvantes. Que socialismo 
pretende? O de Cuba? Sahemos que em cada viagem que 
o Presidente do PT faz - com muita freqüência - passa 
pelo "Napoleão do Caribe", passa pelo Sr. Fidel Castro, que 
é recebido com os maiores aplausos no Brasil. No dia em 
que ele cair, Senador Ronan Tito, não tenho dúVida nei:thuma 
de que veremos em Cuba a repetição _da Romênia, da União 
Soviética, quando se falava sobre Stálin, e só então aparecerão 
as vJ_nganças, os morticínios que ele praticou, o juiz que ele 
era da vida de cada pessoa. Que se leia Hubert Mattos, que 
se leia Valadares, que se leia o que as pessoas que provaram 
o que se faz na ilha de Cuba contra a dignidade humana. 
Será esse o socialismo do PT? É esse que noS espera nO caso 
de uma vitória dele sobre o Senador Sarney, se viesse ,a ser 
candidato pelo PMDB, sobre o Dr. Quércia, sobre quantos 
nomeS no partido de V. Ex" existem, como o de __ V. -Ex•? 
Nem. sempre as escolhas coincidem com a sensatez da opção. 
Obrigado a V. Ex·' 

O SR. RONAN TITO -Quem agradece sou eu, nobre 
Senador Jarbas Passarinho. 

Uma coisa não podemos negar ao congênere do PT, por
que está sempre coligado, que é o PC do B. Eles definiram, 
o PC. do B disse: o meu socialismo é o da Albânia. 

A Albània é o mesmo que B.aquel: não chora seus filhos 
porque já não existem mais. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Lembro aos 
nobres Senadores que o Congresso está convo_cado para reu
nir-se eril sessão _extraordinária às 14h30min, para tratar de 
matéria da maior importância: 

O Sr. Elcio Alvares- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR RONAN TITO- Concedo o aparie a V. Ex•' 

O Sr. Elcio Alvares- Senador Ronan Tito, V. Ex" hoje 
alteia os debates nesta Casa. Comentava há pouco com o 
Senador Jarbas Passarinho que as sessões mais importantes 
desta Casa estão ocorrendo às sextas-feiras, exatamente um 
dia em que o plenário não tem a força e o vigor dos dias 
da semana, que são os dias que medeiam a semana. Ouço 
sempre V. Ex• com muito respeito e vejo qtie o eminente 
representante de Minas Gerais está num momento esplêndido 
de sua vida pública, inteiramente independente nas suas idéias, 
sem qualquer capricho eleitoral atrelando as suas palavras 
aos seus gestos. V. Ex1, neste momento, está dando uma 
demonstração de um político inteiramente consciente da reali
dade brasileira e muito mais ainda do papel histórico que 
todos nós temos em urna hora que está sendo bastante ma~ 
drasta para o nosso País. Há tantos pontos importantes, sérios 
e profun~amente verdadeiros no seu discurso, que é até difícil 
aparteá-lo. Pretendo apenas fazer duas ou três proposições, 
porque me sentiria intimamente em regime de omissão se. 
não o fizesse. Considero o seu discUrso de hoje para ser lido 
e meditado em toda a profundidade, principalmente no que 
diz respeito ao comportamento do PT. Não sou radical. Tenho 
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verdadeiro pavor àqueles que são radicaiS de direita ou de 
esquerda. Hoje o homem moderno, dentro da política moder
na. tem de estabelecer o equilíbrio das suas_ idéias e do seu 
comportamento. Mas, na verdade, desde o primeiro momen
to, quando se iniciou esta hã.íãlha da política salarial, que 
tivemõs a. felicidade de ter o Senador Beni V eras como seu 
Relator, e S. Ex• hoje é um CÇ)lega que demonstra sua sinceri
dade através do seus exemplos, da sua luta, da sua partici
pação. De repente, urna ·toada que teve: _iníciQ dentro do PT 
consegue dominar o bom senso; de repente, o relatório do 
Senador Beiti V eras referente à política salarial sugerída pelo 
Deputado Paulo Paim desaparece como se não fosse urna 
peça de consistência e de realidade consoante com_ a política 
económica brasileira. Corno bem disse V. Ex\ na política 
há pessoas que partem da premis"" do "quanto pior, melhor". 
Nesse aspecto, o- PT, mediante inúmeras passagens, está tim
brando neste pronunciamento. Urna dessas passagens, a qual 
não pode deixar d_e ser rebatida por mim, nestl! instante, 
refere-se ao que foi dito pelo Presidente Nacional do Partido, 
o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, em relação ao nobre Senador 
Esperidião Amin. S. Ex .. está muito consdehte àa sua realida
de. pois está tentando desmistificar um comportamento que, 
aparentemente, aos olhos do povo. é positivo, ni.as é lesivo 
à Nação. Um exemplo é o fato de alguns elementos preconi
zarem essa política salarial - digamos - inconipãtível com 
a nossa realidade económica. Estes não querem o bem-estar 
do País. Ontem, d Senador Eduardo Suplicy leu, nesta Casa, 
urna certidão alusiva ao atual Governador de Santa Catarina, 
Vilson Kleinubing, que não acresc-enta nada em --relação ao 
Senador Espcridião Amin, como governante daquele Estado 
- um grande governante, diga-se de passagem. Prova disso 

·é que, hoje, nas pesquisas de opinião pública, o Senador 
Esperidião Amin asSume posição de liderança em relação à 
candidatura para o Governo de Santa Catarina. Ainda assim, 
o Presidente do PT declara aos jornais, de maneira quase 
enfática, que o Sr. Esperidião Amin cometeu a tos atentatórios 
à dignidade do Sr. Vilson Kleinubing, estabelecendo um siste
ma de espionagem acerca da sua pessoa. Pode Parecer, segun
do a afirmativa dO-Sr. Luiz Inácio Lula da-Silva, que o Senador 
Esperidião Amin fez algo de muito grave em relação ao Sr. 
Vilson Kleinubing. Quem assis_tiu, ontem, ao aparte do Sena
dor Eduardo Suplicy e teve a oportunidade de tornar conheci
mento de todo e texto da .. informação" referente ao Sr. Go
vernador do Estado de Santa Catarina sabe que o PreSidente 
do PT mentiu, hoje, na imprensa. Mesmo assim, esse_ tipo 
de comportamento que vai lançando ao ar meias verdades 
prospera. E amanhã, dentro dessa clareza de luta do Senador 
Esperidião Amin, pode ser-lhe atribuída, em virtude da reação 
do PT/CUT, a pecha de líder da espionagem. Sabemos que, 
na verdade, o líder da espionagem ... 

O SR. RONAN TITO- Quem é o líder da espionagem 
neste País?! Ora, pelo amor de Deus ... 

O Sr. Elcio Alvares -Trata-se, portanto, de um gesto 
de habilidade do PT. O dis<:urso de V. Ex~- re"pito- deve 
ser objeto de meditação, de reflexão. O Senador Gilberto 
Miranda, em aparte a V. Ex", fez uma afirffiaçaõ que, a meu 
ver, é muito importante. Disse S. Ex' que infelizmente o Presi
dente Itamar Franco não está querendo dividir com o Con
gresso brasileiro as responsabilidades graves de comandar a 
União, de comandar o País, neste momento.-A faltã dC diálogo 
assusta. O Presidente da República não está, de maneira ne
nhuma, cultivando a prática do diálogo. Nessa hora, brasileiros 

como V. Ex\ que têm comportamento irretocável, podem 
dar relevante colaboração ao Governo. Tenho, nesta __ Casa. 
apoiado o GovernO Itamar Franco, porque sinto a necessidade 
de estarmos unidos em favor do País. 

O SR. RONAN TITO- Claro! 

O Sr. __ Elcio Alvares -.É-. a tese de V. Ex~: temos que 
somar para construir um País forte, e não admitir o "Estado 
- espetáculo". Infelizmente, vivemos a realidade do "Estado 
- espetáculo", oride o PT arma situações para vender uma 
falsa imagem ao pov6 brasileiro. Gostária de alongar-me nesta 
intervenção, mas curvo-me a uma advertência do nobre Sena
dor Jarbas Passarinho no sentido de que a Mesa tem sido 
muito concessiva em relação aos apartes prolongados. Senador 
Ronan Tito, V. Ex•- repito - constituíu uma oração muito 
séria, digna da maior reflexão. Aproveito" a oportunidade para 
fazer~lhe um convite: retorne mais vezes á tribuna desta. Casa. 
A palavra de V. Ex", neste momento, é importante para o 
Senado da República, uma vez que seUs conceitos-. ·sua: "posi
ção, sua verticalidade de comportamento, nobre Senador Ro
nan Tito, honra sobremodo a todos os seus-COlegas q-ue·; neste 
momento, através do meu aparte, expressam um preito de 
grande admiração. 

O SR. RONAN TITO- Muito obrigado a V. Ex·, nobre 
senador Elcio Alvares. 

EU poderia repetir o que falei em relação ao nobre Sena
dõr-João Calmorl . .Fiz questão de dizer e registrar nos Anais 
do Senado Federal a postura brilhante, serena, mas firme, 
de V. Ex• Penso que os juristas e Os-pOlíticos deste PaíS, 
no momento em que V. Ex~ falava em nome do PFL, por 
ocasião do julgamento do Presidente_ da República, reconhe
ceram que V. Ex• elevou às alturas a c:onsclênci_a jurídica 
brasileira. Sou um admirador de .V. Exa, não faço mistério 
disso. Por essa razão, envaidecem-me as referências elogiosas 
que fez às minhas despretensiosas palavras. Digo com toda 
sinCeridade: essa posição de tranqüilidade me comprime. Te
nho medo de estourar, porque há muito venho me contendo,_ 
Em nome de quê, Senador? Em nome do "vamos-acalmar-um
pouco-para-ver-se-dá-certo". V. Ex~ pôde acompanhar os 
apartes e testemunhou que o Senador João Calmon e outros 
Senadores, inclusive este_prador, estamos nt.ima luta tremenda 
em relação à evasão fiScal. A diretoria da Receita, somada 
aos nossos pequenos esforços, logrou um aumento da arreca
dação de 20%. Tudo isso foi descartado cQm essas medidas 
demagógicas, irresponsáveis e levianas. Corno e que podemos 
pensar em ser útil? Sinto a desutilidade total da minha presen
ça. O que adianta ir a uma CPI e brigar com todos os meus 
ex-colegas, os empresários deste País? Honra-me ter sido em
presário; voltarei a sê-lo dentro de um ano. Gosto de fazer 
empresa, gosto de criar emprego, gosto de produzir, acho 
bom liderar um grupo empresarial. Desentendi-me com todos 
eles, fui às Federações das Indústrias, enfrentei seus Presi
dentes, assim como o fiz em relação às Associações Comerciais 
e à FEBRABAN. Conseguimos o intento, arrecadamos o 
dinheiro. Para quê? Para ampliar a inflação. 

O Senador J al-bas Passarinho rei algurriãs citações de 
comunistas famosos. Eu gostada de lembrá-lo o que disse 
Lênin por ocasião da Revolução Russa: "dê-me um pouco 
de inflação que eu derrubo qualquer governo" Será que não 
estamos entendendo que quem está fomentando a revolução 
quer derrubar o governO? EU já entendi. O Presidente -
parece-me- ainda não eiitendeu. --



7590 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1993 

Ficam essas advertências mal-alinhavadas e o meu pedido 
de perdão ao Sr. Presidente por não ter respeitado a luz verme
lha. indicativa do término do meu discurso. 

Agradeço a todos pela atenção e pelos apartes. 
Durante o diswrso do Sr. Ronan Tiio, oS r. Chagas 

Rodrigues, /" Via-Presich:nre, deixa a cadeira da presi
déncia, que é ocupada p~·lo Sr. Humhl!rto Lucena, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nohre Senador Jo:.io França. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PP- RR. Pronuncia o seguinte. 
discurso __ ) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores _é_ 
fato notório que, nos últimos tempos, a política mundial apon
ta suas preocupações para as áres de livre comércio. A criação 
de áres hembfêricas de livre comércio teril sido muito di~cu
tida, pois elas gercnciariam as decisões de todos os vários 
blocos econômicos de países. 

O Mercado Comum Europeu ou a atual Comunidade 
Européia já se afigura como uma nação, que tende a se forta
lecer a partir do momento em que for regido por uma só 
politica económica e assumir uma mesma moeda, o que ocor
rerá a partir de 1994, com a eiltrada em vigor do Tratado 
de Maastricht. O Nafta (North American Frce Trade Agree
ment) já está praticamente consolidado. O Mercosol, que 
une em bloco económico os países do Cone Sul, está somente 
em dcpend&ncia do Brasil, quanto a adentrá-lo ou não. A 
Asian Frec Tradc Arca já se encontra cm pleno desenvol
vimento. apesar de ainda projeto. 

As discussões mais acirradas no momento qta~stionam 
a posição do Chile no Nafta ou no Mcrcosul. o relacionamento 
do Nafta como o Mercosul, por exemplo. A idéia dl' países 
unidos em blocos econômícos, que assumiram o cOmporta
mento econômico _de um país só, já é algo aceito e firmado 
pela politica mundiaL 

Em frente desle quadro. humildemente, pergunto: seria 
necessário discutir a aceitação, a fixação de pontes entre áreas 
de livre comércio?. Essas seriam cidades onde os bens já são 
comercializados. ignorando as fronteiras políticas. Sabemos 
que o Brasil se tem mostrado intere~sado n:l promoção deste 
sistema de comé-rcio internacional aberto. -

Senhores. essas cidade~. _onde já se instituiu o _comércio 
livre, seriam pontos em nossa:caminhada rumq ao_fuiurO mun
dial. Futuro esse que sabemos muito próximo, graças às discus
sões que acompanhamos na imprensa a respeito do Tratado 
de Maastricht. 

Assim, adiantando-me a um futuro praticamente presen
te, apresentei à Casa o Projeto de Lei n'' 13, em 12 de tD_arço 
de 1992, em que proponho a instituição da SuperintendCncia 
das Áreas de Livre Comércio de Pacaraima e Bonfim, com 
personalidade_jurídica e patrimónios pióprios, autonomia ad
ministrativa e financeira que gerencierrt a instâlaçãO-. a opera
ção e os serviços das Área de Livre Comércio criadas pela 
Lei n·• 8.256, de 25 de novembro de 1991. 

Já em 1991. Sr. Presidente, prevíamos o acirramento da 
discussão político-económica mundial. cm torno das áreas h<:::
misféricas de livre comércio. nas quais se englobam as áreas 
de livre comércio mais regionalizadas, com interesses çomer
ciais próximos. Com o avanço das comunicações, desfizeram
se as fronteiras. sob o ponto de· vista económicO. Daqui a 
pouco. o planeta todo sofrerá urna nova disposição defrontei
ras, tamh~m em termos políticos. 

Ainda em 1991. adiantávamo-nos aos projetas da IPA 
(Iniciativa para as Américas) e da ALA DI (Associação Lati
no~Americaoa de Integração), tentando incrementar a política 
de integração laJino-a_mericana, com esta mesma Lei n" R.256. 
que deve ser questionada, agora. 
- -No art. I 1, a Lei n" 8.256 atribui a administ_raç&_Q das 
áreas de livre corj-tércio brasileiras à Superintendência da Zona 
Franca de Manaus _(Suframa), que deverá também promover 
e coordenar suas implantações e aplicar, suhsidiariamente. 
a legislação relativa ao regime aduaneiro de Manaus. 

A despeito da notória experiência técnica da Suframa, 
entemJ_emos que será mais oportuna e proveitosa a criação 
d~ uma entidade autárquica yue ocupe seu lugar. para as 
áreas de livre comércio brasileiras. Dessa maneira será garan
tido um gerenciamento mais eficaz e _eficiente, com a·ínstau
ração dessa autarquia. Ela estará mais atenta às peculiaridades 
locais das áreas em questão. 

Essa entidade, proposta no Projeto de Lei n"_J3, de 11 
de março de 1992, será vinculada à Secretaria de Desenvol
viJ:rtento Regional e terá as mesmas_ atribuições e estrutura 
da Suframa, guardadas as devidas proporções. 

Srs. Senadores, temos frente a nós a possihilidade de 
intcg~ação de nosso País a uma onda mar~~mte do processo 
vivencial-econôrnico do mundo, não nos podemos ater a obje
to_ de estudo legal ultrapassado pela realidade hodierna. É 
praticamente inconcebível que deixemos toda a região ao nor
te de nosso País desenvolver-se a passos lentO's, enquanto 
a humanidade toda ~mOa a jato. Integremos essa regiào ao 
mundo! 

Por isso mesmo, Srs. Senadores, peço-lhes apoio ao Pro
jeto de Lei n" 13, que me-rece ser concretizado em razão de 
seu objetivo atual e renovador dentro do quadro econõmico 
brasileiro, principalmente, na situação tecnológica_ do mundo 
atuaL em que uma vida é tão curta.. E. ao mesmo tempo, 
t?o longa ... 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Humbt:rto Lucena) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Pronuncia o 
seguinte dbcurso.)- Sr. Prç_si_dçntc, Sr"'. e S_r~._ Senadores, 
todo processo d~ comunicaçüo humana pressupõe a existCncía 
de três elementos há~ico~. indispensüvcis à efetiva formação 
do circuito comunicacional: emissor. mensagem e receptor. 
Ao iniciar-se a ação comunicativa, o emissor codifica a mensa
gem e utiliza um canal para difundi-la. por meio de uma 
linguagem previamente determinada. para que chegue dicien
tt:mente ao receptor. Através. então, de uma configuração 
dç signos escolhidos de modo a melhor atingir o ohjetivo 
de afetar o outro, o comunicador constrói o seu discurso. 
adequado as condições e circun:.tâncias de dado momt:!'nto 
e provido dos meios que provoquem a reação do destinatário. 
Scleciona. assim, dt;ontre a t:missüo de sons, articulações lin
güísticas, signos mímicos. visuais. icônicos e tá_teis, .alêm de 
Õdor~s e sabores, aqueles que estimulem conforme o caso, 
os sentidos da audição, visão. ta1Q. olfato e paladar. c que 
lhes sejam pe~_ceptív~is. __ 

No outro extremo do drcuito da comunicação, o receptor 
capta. Jecodifica c reage à mensagem emitida, em re:.posta 
ao estímulo de seus órgãos sensoriais c sistema neuropsíquico. 
completando-se. assim. a açüo comunicativa. A ausência de 
um desses elementos, qllt.'r por impropriedade na escolha do 
código, pela existéncia de ruídos no canal utilizado ou pela 
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falta de capacidade física do emissor ou do receptor, impede 
um processo de comunicação exato e preciso. 

O processo comuniC3.fiV-O, entretaritO-; nem sempre é bila
teral ou interpesso3.1; o emissor pode ser uma instituição, o 
receptor, um grl!PO anónimo, heterogêneo e disperso. É o 
que ocorre na comuníc3.Ção de massa, onde a mensagem é 
transmitida à audiência -através:de canais mCéâilico5 e/ou ele
trónió:is; -numa relação indireta, sem conta to físicO e serif que 
se estabeleça um diálogo imediatamente re_ativo. O emissor 
não tem pleno conhecimento de que sua mensagem foi pro
priamente recebida. 

Meio massivo hegemónico, a televisão utiliza-se, para 
a transmiss-ão de sua mensagem, da emissão de signos sonoros, 
icónicos e visuais'pérteptíVeis-pcla al.fdição e pela visão. Embo
ra a iniageln configUre sua característica· definidora, o Verbãl 
a complementa, atuando como âncora da narrativa_ visual. 
Também neste processo de comunicação temos um emissor 
que transmite uma mensagem a Um reCeptor através de um 
canal determinado. Também esse processo exige condições 
mínimas, materiais, físicas e mentais para que Se' coriiplete 
de maneira eficaz. As perfeitas captação e decodificaç-ão da 
mensagem·audíovisual emitida pela televisão exígem umá per
ficiente percepção em níveis auditivo e 'visüal por parte do 
destinatário. Os deficientes físicoS sensoriaís·· recebem, por 
conseguinte, uma mensagem incompleta, ·distorcida, defor
mada. Sem o domínio pleno de seus órgãos do sentido, de 
seus aparelhos auditivos e/ou visuais. os deficientes "vêem"'' 
ou "ouvem" TV, p-ercebendo apenas uma das dimensões ina
lienáveis do veículo. Adequam-se a esta situação, buscando 
a informação, o entretenimento, a educação em outros veícu
los, como o rádio e o jornal, mais afeitos a suas condições 
físicas. -

A televisão pode ser considerada um meio Sii:ltéfiCO, vez 
que utiliza linguagens do rádio, do jornal, do cinema, do 
teatro, da fotografia. A instantaneidade, a ágilidade com que 
traz o .real ao telespectador enseja, embora possa argumen
tar-se, de maneira não ideal, a disseminação do conhecimento, 
a informação sobre o outro, sobre diferentes. m_odos de viver 
e de pensar. O mundo invade a intimidade de seu lar, num 
desfile hipnotizador de sons e imagens. Além disso, em uma 
sociedade como a brasileira, onde a imensa maioria-dos cida
dãos não tem acesso a outras formas -de cultura como cinema, 
espetáculos musicais, exposições de arte o_u livros, a televisão 
constitui-se praticamente na única forma de lazer e informação 
possível. A média de consumo__ do espetáculo televisivo por 
habitante já chega a mais de quatro horas por dia no País, 
que abriga 40 milhões de aparelhos de televisão em 28 milhões 
de domicílios. Por isso mesmo, a índústria cultural brasileira 
gira em tomo da televisão. Embora o rádio airid_a seja o meio 
de comunicação de maior penetração, presente em 85%- dos 
domicílios, a televisão domina amplamente a verba publici
tária, firmando-se como·o mais influente e -maiS efiCiente veicu
lo de venda de bens, serviços, idéias e ideologias. 

Deduz-se dessa realidade que qualquer indivíduo que não 
tenha acesso ao espetáculo televisivo, qualquer que seja a 
natureza do impedimento, vê-se excluído de um processo 
abrangente e dominante, e acaba p_or tornar-se um pária em 
uma sociedade regida pela comuniCação de m-a:ssa. 

Louváveis, portanto, são as inicíativas que cOricebem for
mas alternativas de integrar tais indivídU:os_ao mu_n_do__da_comu
nicação televisual. Tefu_os tido, Sr. Presidente, Srs. e s~s. 
Senadores, a subida satisfação de assistir todas a.!): noites, às 
20 horas, através da TV Nacional, canal 2, de Brasilía, ao 

Jornal Visual, iniciativa pioneira e clogiável na busca da inte
gração do deficiente à sociedade. Mantendo o formato tradi-_ 
cional dos outros telejornais, o Jornal Visual oferece ao teles
pectador portador de deficiência auditiva, no canto dp vídeo, 
a tradução simultânea, por meio do alfabeto dos surdos, de 
toda a narrativa das imagens mostradas na tela. 

Trata-se, sem dúvida, de contribuição incomelisu.r.ável 
à luta dos deficientes auditivos por. sua emancipação e partici
pação na comunidade. Impedidos de acompanhar os telejor
nais diários e, portanto, privados da agilidade da veiculação 
da notícia propiciada pela televisãQ, tais cidadãos ficam restri
tos à leitura dos jornais e revistas_ iffi:pressos, com_ tira_gein 
reduzida e nem sempre finance.iratne"nte acesSíveiS. Vêeth-se 
cibrigã.dos, conseqüentemente, a aguardar pelos jornais do 
dia seguinte, quando a velocidade dos acontecimentos no mun
do- contemporâneê:i demanda o instantâneo conhecimen.to dos 
fatos._ - . 

Sr. Presidente', Sr~ e Srs. Senadores, a informação inse
re-se, na sociedade moderna, como um direito a.ser conquis
tado, uma exigênCia da sociedade._Devemos, pois, apoiar to
das as iniciativas que garantam a igualdade na oportunidade 
de acesso à informação. Por outro lado, nossa Constituição 
torna obrigatória-á re-abilitação e a integração _social dos d_efi
cientes, -privilegiando-os mesmo, no acesso ao serviço públiCo. 
O País deve exigir, portanto, dos responsáveis pelas grandes 
emissoras nacionais de televisão, concessionárias de be_ns pú
blicos e de seus órgãos de classe_, que sigam o exemplo da 
TV Nacional e que prestem esse serviço à comunidade dos 
deficientes auditivos. -

A democracia, Senhoras e Senhores, significa o reconhe
cimento do outro, pede a igualdade de oportunidades. A de
mocracia não admite excluídos da cidadania. Congratulamo
nos, pois, ..;om a direção da TV Nacional pela aguda percepção 
dos problemas dos deficientes auditivos e pela criativa opção 
que lhes vem oferecendo. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se· 
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr•s. e Srs. Senadores, 
é ainda o registro de eventos e mensagens chegadas ao meu 

gabinete no período do recesso parlamentar que motiva o 
meu retorno a esta tribuna. 

Quero referir-me, em príineiro lugar, ao ofício subscrito 
pelo Dr.Paulo Sérgio Pinheiro, professor asSociado de Ciên
cias Políticas e diretor do Núcleo de Estudos da ViolênCia 
- da Universidade de São Paulo (USP) - anexos ao qual 
nos foram enviados um artigo de sua autoria sobre projeto 
de lei de inspiração dos Deputados Hélio Bicudo e Cunha 
Bueno, restaurando a competência da justiça civil para o julga
mento de crinies cometidos por policiais militares, bem assim 
como um relatório produzido pelo citado núcleo intitulado 
"Violência Policial Urbana no Brasil". 

A propósito de tais publicações, que versam temática 
tão momentosa, não será ocioso dizer o quanto deva ser valori~ 
zada toda e qualquer contribuição voltada para o propósito 
de identificai as causas- e os agentes da violêricia urbana, a 
fíril de neutralizá-los e de estancar seus deploráveis efeitos. 

Sublinhando o apreço que dedico às manifestações oriun
das de meu Estado, desejo, também, comentar duas impor
tantes mensagens recebidas da Câmara Municipal de Guaja
rá-Mirim. 
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Na primeira. subscrita pelo Presidente· da~~. Vereador 
Francisco Bartolomeu Almeida, sou cientificado de__que a~ 
egrégia Câm~ra Municipal de Guajaiá-Mirim, "profundamen
te gratifiCada pela consolidação da "área de liv_(e comércio 
de Guajará-Mirim", aprovou moção de louvor por minha par
ticipação -e por minha luta para que esse evento se tornasse 
realidade. Fica aqui consignado o meu .desvanecimento por 
tão honrosa distinção, assim como o me~· sincero agradeci
mento aos autores e votan~es da moção p.qui comentada. 

Na segunda mensagem, o Vereador Dídimo Gracíliano 
de Oliveira solicita meu apoio em faVOr· âe um efenco de 
reivindicações da municipalidade de Guajará-Mirim que passo 
a enumerar: 

-implantação de uma extensão da FARO em Rondônia; 
- implantação de núcleos de coordenação e adminis-

tração dos trabalhos agropccuários do município: 
-implantação de agrobdústrias dG p~_queno porte para 

revitalizar a economia municipal; 
-implantação, no distrito de lata, de uma escola técnica 

agropecuária, para atendimento preferencial dos meninos de 
rua; 

-conclusão do asfaltamento da BR-425 no trecho Nova 
Mamoré/Araras (55 km); 

- implantação de um posto telefônico no distrito de 
Surpresa. que beneficiará 4 mil moradores da região. 

Ao registrar essas reivindicações, que podem parecer de
masiado modestas em outros horizontés re·gionais, mas que 

para Guajará-Mirim são de Yital importância, cabe-me reafir
mar ao ilustre Vereador Dídimo Graciliano de Oliveira, que 
empenharei o melhor de meus esforços para que todos esses 
reclamos da briosa e dinâmica municipalidade de Guajará
Mirim logrem sensibilizar as autoridades cop:1petentes e pos
sam, por conseguinte, ser atendidos o mais breve possível. 

São_ esses,. Sr. Presidente, os registrõs-~e desejava fazer. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. {Jd{lcir_Sopres, o Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira dã presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, ]<:> 
Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ A Presi
dência lembra aos Srs. Senad_ores e ~os Srs. peputados Fede
rais que o Congtesso Nacional está convocado para reunir-se 
às 14h30rnin, extraordinariamente, a fim de tratar de assunto 
da maior importância. 

- Nada mais havendo a· tratar, a Presidência encerra 
os trabalhos. 

A Prestdencia convoca sessão extraordinária a rê3.Iizar-se 
amanhã. às doze horas, destinada à apreciação das seguintes 
matérias: 

e 
- Redação final do Decí-eto Legislativo n9 18, de 1992; 

-Proposta de Emenda à ConstitUição n~ 23, de 1991. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 40 minutos.) 

Ata da 164a Sessão, em 18 de agosto de 1993 

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Humberto Lucena 

ÀS 21 HORAS E 15 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Allonso Camargo _ Albano Franco_ Alfredo Campos _ Almir 
Gabriel _ Alu~o Bezerra _ Álvaro-P~heco -=- Amir Lando _ 
Antonio Mariz_ Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni V eras_ Carlos 
Antonio De'Carli ___ Carlos Patrocínio _ César Dias _ Cb.~gas 
Rodrigues _ Cid Saboia de CaJ;valho _ Darcy Ribeiro _ Dario 
Pereira _ Pirceu Carneiro _ Divaldo Suruagy _ Eduardo Suplicy _ · 
Elcio Álvares _ Epitácio Cafeteira_ Esperidião Ainin :_Eva Blay _ 
Flaviano Melo _Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ 
Gerson Camata Gilberto Miranda Guilherme Palmeira 
Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ Iram 
Saraiva_ lrapuan Costa Júnior_ Jarbas Passarinho _João Calmon 

João França_João Rocba_Jonas Pinheiro ___ Josaphat Marinho_-

José Fogaça_ José Paulo Biso!_ José Richa _José Samey _Júlio 
Campos _ Júnia Marise _ Jutahy Magalhães _ Juvêncio Dias _ 
Lavoisier Maia _ Levy Dias _- Loureinberg Nunes Rocha _ 
Lourival Baptista _ Lucídio Port.ella _ Luiz Alberto Oliveira _ 
Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ Márcio Lacerda _ Mãrco 
Maciel_ Mário Covas _Mauro Benevides _ Me~ Filho _ Moisés 
Abrão _ Nabor Júnior _ Nelson Carneiro_ Nelson W edekin _ Ney 
Mar3nbão _ Odacir Soares _ Ono~ Quinan _-Pedro Simon _ 
Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Deni _ RaimundÓ Lira _ 
Ronaldo Aragão"_ Ronan Tito _ Ruy Bacelar_ Teotonio Vilela 
Filho _V aimir Campo lo ~Wilson Martins. . " . 

O SR. !'RESIDENTE (Humberto Lucena) - A lista de 
presença acusa o Comparecimento de 80 -Srs. Sena"dõres. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçã-o de Deus, iniciamos nOssos trabalhos. 

O SR. PRESiDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência vai retinir da Ordem do Dia o Item 1 - Projeto de. 
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Lei da Câmara dos Deputados n'! 156, de 1992, que se relaciona 
com a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, pata que· a· Sua 
tramitação continue a partir da sessão ordinária de amanhã. 

Há oradores inscritoS. · 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR . .IUTAHY MAGALHÁES(PSDB~ BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, eu gostaria de dizer- já_ é'do conhecimento 
público- que o DCputado Jamil Haddad, Ministro da Saúde 
do atual Governo, colocou seu cargo à disposição do Presi
dente da República e pediu exoneração pOr razões políticas, 
devido à posição da sua bancada na votação de hoje. Portanto, 
neste momento, quero aproveitar para lamentar esse episódio. 

Tenho _a satisfação de ser amigo do Dr. Jarpíl Haddad, 
que ,_hoje, mais uma vez, deu uma demonstfação dos_eu cará
ter. Por isso, só tenho aplausos para esse nosso ex-Colega, 
ex-Senador, compánhdro da melhor qualidade, como ser hu
mano, como político, pessoa de diálogo fáCil, merecedor de 
todo o respeito desta Casa e de todos que com S. Ex~ convive
ram. É sempre uma alegria, no momento em que uma pessoa 
deixa um cargo, poder merecer palavras de solidariedade, 
como faço, agora, referindo-me ao Deputado Jamil Haddad. 
Quando as pessoas vão ocupar posições, de destaque, os aplau
sos e as moções de solidariedade são fáceis~ sendo ql!~ os 
aplausos se antecipam à ação daquele executivo qu:e vai ocupar 
o cargo. No momento cm que ele sai, poucas vezes-as home.na
gens são feitas. Mas este é meu jeito de ser, e eu, francamente, 
senti-me comovido quando soube da atitude do Deputado 
Jamil Haddad. 

Penso que S. Ex" fez uma admínistração da_ rpelhor quali
dade à frente do Ministério- da Saúde, não apenas por sua 
ação política. S. Ex·' firmou ainda mais o seu conceitO, digno 
da admiração de todos nós, acredito, pelo trabalho que execu
tou, tanto política quanto adminiStrativamente. 

Talvez eu esteja me antecipando, mas como tive oportu...
nidade de conversar pessoalmente, hoje, com o Deputado 
Jamil Haddad, posso fazer esta manifestação. 

O Sr. Gerson-Camata- Permite-me V. Ex~ um aPãrú~? 

O SR. JUTAifl' MAGALHÃES~ Ouçb-V. Ex• com 
prazer. 

O Sr. Gerson Camata - Senador J utahy MãgalhãeS, V. 
Ex• registra um momento fdiz da política brasileira, infor
mando o Plenário do Senado sobre as circunstâncias que cerca
ram a saída do Ministro Jamil Haddad do Governo. Nós nos 
acostumamos ao_ convívio do nosso Colega, atualmente Depu
tado, e outra atitude não esperávamos de S. Ex~ Para integrar 
o Governo do Presidente Itamar Franco é nec_essário digni
dade, já que este Governo está tentando recolocar o País 
no caminho da dignidade esperada dos administradores públi
cos. O MiníStrO- Jamil Haddad talvez tenha saído mais dignifi
cado do que entrou. Diante da posição do seu Partido, entrega 
o cargo ao Presidente da República e cessa.sua luta- que, 
sei, vai continuar no Parlamento -na tentativa de enquadrar 
os laboratórios brasileiros e a indústria farmacêutica brasileira. 
Observamos, à frente do Ministério da Saúde, -·neste período, 
um médico preocupado com a saúde do povo, percorrendo 
postos de saúde e hospitais, brigando pela saúde daqueles 
que precisam de medicamentos de uso pcnnanente. Em outras 
palavras, foi um Ministro questionador, lutador,--guerreiro, 
que sai com sua dignidade intacta. Sabendo das dificuldades 
decorrentes _da posição do Partido, entrega o cargo com a 

_mesma dignidade com a qual o assumiu. Foi bom ter sido 
companheiro, no Parlamento, de um político capaz dessa alti
vez nos seus gestos e coragem nq _s_eu comportamento e mts 
suas ações. V._ EX\ ao fazer esse registr-o, presta, ao Parla
mentar e ex-Ministro, uma homenagem que transcende a figu
ra de S. Ex\ indo atingir todos os homens que se comportam 
com semelhante dignidade~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES ~ Agradeço o aparte 
de V. Ex\ Sef!~dor Gerson Camata. Eu poderia encerrar 
minhas palavras, neste momento, aproveitando o aparte de 
V. Exa como feçho do me_u pronunciamento. 

O Sr. Ronaldo Aragão - Senador Jutahy Magalhães, 
V. Ex~ me concede um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES ~ Ouço V. Ex; com
prazer. 

O_Sr. Ronaldo Aragão~ Senador Jutahy Magalhães, 
permita associar-me a V. Ex~ no conteúdo do pronunciamento 
que faz a respeito do Deputado Jamil Haddad. Demonstra 
V. Ex~ que o Miriístro é um hOmem digno, entregando o 
cargo quando seu Partido, de púhlíco, declara que não apóia 
as açóes do Governo. Isso nos orgulha, nós que privamos 
da amizade do Ministro Jamil Haddad. Gostaria de associar
me ao pronunciamento de V. Ex' no que diz respeito à pessoa 
do nosso prezado amigo Jam_il Haddad._ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES~ Agradeço, também, 
o aparte de V. Ex•, Senãdor Ronaldo_ Aragão. Lel1}_t?:ro~me 
perfeitamente, quando o nosso companheiro Jamil Hadâad 
foi escolhido para o Ministério da Saúde, de ouvir muitos 
fazerem comparações entre ele e o ex-Ministro Adib Jatene, 
sem dúvida uma figura admirável, um extraordinário cirur
gião. Mas o Jamil, com humildade, simplicidade, pertinácia, 
coragem, foi demostrando, através de seus atos, o que era 
poSsível fazer no Ministério da Saúde, sabendo enfrentar difí
culdades como a falta de recurs-os e a luta com os laboratOrios. 

Conseguiu implantar o SUS em vários._municípios, nos 
diversos.os Estados, enfrentando as dificuldade_s decorrentes 
dessa descentralização . Com a simplicidade_ que lhe é peculiar, 
o jogador de basquete- do Flamengo, o médico do Estado 
no Rio de Janeiro, conseguiu e·nvolver nessa luta todo Minis
tério. Formou ulna_equ!pe que--trabalhava diuturnãinente em 

__ _busca de soluções._ - -~ _ - _ _ 
Estamos atravessando uma fas_e,_ nest~ -Pais, em que a 

Administração Pública se encOntra sUcateada. Em qualquer 
setor, há inúmeras dificuldades a serem enfrentadas para se 
conseguir dar algum passo significati~o. São tantas as dificul~ 
dades, que o pouco que se pode fazer - porque não se pode 
fazer muito - quas_e_ que se dilui no total. Praticamente não 
é possível ver o que está sendo realizado nesta Administração, 
nos diversos Ministérios. 

· A situação está muito rui:rO." Faia-se em atender hospitais, 
aumentar leitos, diminuir o índice de mortalidade nqs hosp~tais 
por infecção hospítalar, construir casas, obras de saneamento, 
recons.truir estradas totalmente destruídas. E isso é pouco, 
diante do muito que se faz necessário. Mas é preciso enfrentar 
a realidade. 

Hoje, o Congresso demonstrou que pode dar o apoio 
necessário para que se criem cOndições de retomarmos os 
investimentos que o País perdeu. Está tudo sucateado na Açl
ministração Pública. Em alguns setores, propositadamente, 
para permitir as fãlc_atruas do Governo passado, destruiu.:se 
o que existia de bom, retiraram os bons funcionários_, aqueles 
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que podiam criar obstáculos para fazerem o que fizeram. Hoje, 
est_amos tentando reconstruir tudo novamente, passo a passo. 
É necessário que haja coragem de enfrentar essas dificuiQades _ 
e fazer o possível, mesmo que pareça pouco, diante do muito. 
que se faz necessáriO. 

O Sr. Magno Bacelar- V. Ex~ peimite um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com p~azer, Seriado r 
Magno Bacelar. _ ~ , 

O Sr. Magno Bacelar -Inicialmente, queria felicitá~lo 
pela nobreza do gesto de saudar e homenagear um Ministro 
que sai do Governo. Cóncorçlo com V. Ex~: muitas lutas têm 
sido travadas. O Ministro Jamii__Haddad enfrentou-as com 
muita dignidade. No momento em que este País precisa de 
exemplos, a fidelidade partidária dO Ministro foi a maior das 
batalhas que teve de enfrentar. O Brasil, nobre Senador, no 
momento, precisa de gestos de dignidade, e esse exemplo 
do Ministro Jamil Haddad merece o nosscr_ respeito, não só 
o meu mas também da Bancada do PDT, totalmente presente 
nesta Casa, agora, que me delegou poderes para cumprimenM 
tar o Ministro pela dignidade do gesto e pela firmeza com 
que esteve à frente da pasta, lutando contra grandes interesses 
de hospitais, o comércio-das AIHs. Também o cumprimen
tamos pela sua pela luta municipalização, que consideramos 
salutar, capaz de diminuit-os déficits que --eXIstem no Minis
tério, decorrentes das inúmeras fraud~~ e err:_os_ a que V. Ex~ 
está se referindo. Parabéns a V. Ex' e ao Ministro pela digni
dade com que sai do Gov:emo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o aparte 
de V. Ex~ Tenho a certeza de que o exMMinistro, Jamil Haddad, 
terá grande satisfação ao tomar conhecimento, do aparte com 
que V. Ex~ me honrou. Nesta hora, S. Ex~ deu demonstração 
de dignidade e coragem. Pelas ligações pessoais que tem com 
o Presid_ente Itamar Franco, seria fácil manter-se no Minis
tério. Poderia ter deixado o Partido, já que este tomou posição 
contrária àquilo que estava pleiteando. Mas nã_o, foi fiel ao 
partido. O nobre Deputado é socialista por convicção, luta 
pelas id:éias que defende e delas não abre mão. Pelo que 
acabou de dizer-me por telefone. essas idéias permanecem 
firmemente no seu espíritO. Portanto, só tenho que_elogiar 
esse companheiro. 

O Sr. Almir Gabriel- V. Ex~ me pei'mite um· aparte, 
nobre Senador Jutahy Magalhães? _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não, Sen~dor 
Almir Gabriel. 

O Sr. Almir Gabriel -Quero associar-n:te também- àS 
palavras de V. Ex~, quando se refere à condut~ do ex-Ministro 
da Saúde, Jamil Haddad. A meu ver, a atitude de S. Ex~ 
é ex~mplar, na medida em que. em face da aproximação-que 
tem JUnto ao Presidente da República_, pr_eferiu manter a linha 
de coerência com o se_IJ. partido, inclusive para não dificUltar 
as articulações políticas do Presidente da República dentro 
do Congresso Nacional. A par dessa questão da conduta. 
gostaria de ressaltar o extraordinário esforço que foi desen
volvido pelo Ministro Jamil Haddad, no sentido de imple
mentar aquilo que tem a Constituição e a Lei Orgânica de 
Saúde para· o Brasil,_ hoje. S. Ex• conseguiu compor uma 
equil?e séria, ~ompetente e dar passos significativos na direção 
do Sistema Unico de Saúde e da municipalização de saúde. 
Creio mais que a grande virtude de S. Ex• foi a de estabelecer 
normas, através das quais o P_aís pôde, eín um prazo relativa-

mente curto, 'implantar, de maneira correta, o Sistema Úrilco 
de Saúde, com a municipalização de_ maneira também adequa
da. Lamento a saída de Jamil Haddad, mas não posso deixar 
de parabenizar a atitude absolutamente correta que teve. Es
pero que o Presidente I_tamar Franco tome em conta um fato: 
a Saúde está tendo o sétimo ou oitavo Ministro em menos 
de seis anos. Significa dizer que nefl:hum deles conseguiu pas
sar, em média, seis a oito meses na direção d~ pm Minist~rio 
de extraordinária complexidade. Costumo dizer que, pelo fato 
mesmo de que a Saúde cuiôa desde_ a fase da concepção até 
depois da morte, o seu nível de complexidade é extraordinário. 
E, na própría medida em que perde a continuidade adminis
trativa, essa perda tumultua todo o sistema. De outro lado. 
ao longo dos últimos anos, o que vimos foi uma redução 
progressiva dos recurso_s destinado_s ao setor Saúde: já ~teve_ 
próximo deUS$ 14 bilhões; este ano deve se situar em torno 
deUS$ 7,9 a 8,5 bilhões; e parece~me que a proposta orçamen
tária para o ano que vem reduz mais ainda esse volume de 
recursos para a área. De maneira que o apelo que gostaria 
de transmitir, através de V. Ex•, ao Presidente Itamar Franco 
é no sentido de que Sua ExCelência tome em conta as questões. 
de transcendental importância ligadas ao setor e que, ao_ indi
car um substituto para a área, escolha alguém que não paftida
rize o Ministério e que possa levar adiante aquilo que está 
determinado na Constituição brasileira, que, sem dúvida algu
ma, é um dos maiores avanços que se podem fazer no campo 
das políticas sociais. especialmente pela população carente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Senador Almir Ga· 
briel, pelo conhecimento que V. Exa tem des.s_a área, fico 
satisfeito com o testemunho que V. Ex~ acaba de dar a respeito 
da ação administrativa do ex-Mini_stro Jamil Haddad. Em vir
tude de suas preocupações com a saúde e do conhe_cime-nto 
que possui do setor. V. Ex~ tem melhores condições do que 
qualquer um de nós para perceber o_ perigo que ronda o Minis
tério da Saúde, que_ perde recursos essenciais, necessários 
para atender todo o Território nacional e lutar contra a miséria
que a cada dia aumenta em quase todos os Estados, além 
das dificuldades com que qualquer Ministro, ao ser indicado 
para o cargo, se depara. 

Senador Almir Gabriel, agradeço-lhe o aparte, com o 
qual encerro meu pronunciamento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Ney Maranhão - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. -

-O SR •. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra. pela ordem. ao nobre Senador ~ey Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Requeiro a trâ.nscrição. nos Anais do Senado, -de nOta 
publicada na primeira página do Diário de Pernambuco, cuja 
manchete é a_seguinte: 

"CPI da Câmara inocenta Jarbas Vasconcelos de 
envolvimento no "esquema QG." 

E, em outra página: 
"0 Vereador José Neves, do PDT, no seu r~lató

rio, inocenta Jarbas Vasconcelos de envolvimento no 
chamado "caixa 2 do esquema QG". 

''As denúncias contra o Prefeito partiram da ex-te
soureira da Construtora Que_!roz Gaivão, Maria de Fá
tima Nascimento, que acusoU políticos de receberem 
propinas da empresa em troca de benefícios. Após cem 
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dias de invc:-tig~n;õ...:s. a CPf não encontrou provas con
tra Jarhus. Na conclusão do relatório. que já foi votado, 
Neves afirma que o Prefeito foi vitima de calúnias ... 

Sr. Presidente. P~:rnambuc.:o intl..!iro se vangloria desse 
epb(',dio. 

Jarbas Vasconcelos, Presidente do PMDB e Prefeito de 
Ro;;-cifc. é reconhecido por sua luta c seriedade no traiO da 
t::oisa pública. Nas pesquisas nacionais. é considerado o pre
feito de maior competência de~te País. Entretanto, foi vítima 
de chantagem h~i mais de ct:m di~ts. juntamc-ntt: çom o_Gover
nador Joaquim Francisco. 

Graças a Deus c t'm n.:spóto .3 consciência do povo per
nambucano. não se deixou envolver. em momento algum, 
nessa tentativa de chantagem. S. Ex·. pára orgulho de Pernam-
buco. é urna renomada figura nacional. -

O Sr. Cid Sahóia de Carvalho - V. Ex' me permite_ 
um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO-Com muito prazer. Senador 
Cid Sahóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sab<iia de Carvalho - Estamos ouvindo u 
registro que V. Ex' faz ne~te momento na ·recOJú.,tituição da 
verdade c no restabdecimcn to dot!ireito ú dignidade. ~t honra. 
dir~iw~ personais do Prefeito da t"idadc do Recife. Jarhas 
Vasconcelos. V. Ex~ cstü ~t: reportando. com muito respcito, 
a um epi'>ódio que é importantt..'. Afinal de_ contas. é costume 
ferir-se a Uignidade do político e. quando isso não é apurado. 
resta a dúvida. V. Ex~ dá conta de uma apuração minudente. 
que durou 100 dias c que culmina por Ueclarar a inocência 
dn nosso companheiro de PMDB Jarbas Vasconcelos. V. Ex·• 
opera muito bem quando assim procede, sendo ati± de outro 
grémio político, de outra filiaçüo. Mas. pelo respeito que V. 
Exr tem a seu conterrâneo, usa da palavra. neste momento, 
nesta reuni<io extraordin~iria Uu Senado Federal. Quero louvar 
a postura de V. Ex·. enquanto pnmhcnizn. em nome dü PMDB 
no Senado. o Prefeito Jarbas Vasconcelos. -por ve·r o nome 
de S. Ex • voltar a sua dignidadt!' barbaramente atingida por 
denúncias sem procedência. Paraht±ns <.t V. Ex' 

O SR. NEY MARANHÃO - Muito obrigado. Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. V. Ex·•. ocupando a Liderança do 
Partido maior desta Casa. o PMDB. honra-nos com seu teste
munho em relaçtio a esse grande líder nacional, que é o Pre
ft;;oito Jarhas Vasconcelos. 

É com muito orgulho c sutisfação, Sr. PreSidente e caro 
Senador Cid Sahóia de Carvalho. que Pt:rnamhuco vt! homens 
públicos como Jarhas Vasconct>los e Joaquim Francisco serem 
inocentados. Isso significa- que temos qUe aprove-itar o mais 
rápido possível para modificar a lei clcitorãl, principalmente 
no que se refere ao financiam~nto de campanhas eleiturai:-,, 
visando torná-lu mais transparente. evitando assim que ho
mens de bem corno Jarha~ Vasconcelos, Juaquim Francisco 
e tantos outros- tamht;!m rnio posso deixar de citar o Depu
tado e ex-colega nosso, Luiz Piauhylino, tam_\lérn envolvido 
nessa chantagem e contra quem também nada fui provado 
-sofram acusações le-vianas como essas. 

O Sr. Marco Maciel - Permite-me V. Ex" um aparte, 
nobre Senador Ncy Maranb<io? 

O SR. NEY MARANHÃO - Concedo o aparte a V. 
.Ex· 

O Sr. Marco Maciel -Em hrevíssiinas palavr;.1s. nohn.: 
Senador Ney Maranhüo, gostaria (.h: cxternarminha total soli-. 
dariedade a V: Ex" pelas palavras que profere na noite dt..' 
hoje.·V. Ex·: que conhece c_orn(YJiouco:;-a política ck Pernam
buco c é um dos seus mais ilustres_ integrantes sabe qut.: o 
Prefeito Jarhnf"Vasconcelo~ c eu serl!pre mili_tamos cm Per
nambuco em ca.Il"l:pns opoStos.~prOveniéóteS. inClusive. de filia
ções partid;:irias diStintas. Mas isso não me -impede. pelo con
trário. ate:! me dá mais autoridade. dc dizer 4uc tndos aqueles 
que o conheccm,.sahem se_r eh: um boniem proho. honrado. 
4ue tem se empenhado frente aos diferentes cargos públicos 
de maneira digna e correta. Pm _isso. as acusações que lhe 
foram feitas tiv_eram. desde o iníciQ, total rechaço de n_o_s~a 

parte. Quem cohhect! Jarhu~ Va~concclos pode dele:- divergir 
política. doutrinária ou até Lúeolog.icarnente. mas jamais pod!.!
rá fazê-lo com relação~~ ~ua conduta de homem público. que. 
aliá:-. honra as tradições do Estado. que tem oferecido à nossa 
região c ao -País políticos que sc__caracterizam mio somcntl: 
pela sua honradez. mas tarnh0m, çomo conseqüência disso. 
pela total probil,.i~u.lc no cxercício das funç6es públicas. Quero 
dizer a V. Ex·'. n_c;-;te meu brevc aparte. da minha solidariedade 
às palavras que V. Ex·' prof~n: ~~ respeito e dispr;-nso-mr..: de 
fazer quase a mesma consideraçáo com rclaçüo ao Governaüor 
Joaquim Francisco. porqu~ a ele ligam-me. al~m dos senti
mento:-; partidários. sentimentos dt..' amizade c. como V. Ex' 
t."itou. s::io homens público~ honrados~ LJU_e de alguma forma 
ornam a política pemamhucana c também a política brasileir~t 
e. por isso. merecem nossa :-;olitlariedadc. Penso que a conclu
são da CPI a qu_e_ V. Ex·· se reporta nada mais expressou 
do que a verdade. De alguma forma. isso ajuda a repor os 
fatos na sua exata expressão. Felicito V. Ex-· pc la oportunidade 
do discurso e aproveito a ocasi~io para com ele solidarizar-me 
integralmente. 

O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado. nohr~.: s~- _ 
nador Marco Maciel. 

V. Ex'. como ul!la das cxpressô_e~ maiores da politica 
pc-mambucana. respeitado pt•la sua competência como ex-Go
vernador c Senador reeleito. mostra por que seus correligio
nários c o povo pernambucano sempre confiaram cm V. Ex' 
O seu aparte. por '-ier justo. L· muito importantt:. V. Ex· t' 

o Prefeito .larhas. Vasconcelos ~emprc- foram adversoírios mas. 
ti..!nho certeza. respdtam-se e admiram-se. 

Quero encerrar as minhas palavras. Sr. Presidente. dizen
do 4ue quem ganhou Ct)lll tudo isso foi a classe política. o 
povo brasileiro. a representaçcin de Pernambuco, por e~~es 
dois homens públicos. que honram qualquer cargo que ocu
pem no cenário nacional. 

Era o_ que tinha a dizer. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. NEY MARA· 
NHÃO EM SEU DISCURSO: 

CP! DA CÂMARA INOCENTA JARBAS 
DE ENVOLVIMENTO NO ··ESQUEMA QG .. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara 
Municipal do Recife vota hoje o relatório final do vereador 
José Neves (PDT), que inocenta o prefeito Jarbas Vasconct!los 
das acu~ações de envolvimento no chamado "caixa 2_do esque- _ 
ma QG". As denúncias contra o prefeito partiram da ex-tesou
reira da construtora Queiroz Gaivão, M::uia de Fátima Nasci
mento. que acusou políticos de recCbercm propina da empresa 
em troca dt;! benefícios. Após cem dias de investigações. a 
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CPI não encontrou prova!'. contra Jarhas. Na conclusão do 
relatório, Neves afirma qut;" o prefeito foi vítima de ''calúnias". 

CP! DA CÁMARA INOCENTA JARBAS 

Relatôrio de José Neves será votado hoje 
A CPT do '"c..1.ixa 2'_', instalada na Câmara Municipal do 

Recife para apurar denúncias de envolvimento do prefeito 
Jarhas Vasconcelos (PMDB) no "esqUema QUeiroz G3lvào", 
vota, hoje, o parecer final do relator, vereador Jo~é Neves 
(PDT). Após 100 dias de investigações, a ComiSsãO ii10cCrüou 
Jarbas. Segundo Neves, os indícios de chantagem, extorsão 
e existência de caixa dois, serão encaminhados ao Ministério 
Público e Receita Federal, para ser investigados. 

As acusações contra o prefeito do Recife foram_ feitas 
pela ex-tesoureira da Construtora QueiroZ Gal vão, Maria de 
Fátima Costa do Nascimento_, em março ·passado, durante 
uma questão trabalhista. De acordo com as denúncias, Jarba::~ 
Vasconcelos teria recebidc., ..:m julho de 1992.~ Cr$93. 932.500,
para fazer lobby junto ao Governo Ft.:"deral c viabilizar parct.:"las 
devidas à empresa, por conta de serviços no Sistema Jussara, 
em Vitória de Santo Antão. Além de Jarbas, Fátima Costa 
acusou o Governador Joaquim Francisco, Deputado Luís 
Piauhylino (PSB). Geraldo Nahuco e José __ Carlo~ Machado 
-estes dois últimos de Serg:ipe. 

Ontem, José Neves entregou cópia do relatürlo de 39 
páginas aos integrante~ da CPI, para ser ani1lisado c votado 
às 14h de hoje. no Salão Nobre da Câmara. Sendo aprovado, 
será apresentado cm plemírio, aos demais vereadores. O rela
tor do proce_sso afirmou que depois de ouvir dez te~temunhas. 
analisar mais de 60 documentos. que juntos formam 496 pági~ 
nas. concluiu que_ "as acusações contra Jarbas Vasconce\o::~ 
são improcedentes. Não há qualquer prova de seu envolviw 
mente no caso QG". Dt::: acordo com o vereador, a única 
prova apresentada por Maria de Fátima foi um memorando 
da Queiroz Gaivão, liberando os quase Cr$94 milhões com 
as iniciais JARVAS. Entretanto, a ex-tesoureira disse cm de
poimento não ter certeza se o prefeito reCebl!u o dinheiro. 

Na conclusão do parecer Neves afirmou que o prefeito 
foi vítima de calúna c _difamação, proclamando a improcew 
dência das denúncias, "irfcsponsa velmcnte formuladas". Para 
o relator, como a função da CPI era apenas investigar as 
denúncias contra Jarbas Vasconcelos, o trabalho encerrou, 
ficando a cargo do Ministério Público, Polícia Federal e Re
ceita Federal a investigação dos principais Indícios encontrados 
pelos vereadores, como chantagem, extorsão e enriquecimen
to fácil e inexplicável, envolvendo Maria de Fátima e seus 
ex-advogados Alexandre Pessoa de Mdlo e Eudes Teixeira. 

Quanto à existência de "caixa 2" na Queiroz Gaivão 
para financiar políticos. o relator disse que foram encontrados 
indícios, mas a Câmara não tem competência para investigar 
a procedência das aCusações. O material recolhido será enca
minhado à Receita Fe-deraL 

à 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa·se 

ORDEM DO DIA 

São os seguintes os itens retirados da pauta: 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N·· !Só, DE !992 
(Em regime de urgência, nos termOs do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
n·· 243 e 26~. de 1991,6 c 130. de 1992) 

Continuação da discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n·' 156, de 1992 (n" 1.670/89, na Casa de 
origem), que disp()e sobre Partidos Pol(ticos, regUlamenta 0::1 

arts. 17 e 14, § 3", inciso V, da Constituição Federal. tendo 
-Parecer sob n'l 173, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Ju~tiça c Cidadania, favorável ao Pro-

jeto e às Emendas n·~ 2, 4 e 10, _no_s termos da Emenda n·· 
Il~CCJ (Sub::~ti1utivu) que ofe.rece; pela rejeição das Emendas 
n"' l e 3; e pela prejudicial idade dos Projctos de Lei do Senado 
n" 243 e 268, de 1991, 6 e l30_, __ d_l.!' 19lJ2, que tramitam em 
conjunto. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO N·· 243, DE 199.1. 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, 
do Regimento Interno) 

(Tramitando em. conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n'' 156, de 1992. e Projetos de Ld do Senado 

n'" 268, de 199\,6 e 130, de 1~92) 

Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei do 
Senado n·• 243, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, 
que altera dispositivos da Lei n" 5.682, de 21_ de junho de 
1971- Lei Orgânica dos Partidos Políticos, tendo 

-Pareceres sob n·" 500, de 1_992. e 173, de 1993, das 
Comissões 

- Diretora, oferecendo a rcdação do vencido; e 
-de Constituição, Justiça~ Cidadania, favorável ao Pro~ 

jeto de Lei da Câmara n'' 156, de 1992, c as Emendas n"" 
2, 4 a 10, nos termos da Eme.nda n" 11 - CCJ (Substitutiva) 
que oferece~ pela rejeição das Emendas n',; 11 e 3; e pela 
prcjudicialidade dos Projetas de Lei do Senado n'·~ 243 e 268, 
d.e 1991. 6 c 130, de 1992, que tramitam em conjunto. 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 268, DE 1991 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336. c, 
do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n'' 156, de 1992, c Projeto.<;, de Lei do Senado 

n'" 243, de 1Y91. ó e 130, de 1992) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 268, de 1991, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, que 
revigora os arts. 72, 75, 76 e 77 da Lei n" 5.682, de 21 de 
julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), que dispõe 
sobre perda do mandato por infidêlidadc partidária. tendo 

-Parecer sob n·• 173, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania,_ favorável ao Pro-

jeto de Lei da Cçimara n·' 156, de 1992, e as Emendas n"' 
2, 4 a 10, nos termos da Emenda n·: 1- CCJ.(S1,.1bstitutiva) 
que oferece; pela rejeição das Emendas n·~ 1 c 3~ e pela prejudi
cialidade dos Projetos de Lei do Senado n" 243 e 268, de 
1991,6 e 130, de 19'::>2_. que tramitam cm conjunto. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 6, DE \992 
(Erti regime de urgência nos termos do art. 336, c, 

do RegimentO Interno) 
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(Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n" 156, de 1992, c Projctos de Lei do Senado 

n'" 243 e 268, de 1991, e 130, de 19Y2) 

Discussão. em furna único, do_ Projeto de Lei do Senador 
?'' 6, de 1992, de autoria do Senador Odacir Soares. que 
mtroduz alterações na legislação eleitoral, e dá outras provi
dências, tendo 

-Parecer soh n" 173, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça c Cidadania, favorávl.!'l ao Pro-

jeto de Lei da Câmara n" 156, de 1992, e as Emendas n"' 
2, 4 a 10, nos termos da Emenda n" II - CCJ (Sub>titutiva) 
que oferece; pela rejeição das Emendas n'" 1 c 3: e pela prejudi
cialidade dos Projetos di.! Lt:i do Senado n·" 243 c 268_,. de 
1991. 6 t: 130, de 1992, que tramitam em conjunto. 

-5-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 130, DE 1992 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336. c, 

do Regimento Interno) 

(Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n" 156, de 1992, e Projetas de Lei do Senado 

n"' 243 e 268, de 1991, e 6, de 1992) 

Discu~ão, cin turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n·' 130, de 1992. de autoria do Senador Marco Maciel, que 
dispõe sobre o financiamento dos Partidos Político~. e dá ou
tras providências, tendo 

-Parecer sob n·• 173, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça c Cidadania, favorávd _a._o Pro~ 

jeto de Lei da Câmara n" 156. de 1992, c as Emendas n·~ 

2, 4 a 10. nos termos da Emenda n" 11 - CCJ (Suh~titutíva) 
que oferece; pela rejeição das Emendas n·~ 1 e 3; e pela prejudi
cialidade dos Projetos de Lei do Senado n·"' 243 e 268, de 
199L ó e 130, de 1992, que tramitam cm conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
ao Item 6: 

Discussão, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n'' 23, de 1991 (n" 45/91, na 
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao art. 
16 da ConstitUição Federal, tendo 

Pareceres, sob n'" 24, de 1992, e 171, de 1993, 
das Comissões 

-Temporária, designada para analisar a matéria, 
favorável; e 

-de:: Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, 
com Emenda d~ redação que apresenta. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos t!.!rmos do 
art. 363-, do Regimento Interno, a proposta foi incluída em 
Ordem do Dia, para discussão em segundo turno, durante 
três sessões ordinárias, oportunidade em que poderão ser ofe
recidas emendas que não envolvam o mêrito da matéria. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro, a discussão. 
A Presidência deixa de submeter a matéria à votação, 

em facl! di! dispositivo regimental que exige que haja trê~ 
sessões para discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se amanhã, 
às 12 horas, lembrando aos Srs. Senadores que há, em curso 
na Casa, com assinatura dos Srs. Líderes à frente, um requeri-

mcnto de urgência urgentíssima para viabilizar a_votação dessa 
matéria amanhã. 

Estamos l!l~~can~o c~te h_orári? po~que, às 11 -horas, ha
verá uma sessão do Congresso Nacional, que não dc_vcrá ser 
demorada e, em seguida, far-se-á essa sessão do Seoado Fe_
deraL 

.. Q 1'r. MarÇq \\'Jaciel- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem V. 
Ex• a palavra. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente: gostaria de saber qual será a Ordem do 
Dia dessa sessãó' extraordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ Será a reda
ção final e justainente a Proposta de Emenda à Constituição, 
porque espera-se que, até lá, já se tenha um número suficiente 
para apreciação do requerimento de .urgência urgentíssima 
que está em curso no Senado, subscrito, em primeiro lugar, 
pc!s Srs. Líderes. 

O SR. MARCO MACIEL- Não teria, então, nenhuma 
outra matéria, a não ser a PEC? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Só ~ssa ma
téria. 

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O Senador 
Mário Covas enCaminhou à mesa requerimento. solicitando 
a realização de sessão especial comemorativa dos 100 ano~ 
da Escola Politécnic"a da Universidade de São Paulo. 

O requerimento será lido na próxima sessão. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (HUmberto Lucena) - Tem V. 
Ex" a palavra. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pela ordem.) - Sr. Presidente, eu gostaria de indagar, a 
respeito da pauta que teríamos nesta sessão extraordinári_a, 
sobre a continuidade dos trabalhos atinentes aos Partidos Polí
ticos- o Projeto de Organização Partidária. Quando faremm 
a próxima reunião a respeito do Projeto de Lei de Organização 
Partidária? 

O SR. PRESIDENTE (HUmberto Lucena)- Amanhã, 
na sessão ordinária, ele estará em pauta em regime de urgên
cia. nobre Senador Cid Saboia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a sessão, desig
nando para a sessão extraordinária de amanhã, anteriormente 
convocada. a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

REDAÇÁO FINAL 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N·IR. DE 1992 

Discussão, em turno único, da Rcdação Final (oferecida. 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 247. de 1993) dõ 
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Projetd de Oçcrctu Legbla"ti,:(; 11 · Jg_ de' f<JlJ~ (n·· ~5791. na 
Câmara do:-\ Dcpütado~). qtfe homologa ato d}) ConSelho Mo
netário Nacional qu~· autorizou n \.'mi:-.süo adiçional de pap!.!-1-
moeda no valor dl: sds bilhôe~. oitocentos e trinta c seis 
milhüc~ de crufat}qs.novo~., , ' 

-2-

PROPOSTA DE EMENDA À COMSTTTUIÇÁO 
N' 23: DE Jl)lJl ' 

Discussão. em- Segun<.1o 'tUrno. da Prop<~sta de Emenda 
a ConstituiçJ.io n··-!3. U~ 1991 { n · 4S 191: na Cúmitra dos Deputa-· 

dos). qut! dá nova redaçüo ao art. 16 da C'onstitui<;<io F"-'<kral. 
to;!ndo 

, Pareceres, sob n • 24, de Jl)l)2; c 171. de 1 t)l)3, da:- Comis
sões: 

Temporária. designada pa~~ a_na_lisar a m~térii:l, favr.:i
rúVel; c 

de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, cÕm 
Emenda dt:!: redação que apreScrita. -

O SR. PRESIDENTE (Humhcrto Lucena)- E!-.tü ~ncer
rada a sessão. 

(Lel'(mta-se a sessão às 21 horas c 50 minutos.) 
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ANO XLVIII- N'l35 SEXTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 1993. BRASiLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I - ATA DA 165' SESSÃO, EM 19 DE AGOSTO 

DE 1993 

1.1- ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Requerimentos 

-N" 771/93, de autoria do Senador Franciscõ Rollem~ 
berg, sÚiicitando que seja considerado como licença o dia 
20 de agosto do corrente ano. Aprovado. 

. - N" 772/93, de autori_a do Senador Josaphat Mari-
nho. solicitando licença para ausentar~se dos trabalhos da 
Casa, nos dias 19 e 20 do corrente. AprOvado. 

- N'-' 773/93, de autoria do Senacto'r Alfreçlo Campos, 
solicitando a transcrição n'o Diário do Congresso Nacional, 
do artigo do Sr. Deputado José Serra, puhlicação no jornal 
Folha de S. Paulo, desta data, sob o título "A coragem 
da paciência." 

-No 774/93, de autoria do Senador Epitácio Caft!
teira, solicitando do Sr. Ministro da Fazenda, informações 
que menciona. 

- Nu 775/93, de autoria do Senador Mário Covas 
e outros Senadores, solicitando a realização de Sessão_Es~ 
pccial desta Casa, destinada a homenagear o centenário 
da "Escola Politécnica _da UniVersidade de São Paulo", 
que transcorr~rá no próximo dia 24 de agosto. 

1.2.2 - Comunicações da Presidência 

-Recebimento do Ofício n" 8.256/93, do Governador 
do Estado de Santa Catarina, encaminhando a comple~ 
mentação dos documentos necessários à instrução do Ofício 
n' 67/93. 

-Aprovação pela Comissão Diretora, dos Requeri:: 
mentos n's 491, 574, 578 a 580, 586, 587, 594, 595, 607 
a 609, 620, 623 a 642, 655, 656, 662, 665, 66\í, 672, 673, 
677,687 a 691,733,743.746,747 e753/93, de informações. 

1.2.3 - Discurso do Expediente 
SENÀDDR EPIT ÁCIO CAFETEIRA- Razões da 

apresentação do RCquerimento n~ 774/93, de autoria de 
S. Ex\ solicitando informações ao Sr. Ministro da Fazenda. 

1.3 - ORDEM DO DIA 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 

18/92 (n' 25/91, na Câmara dos Deputados), que homologa 
ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emis
são adicionar de papel-moeda no ,valor de seis bilhões, 
oitocentos e trinta e seis milhões de_cruzados novos. Apro
vada. À promulgação. 

Proposta de Emenda à Constituição n' 23/91 (n'' 45/91, 
na Câmara db~ Deputados), que dá nova redação ao art. 
16 da Constituição Federal. Em fase d~ Qiscussão em 2~ 
turno. (2• sessão). 

1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
- Requerimento n" 775/93, lido no Expedü~nte da 

presente sessão. AproVado. -
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN - Homenagem 

póstuma à Irmã Maria Uliano, da Ordem da Divina Provi
dência. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA- Considera
ção a respeito da revisão constitucional. 

1.3.3 - Comunicação da Presidência 
Arquivamento definitivo, em virtude do término do 

prazo sem interposição de recurso, dos seguintes projetes; 
-Projeto de Lei do Senado n" 16/92, que possibilita 

- -o-aproveitamento, nos Quadros de Pessoal da Polícia Fede-
ral, de policiais civís dos ex-Territórios Federais de Rorai
ma, Amapá e Rondônia. 

- Projeto de Lei do Senado n\' 54/92, que âltera 
o arL 38 da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
o qual dispõe sobre o sigilo bancário. . 

1.3.4 -~ Designação da Ordem do Dia da próxima ses~ 
são 

1.4 -ENCERRAMENTO 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GllAPICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILEU. DE MAGALHÃES 
Oiretor.Oua.l do Sa:ado PHtinl 

. AGACIEL DA SILVA MAlA 
Oiretor E.ac•tJvo 
<.:ARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Diretor AdaW.trauvo 

DIÁIUO DO CONGIU!SIIO NACIONAL 

ASSINATURAS 

l.t;IZ CARLOS BASTOS :SC.cstral ..... ·-······ ---··--------~ ... _ .~--- QS 70.000,00 
Direlar 1ad.•anal 
fLORlAN AUGUSTO COUTINHO MAORUOA 
OinlDr Adjuro 

SUMÁRIO 
2 - ATA DA 166' SESSAO, EM 19 DE AGOSTO 

DE 1993 

2.1- ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1- Leitura de projeto 
--Projeto de Lei do Senado n•.> 105/93, de autoria 

do Senador Pedro Teixeira, que dispõe sobre a promoção 
ou a cessão de espaço para a realização de exposições 
culturais por parte dos órgãos do poder público e dá outras 
providências. 

2.2.2 - Requerimento 
- N' 776/93, de autoria do Senador JuvênciO Dias, 

solicitando licença para afastar-Se dOS trabalhos da Casa 
no período de 20 a 24 do corrente mês. Aprovado. 

2.2.3 - Comunicação da Presidência 
- Recebimento do Ofício n" S/85/93 (n" 92/93, na 

origem), da Prefeitura Municipal de Paulista, Estado de 
Pernambuco, solicitando, autorização do Senado Federal 
para que possa contratar operação de crédito, para os fins 
que especifica. -

2.2.4 - Discursos do Expediente 
SENADOR JUTAHY MAGALHÁES- Crise com

portamental da sociedade brasileira. Acontecimentos ocor~ 
ridos na sessão de ontem do Congresso Nacional, por oca
sião da votação do reajuste salarial. 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO, como 
Líder- Solidariedade à Mesa do Congresso Nacional ten~ 
do em vista os pro-cedimentos adotados a fim de assegurar 
a ordem no recinto do plenário frente às manifestações 
hostis das galerias durante a votação da política salarial. 

SENADOR MAGNO BACELAR, como Líder
Registro do 1" Ato Cívic()dÕ Movimento contra a realiza
ção da Revisão Constitucional. 

SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA- Razões 
para apresentação de proposta de emenda à Constituição, 
que dá nova redação ao art. 228 da Constituição Federal, 
considerando penalmente inimputáveis os menores de de
zesseis anos. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO - Conside
rações sobre atitudes desrespeitosas e antidemocráticas ma~ 

nifestadas pelos ocupantes das ga"lerias do plenário do c(_)tl~ 
gresso Nacional, durante sessão na noite de ontem. 

SENADOR RUY BACELAR- Denúncia de estc
lionato e outros crimes praticados pelo ex-D~putndo Gu:.:
tavo de Faria aceita pelo Supremo Trihunal Federal. Apçln 
pela concessão de prorrogação do prazo para o pag<mll.:nto 
de empréstimos tomados por agriculh>res do Nordeste. 

SENADOR ÁUREO MEL LO- Realização de reu
nião, hoje, na cídade do Rio de Janeiro, do movimento 
Ação pela Ética na Política. 

SENADOR VALMIR CAMPELO- Ur"incia da 
apreciação pelas Casas do Congresso Nacional da ... Proposw 
de Emenda à Constituição n~ 4. de 1993. que conft::r!..' nova 
redação ao § 5" do art. 14 c ao art. 82 da Constituicüo 
Federal, permitindo a reeleição. uma única vez. para· os 
mesmos cargos, no período suhseqüente. do Prc~iJente 
da República, de Governadores de Estado e do Distrito 
Federal, dos Prefeitos c de quem os houver ::--.ubstituído 
até 6 meses anteriores ao pleito. 

2.2.5 - Requerimento 
- N·• 777, de 1YY3, de autoria do Senador Moisés 

Abrão e outros Srs. Parlamentares, solicitc.mdo a consti~ 
tuição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para 
apurar irregularidades operacionais de armazenagem. 
transporte e comercialização da Companhia Nacional de 
Abastecimento- CONAB, e suas antecessoras Comi::.stlo 
de Financiamento da Produção- CFP. Cohal e Cibraz~m. 
nos últimos 10 anos. 

2.2.6- Leitura de Proposta de Emenda à Constituição 
- N" 7. de 1993, de autoria do Senaâor Epit~ício 

Cafeteira t! ou-tros Srs. Senadores, que altera o art. 22X 
da Constituição Federal. 

2~2~7 - Requerimentos 
- N<.> 778, de 1993, de autoria do Senador Espt.'ridii.io 

Amin, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fede
ral, de matéria puhlicada no jornal O Estado de S. Paulo. 
página 3, datado de 19-8-93, intitulada O Dinheiro da CliT. 
e..da matéria do jornal Folha de S. Paulo. ediç{io dL' 19-~·93. 
Caderno 1, página 11, intitulada Lucena Descarta CPI da 
CUT. 
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-· N'·' 779. dl! 1993. de autoria do SenadOr Magno 
Bat:t.!lar. solicitando a transcrição, nos- Anais do Senado 
Federal. do Manifesto contra a Revisão Constitucional -
O Brasil real e a atual Constituição, emitido por entidades 
representativas das causas populares ao organizar o Movi
m!.!nto Cívico contra a Revisão Constitucional. 

- N·' 7XO. de 1993, de autoria do Senador Lourival 
Baptista, solicitando quC" seja considerado como licença 
autorizada o período compreendido entre os dias 20 -~ 23 
do corrente. Aprovado. 

2.2.8- Comunicação da Presidência 
-Inclusão cm Ordem do Dia da presente sessão da 

Proposta d~ Emenda à Constituição n" 23/91. 
2,3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n" I45, de IY93 (n" 3.4Y9/93, 

na Casa dt.: origl!m), que cria cargos de Patrulhciro Rodo
vi~\ rio Fcd~ral e dá outras providências. Aprovado. À san
çüo. 

Requerimento n" 540, de 1993~ do Senador Gilberto 
Miranda. solicitando. nos termos regimentais, a transcri
ç<io. no~ Anai~ do St:nado Federal, do artigo irititulado 
"A morte de Carlos Castdo Branco: o únicQ "papa'' do 
jornalismo brasileiro", puhlicado no jornal Tribunal da 
Imprensa, edição de 2 de junho de 1993-. Aprm·ado. 

Requerimento n" 758, de 1993, dos Senadores Pedro 
Simon c Marco Macicl, solicitando a inclusão em Ordem 
do Dia do Projeto de Lei da Câmara n" 125, de 1991-Com
rtementar (n·' 60/89- Complementar. na Casa de origem), 
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público. na forma do art. 169 da Constituição Federal, 
cu.io prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já se 
acha esgotado. Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. 
Marco Macicl. -~- . 

Projeto de Lei da Câmara n" I27, de 1992 (n' 977191, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 25 
da Lei n" 5,700. de I" de setembro de 197I, que dispõe 
sohre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais 
e Uü outras providências. Discussão adiada para reexame 
da Comissão de EJucação_, nos termos do_ Requerimento 
n·· 7R2/~3. (ido e aprovado nesta oportunidade. 

Projeto úe Lei úa Câmara n" 18, de 19Y3 (n" 1.162/88, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a institUição da Se ma~ 
na do Trabalhador. Aprovado. À sanção. 

Projeto de Rt!solução n" 44, de 1992, que a_crescenta 
parâgrafo ao art. 4·· da Resolução n''96, de 1989, que dispõe 
sohrc limites globais para as operações de crédito externo 
t.' intt.'rno da União, de suas autarquias e demais entidades 
controlada~ pelo Poder Püblico Federal e estabelece limites 
e condições para a concessão da garantia da União em 
operações de crédito cxkrno c interno. Discussão adiada 
para dia 17~9-93. nos tetniOs do Requerimento n'·' 783/93, 
lido e aprovado nesta oportunidade. 

Proposta de Emenda à Constituição n" 23, de 1991 
( n" 45/91 . na Câmara dos Deputados), que dá nova redação 
ao arr. 16 da Constituição Federal. Discussão encerrada 
em 2" turno (3·' sessão). 

Projeto de Lei da Cimara n" 114, de I992 (n"4.556/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre restrições ao uso 
c a propaganda de produtos fumígcros, bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos 
do parágrafo 4" do art. 220 da Constituição da República. 

(Tramitando em conjunto com os Projeto de_ Lei da Câmara 
n" 13IIY2. e Projeto de Lei do Senado n" 344/91.) Apreciação 
sobrestada, após parecer de plenário favorável nos termos 
do Substitutivo que oferece, C abertura de prazo de 5 ses
sões ordinárias para recebimento de emendas. 

Projeto de Lei da Câmara TI'' fT1, de I992 (n''l.603/9I, 
na Casã de origem), que instituí ã àbrtgatoríedade da colo~ 
cação de frase de advertência nas embalagens. rótulos e 
bulas de medicamentos. (Tramitando cm conjunto com 
os Projeto de Lei da Câmara n" 114/92; e Projeto de Lei 
do Senado n\' 344/91.) Apreciação sobrestada. 

Projeto de Lei do Senado n" 344, de I99I, que regula
menta e disciplina o uso e propagandas de hcbidás alcoó~ 
licas e dá outras providências. -(Tramitando em conjunto 
com Projetes de Lei da Câmara n'"'114 e 131192. Aprovação 
sobrestada. . . 

Projeto de Lei do Senado o'' 85; de 1992. que dispõe 
sobre o exercício da profissão de Decorador, e dá outras 
providências. Apreciação sobrestada, após parecer de ple
nário favorável, c ab_c_rtura de prazo de 5 sessões ordináfias 
para oferecimento de emendas. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 119, de 1991, que 
susta os atos normativos do Poder Executivo que objetivam 
realizar o processo de privatização-da Usiminas. Declarado 
prejudicado. Ao arquivo. -

Projeto de Lei do Senado n" 35; de 1991, que autoriza 
a utilização de cruzados novos para a aquisição de ações 
de empresas incluídas no Programa Nacional de Desesta
tização. Declarado prejudicado. Ao arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n" 204, de I991, que autoriza 
a utilização de cruzados novos, de titularidade de pessoa~ 
físiças, para a aquisição de ações_ de empresas incluídas 
no Programa Nacional de Desestatização. Declarado preju~ 
dicado. Ao arquivo. · 

Projeto de Lei do Senado n" 31, de 1993, que extingue 
os centavos da unidade monetálü ·nacional. Declarado pre~ 
judicado. Ao arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n" I 56, de 1992 (n" L670/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre Partidos Políticos,· 
regulamenta os ·arts. 17 e 14, parágrafo 3'', iilcíso V, da 
Constituição Federal.(Trami tando em conjunto com os 
Projetos de Lei do Senado n"s 243 e 268/91, 6 e 130/Y2.) 
Discussão adiada por falta de __ quorum para o prossegui~ 
mento da sessão. 

Projeto de Lei do Senado n··· 24-3, de 1991, que altera 
dispositivos da Lei n" 5.682, de_ 21 de junho de 1971-Lei 
Orgânica-dos Partidos Políticos. (Tram1tando em conjun~o 
com o Projeto de Lei da Câmara n'' 156/92, e Projetas 
de Lei do Senado n''s 268/91, 6 e 130/92.) Discussão adiada 
pbr fálta de qtiõrum para o prosseguírri.erltó da sessão. 

Projeto de Lei do Senado n'·'268, de 1991, que revigora 
os arts. 72, 75, 76 e 77 da Lei n" 5.682-. de 21 de junho 
de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), que dispõem 
sobre perda do mandato por infidelidade partidária. (Tra~ 
mitando cm conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n" 156/92, e Projetos de Lei do Senádo ri''s 243/91, 6 e 
130(92.) Discussão 3diadá por falta de quorum para o pros~ 
segUimen-to da sessãO. 

Projeto de Lei do Senado n·' 6, de 1992, que introduz 
alteraçõe~ na legislação eleitoral, e dá outras providências. 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n'' I56/92, e Projetos de Lei do Senado n"s 243 c 268/91, 
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e 130/92. DiscuSsão adiada por falta de quorum para o 
prosseguimento da_sessão. 

Projeto de Lei do Senado n·' 130, de 1992, que dispõe 
sobre o financiamento dos Partidos Políticos, e dá outras 
providências. (Tramitari:do em conjunto com o Projeto de 
Lei da Câmara n" 156/92, e Projcto_s de Lei do Senado 
n"s 243 c 268191. c 6/92). Discussão adiada por falta de 

· quorum para o prosseguimento da sessão. 

são 
2 .3.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

2.4 -ENCERRAMENTO 

3 - RETIFICAÇÃO 
- Ata da 141-' Sessão, realizada em 8 de julho de 

1993 

TES 

4- ATOS DO DIRETOR-GERAL 
- Nes 54 é 55, de 1993 

5- MESA DIRETORA 
6- LÍDERES E V ICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 165a Sessão, em 19 de agosto de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

- EX1RAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

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

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ Aiuízio 
Bezerra Álvaro Pacheco Amir Lando Aureo Mello Bello 
Parga _ sem V eras .:... Carlos Antonio De'Carli _Carlos Patrocínio 
_ César Dias _ Chagas Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho _ 
Darcy Ribeiro _ Dario Pereira _ Dirceu Carneiro .:_--niv-aldo 
Suruagy _ Eduardo Suplicy _ Elcio_ Alvares _ Epitádo Cafeteira _ 
Esperidião Amin _ Eva Blay _ Flaviano Melo _ Francisco 
Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto 
Miranda _ Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ Hydckel 
Freitas _Iram Saraiva _ Irapuan Costa Júnior_ Jarbas Passarinho 
_João Calmon _João França_ João Rocha_ Jonas _pinheiro_ José 
Fogaça_ José_ Paulo Bisol_ José Richa _Júlio Campos_ Jutahy 
Magalhães _ Juvêncio Dias _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ 
Louremberg Nunes Rocha_ Loulival BaptiSta_ Lucídio Portella _ 
Magno Bacelar_ Mansueto de Lavor _ Má:r_çio La~rçla __ MaJJXl 
Maciel Mário Covas Mauro Benevides Meira Filho Moisés 
Abrão _ Nabor Júnior _Nelson Carneiro_ Nelson-Wedekin _ Ney 
Maranhão Pedro Simon Pedro Teixeira Rachid Saldanba 
Derzi _ Ronan Tito _ Ruy Bacelar _ Teotonio Vilela Filho _ 
V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ...,- A lista de 
presença acusa o compa-recimento de 68 Srs._ Senadores. 

Havendo número regimental, declaro_aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 

1'1-Secretário. 
É lido· e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 771, DE 1993 

Requeiro seja considerada como licença autorizada nos 
termos do art. 13, § 1'', do Regime·n-to Interno do Senado 

Fed~ral, minha ausência de Brasr1ia, no dia 20 dt! agOsto do 
corrente ano, a fim de, corno Secretário do Partido da Frente 
Lib_eral em Sergipe. participar de Reuniões Políticas nªquelc 
Estado, bem como de solenidade de assinaturas de convênios 
com prefeituras municirais. 

- Sala das Sessões, 19 de agosto de 1993.- Senador Fran
cisco Rollemberg 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica conce
dida a licença solicitada, nos termos do art. 13 do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, requerime-nto que será lido pelo Sr. 1'' 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N' 772, DE 1993 

Requeiro, nos termos do art. 43. II. do Regimento Inter
no, licerlça para ausentar-me dos trabalhos da Casa, nos dias 
19 e 20 do corrente, a fim de participar em Salvador- BA 
de seminário sobre "Rt!vi~ão constitucional tributária". pro
movido pelo Instituto dos Advogados da Bahia e pela Acadt!
mia de Letras Jurídicas da Bahia. 

Sala das Sessões. 19 de agosto de 1993.- Senador Josa
phat ~arinho 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43, inciso 11. do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 773, DE 1993 

Requeiro, nos termos do inciso 2, do artigo 210, do Regi
mento Interno, a transcrição no Diário do Congresso Nacional, 
do artigo do Senhor Deputado José Serra, publicado no jornal 
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Folha de S. Paulo, desta data, sob o título: "'A coragem da 
paciência". 

Justificação 

Trata-se de uma posição crítica das mais lúcidas e inde
pendentes que se tem colocado ultimamente em nossa impren
sa, sobre a impaciência que tem se apossado de amplos setores 
da elite brasileira com os resultados do dedicado trabalho 
do Ministro Fernando Henrique Cardoso. 

Retratando, de outro lado, posição cxternada pelo pró
prio Líder do PSDB na Cãrnara Federal, a respeito do compor
tamento do Senhor Presidente da República, o àrtigo merece 
figurar nos Anais do Congresso !'JaciOJ?.al para leitura de todos 
os Senhores Senadores, de vez que este Senado Federal será 
chamado, proximamente, a deliberar sobre indicação de novo 
Presidente do Banco Central, as~ deste período de Governo. 

Sala das Sessões, 9 de agosto de 1993.- Senador Alfredo 
Campos. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De acordo 
com o an. 210, § 1", do Regimento Interno, o requerimento 
será submetido ao exame da Comissão DlrCtOra. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'! 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•' 774, DE 1993-

Requeiro à Mesa, na forma do Art. 216 do Regimento 
Interno, sejam, solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro 
da Fazenda as informaçõe_s abaixo, em face da ne_c_essidade 
de a Casa conhecer a destinação que o Governo dá às reservas 
monetárias internacionais do País. 

1) Qual o montante das reservas monetárias internado~ 
naü; do Brasil? 

2) Em quais estabdecimentos bancários, nacionais ou 
ínternacíõnais, estão aplicadas as reservas monetárias intl!"rna
cionais do Brasil? 

3) Quãis as taxas de juros a que estão submetidos os 
recursos aplicados? 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1993.- Senador E pitá
cio Cafeteira. 

O SR. PRESJDENTE (Chagas Rodrigues) - 6 requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno: 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1·• 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 775, DE 1993 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 
Nos termos do que dispõe o art. 199 do Regimento Inter

no, requeremos a realização de Sessão Especial desta Casa, 
destinada a homenagear o centenário da "Escola PolitécniCa 
da Universidade de São Paulo". que transcorrerá no próximo 
dia 24 de agosto. 

Justificação 

A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo com
pleta, no próximo dia 24 de agosto, o seu primeiro centenário 
de fundação. Nasceu a "Poli" como um centro de estudos 
e aplicações das técnicas mais avançadas de engenharia nas 
áreas de construção, máquinas, agriCultura e outras. 

Desde sua criação, em agosto de 1893, a Escola Politéc
nica tem agido no sentido de apoiar decisivamente os processos 
de industrialização e de modernização do parque produtivo 
de nosso País. Criada no momento em que São Paulo passava 
por grandes mudanças em sua economia, com a aplicação 
da riqueza gerada pelo café, na alavancagem do processo 
de desenvolvimento económico do Es_tado e da Nação. 

Naquele momento, a construção da malha ferroviária era 
o principal fator do avanço da engenharia em todo o mundo. 
Conforme José Luiz Adair e Roney Cytrynowicz ("Politécnica 
de São Paulo: cem anos de vanguarda"), entre 1870 e 1885.
a rede ferroviária brasileira passou de 1.000 para 9.000 km, 
acompanhando a expansão da lavoura cafeeira para o oeste 
paulista. Entre 1880 e 1884 foram criadas nada menos de 
150 fábricas, número esse que, no qüinqüênio ·s-eguinte, au
mentou para 250. Para fazer frente à demanda de mão-de-obra 
habilitada a servir como catalisador desse processo dinâmico 
de expansão da indústria paulista, a Politécnica surgiu tendo 
como modelo as escolas alemães da época, que enfatizãvam 
a práticri t~cnológica aplicada,_ ao invés das ciências puras, 
propondo um ensino que s~ moldava pelas necessidades obje
tivas da vivência dos engenheiros que formava. 

Com o aumento da velocidade do processo de industria
lização, ocoáido na década de 1930, -ã Politécnica esteve na 
vanguarda da implaiitação de novas tecnologias, que incluiam 
setores estratégicos como construçã() _civíi, em partiCUlar as 
grandes edificações nas novas metrópoles paulistã.na e carioca, 
pesquisas nas áreas de madeira, concreto e metais, motores 
elétricos, elevadores e peças para locomotivas, cimento e lami
nados de aço. 

Em 1934, com a criação da Universidade de São Paulo, 
sob a liderança de um politécnico ilustre, Armando Salles 
de Oliveira, a Escola passou a-integrai- a noV-a eStrutUra univer
sitária, sem perder as suas características de centro de exce
lência de ensino e pesquisa. 

Na década de quarenta expandiu-se ainda mais a pesquisa 
tecnológica, com a entrada da Escola Politécnica ern impor
taiüe- área para o nosso desenvolvimento, como hidráulica 
aplicada, básica pa"ra o aproveitamento de recursos híddcos 
e a: getã.Ção -de energia hidroelétrica. A partir da década seguin
te. o País iniciou a construção de grandes usinas hidroelétricas, 
como Paulo Afonso, sempre com a decidida colaboração de 
politécnic-os. Outros·marcos de nosso desenvolvimento econó
mico. cqmo a implantação da indústria automobilísticã (1956), 
o aumento da exploração de petróleo, com o início da produ
ção-na bacia de Campos (1967) e a construção dos metrós_ 
de São Paulo (1974) e do Rio de Janeiro (1981) contaram 
com a liderança de alunos daquela prestigiosa instituição. 

Assim, consideramos que o Senado Federal deve parti
cipar ativamente, através da convocação de uma Sessão Espe
cial, das comemorações que o Brasil realiza para saudar o 
centenário da Escola Politécnica da Univer'sidade de São Pau
lo. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1993. - Senadores 
Mário Covas- José Richa - Darei Ribeiro - Nelson Wedekin 
- Henrique Almeida - Élcio Alvares - Jonas Pinheiro -
DirCeu Carneiro - Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo 
com o disposto no art. 255, I, b, do Regimento Interno, o 
requerimento será objeto de deliberação após a Ordem do 
Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu do Governo do Estado de Santa Catarina o, 
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Oficio n" 8.256/93.,. de 30 de julho último, encaminhando a 
complementação dos docume_ntos necessários à instrUção do 
Ofício n' S67/93. 

O expediente será dc~pachado à COmisSão de Assuntos 
Econõmicos para ser anexado ao processado da matéria em 
referência. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Ro,drigues) - A Presi
dência comunica ao Plenário que a ComiSsãQ Dir~tora apro
vou. em sua reunião do dia 12 do corrente, os requerimentos 
de informações n·' 491, 574, 578 a ,580, 5$6, 587, 594, 595, 
607 a 609, 620, 623 a 642, 655, 656, 6ql,, ,$5; 669, 672, 673, 
677,687 a 691,733,743,746,747 e 75~,de \993. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue~) - Concedo 
a palavra a V. Ex\ pela ordem. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PPR _:MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Prcsídente, apresentei 
requerimento à Mesa, na forma 'do' art·: 2J6 ~do fu!gimento 
Interno, solicitando informações ao Sr. Ministro da Fazenda 
para que esta Casa tome conhecimento çlo ·mon'tantc das reser
vas monetárias internacionais do Brasil, .cm q1.:1ais estabele
cimentos bancários, nacionais ou intúnacio~ais.t ~Stãd aplica
das essas reservas e quais as taxas de j~ros a que estão subme-
tidos os recursos aplicados. · _ · 

Entendi, Sr. Presidente, que a nossa.xeserva monetária 
não pode ficar dentro de uma "caiXa preta" que, segundo 
se sabe, nem o próprio President~ da República tem infor
mação a respeito. A situação é tão difícil que um noticiário 
de jornal informou, há pouco tempo, que foram roubados 
uns disquetes do Banco Centnil os quais comeriam as inform?
ções da aplicação das reservas monetárias·;donde se çonclui 
que os ladrões sabem onde esd ·o' dinheirQ çio Brasil, e os 
homens honestos, não. O SenaQo, nãp. O Presidente ela Repú-
blica, não. · ' -

Então, queremos ver, com toda transparência, onde essas 
reservas estão aplicadas, que juros estão dando a este País; 
enfim, essas. reservas rcpresen~ani o suor c o sangue do povo 
brasileiro, porque elas de_con:em._élc um exC~sso de exportação 
sobre a importação, c esse _e.xccsso de. c~gortação sobre a 
importação, que cria reservaS, é o mesmo que faz a emisSão
de cruzeiros, hoje cruzeiros reais, que sãd;jogados na praça, 
aumentando a inflação. · ,. 

Essa a comunicação que eu queria fazer à Casa. O requeri R 

mente já foi recibado pela funcionária Sônia Trindade e deve 
estar sobre a m_esa. E, se Usei da palavra, Sr. Prcside1,1~e. 
foi pelo fato de, na leitura do Expediente, não ter ouvido 
_r:e~~~~ncia a este rcq:'érimcnto3 · 

o SR. PRESIDENTE (Coagas Rodrigues)_::_ Posso infor
mar a V. Ex" que o referido requerimento foi lido na sessão 
de hoje e terá o encaminhamento de_vido. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --'- Passa-se~ 
à 

ORDEM DO DIA · · 

Item 1: 
DisCu_ssão, em turno único, da Redação Final (ofe

recida pela Comissão Diretora em seu Parecer n"' 247, 
de 1993) do Projeto de DecretQJ .. egislativo n" 18, de 
1992 (n" 25 191, na Câmara dos Deputados), que homo-

Ioga ato do Conselho Monetário Nacional,que autori
zou a emissão adicional de papel-moeda no valor de 
seis bilhões, oitocentos e trinta e seis milhões de cruza
dos novos. 

Em discussão a Redação Final. (Pausª.) 
Não havt!ndo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 

a Redação Final é considerada definit_iv<.~mente aprovada, nos 
termos do disposto no art. 324-do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
E a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 18, de 1992 (n" 25, de 1991, na Câmara dos Depu
tadoS). 
_ Homologa-ato do Conselho Monetário Nacional que 
autorizou a emissão 3dicional de papel-moeda no valor 
de NCz$6.836.000.000,00 (seis bilhões, oitocentos e trin
ta e seis milhões de cruzados novos). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l" Fica homologado o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão adiCional de papel-moeda, 
no exercício de 1989, no valor global de NCz$6.836.000.000,00 
(seis bilhões, oitoct!ntos e trinta c seis milhões de cruzados 
novos). cm resposta à solicitação c às razões constantes da 
Mensagem n" 541, de 19 de setembro de 1989, do Poder Exe
cutivo. 

Art. 2'! Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 2: 

Discussão, em segundo_ turno. da -Proposta de 
Emenda à Constituição n" 23, ~e 1991 (n" 45191, na 
Cãmara dos Deputados), que dá nova redação ao art. 
16 da Constituição Federal, tendo Pareceres, sob n"s 
24, de 1992; e 171, de 19.93, das Comissões 

- Temporária, designada para analisar a matéria, 
favorável; e 

-:-de CoQs.ti.tuição, JusÜça e Cidadania, 'ravorável, 
com Emenda de redação que apresenta. 

A matéria constou de sessão extraordinária anterior, 
quãndo teve a sua primeira sessãÓ de discussão ·encerrada. 

Transcor:re hojt! a segunda sessão de discussão. 
Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros
seguimento na p_!§_?(Jll!fl __ sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à apreciação do Requerimento n" 775, de 1993 •. 1idc;> ~o Expe
diente, de autoria do Senador Mário Cova:i, sohc1tando a 
realização de sessão especial. 

Em votação o requerimento. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados .. (Paús'!-.) 
Aprovado. _ 
Será cumprida a deliheração do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE ( Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin 
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O SR. ESPERIDlÃO AMIN (PPR - SC. Pronuncia o 
seguinte discu_rso.)- Sr, Presidente, Sr•~ e Srs. Senadores, 
venho. neste momento. em homenagem a todos os que abra~ 
çam a vida religiosa, fazer um registro muito carinhoso e 
sentimental sobre a vida da Irmã Maria Uliano. da Ordem 
Divina Providência. 

Nascida em Braço do Norte, 19~7-1906; ingressou na Con· 
gregação-das Irmãs da Divina Providência. em Floríanópolis, 
21·6-1924; trabalhou nos hospitais, como enfermeira e farma
cêutica, em Florianópolis, Lages. Joinville, Laguna. São Ben
to. Lageado (RS). Tubarão. Colônia Sl!ntana. S. Francisco 
do Sul, Sailto Amaro, novamente Florianópolis; residiu no 
Convento da Trindade (Av. Madre Benventura). desde de 
dezembro de 1969, atuando desde então e deixando marcas 
de sua bondade e suas iniciativas na Penitenciária. na Cadeia 
Pública (juntO à qual construiu uma grande capela). na ColôM 
nia Penal de Canasvidras, no Manicómio Judiciáríõ (atual 
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátricoy;-na Casa 
do Albergado (que ostenta o seu nome), na Capela do Hospital 
Militar da PM. no Itesc, na Gi"uta de N. Sr~ de Lourdes (na 
Av. Madre Benventura), Gruta.·-que ela salvou e reconstruiu, 
último cenário de sua incessante atividade, Faleceu em AoriaM 
nópolis, no Convento onde residia, na Trindade, aos 26M7M93. 

A vida das religiosas, como a vida das mães de famnia. 
só se compreende e se explica através do prisma do amor. 
A vida de Irmã Maria, nesse sentido. não é uma exceção, 
embora excepcional tenha sido o modo como ela viveu. 

Em Irmã Maria venceu o amor a Deus. E seU amor pelas 
pessoas, como uma imensa rede, trouxe para os braços do 
Pai. só Ele o sabe, muitos de seus filhos. Do céu,- Cofio Santa 
Terezinha - sua amiga - continuará Irmã Maria jogairdo 
a rede de seu amor, incansavelmente , como o fazia aqui 
na terra. 

Na introdução do seu Diário EspiritUal, lemos: uMinha 
vida é uma história de conversão: história de Graça com que 
o bom Deus me sustenta no combate à procura do Amor. 
O sofrimento que agUarda cada dia e Dom do Amor divino, 
que nos santifica. Deus é bom: é uma Fonte que transforma 
tudo. mas espera nossa correspondência." 

Em 21-6M24, com 17 anos. no dia de sua entrada na ConM 
gregação das Irmãs da Divina Providência: .. Devo -.s~guir o 
chamado de Deus, além de minhas misérias profundas. Tu 
me escolhes e me separas do mundo. Fazes questão do meu 
amor. Não queres dúvidas. EscolhesteMme porque desejas rea
lizar alguma coisa em mim. Devo refletir em o itne6so Anlor 
e bondade do Pai, -que me acólhe seml?re com Airi.of;;-:- -

Em SMl-27, dia dos seus Primeiros Votos: .. Meu encontro 
com meu DiVino Esposo. Meu Jesus, prometo amar~t€~ sempre 
e corresponder ao ter Amor. Novamente no Hospital de CariM 
dade. Minha tarefa, ajudar o sacerdote a levar a santa comuM 
nhão aos enfermos·. PreparáMlos para sue úhimo encontro neste 
mundo com Deus. Passo horas na cabec~ira dos enfermos 
rezando com eles e por ele. Sinto-me feliz, pois estou perto 
de Deus nesse momento do julgamento. em que a alma se 
despede deste mundo". 

E, 1928, recordando s:ua vida no Hospital de Caridade: 
"Recebi ordem de acompanhar todos os enterros dos pobres 
deste Hospital no morro do cemitério. Fiz isso durante oito 
anos, mais vezes por dia. Sentia-me feliz em ser alma sacerM 
datal. Deus é tão bom; quer que sejamos companheiros dele 
na salvação das almas". Deus tem o tempo, e o_ meu tempo 
está em suas mãos. Que: felicidade estar nas mãos d,o Pai." 

El!l página que recorda o período entre 1929 e 1931. 
escr:eve:_''O cen_tro d"e minh3._vida espiritual_é o Santo Sacrifício 
da Mjssa - a Eucaristia ... O Caminho- do Amor ê o mais 
fácil_ que encontrei. Crer e confiar no Amor de Deus. Ele 
nos quer bem. Não tenho cultura, mas Deus me deu asas 
para voar nas alturas do Amor. Como Deus é bom". 

- 1965: "ComO ·é lindo viver o moni.ento presente na vida 
religiosa. Como sou feliz et.n ·ser religiosa, trabalhando no 
silêncio do meu coração pela Santa Igreja. nossa Mãe querida. 
Minha vida religiOsa deve ser um dom voluntário de Amor 
ao meu Criador. Minha missão é estar em ato de imolação 
silenciosa pela santificação dos sacerdotes". 

"Orai.:___ orai -oraL A vida de oração é tão importante 
p3rã nossa vida, para todos! Como o oxigêiiló no oiiãnlsmo 
do homem. Sem oração; o homem não é mais gente; não 
se entros-a com Deus." 

Em 23-3-72: "Aos meus caros irmão presidiários: Por 
maiores que sejam nossos erros. quando há arrependimento. 
Deus sempre nos perdóa e sei que Ele nos ama!". 

Em abril de 1972: "Meu Jesus, aqui na terra me recom
pensas o pouco qu·e faço por ti; o que será no céu?". 

Em maio de 1972: "Mãe querida. sahes como te amo. 
Quantas vezes. no decorrer da min_ha vida, me amparaste_ 
naS lutas e combates. Agradeço-te por essa maternal prote
ção". 

Em S-5M72: "No apostolado presidiário é preciso urna 
fé de granito e a graça de Deus. Devo olhar tudo com os 
olhos de De_us. Cada presídio é para mim um campo de conM 
quista de almas para o reino de Cristo ... Sei __ que não faço 
muito; mas percebo que minha presença transmite alguma 
coisa." 

Em 2f:-6M74, seu Jubileu de Ouro de vida_ religiosa: "É 
um dia marcante para mim, desde aquele dia em que Deus 
me Chamou à vida religiosa e eu dei o meu sim para sempre .. 
"Meu Deus e meu todo! DeixaM me mergulhar nas profundezas 
do teu" Amor! .... Como sou feliz por ser filha da Santa Igreja!". 

Enl. 20M12-84, no verso de um cartão de _agradecimento 
a seus colaboradores: ··~o bem que fiz foi por intermédio de 
você. Serri você, não poderia fazer-o bem que fíz. Um dia 
es.taremos juOto.:(lá no. céu,_r~cebendo o grande prêmio de 
Deus, nosso Senhor. pelo bem que fizemos aqui na terra ... ". 

Desde seu Jubileu de Ouro. Irmã Maria ficou conosco 
por mais 19 anos, Como trabalhou! Como se dedicou! Quanto 
amou! Foi fiel! · 

. O céu é logó ali. A ·comunhão dos Santos nos conserva 
unidos em peus, que é _Am_or. Jesus, o :ç,s_poso. -~ncontrou_ 
Irmã Maria com a lâmpada acesa. Eram seis horas da madruM 
gada de 26 julho, a hora do Ângelus. quando Ele chegou. 
Com Ele estavam seus avós. São Joaquim e Santo Ana. e 
sua Bendita Mãe, buscando Irmã Maria. Agora que ela está 
"em casa", no céu, maiS do que nunca Irmã Mariil vai trabalhar 
pelos enfermos~ pelos padres e seminaristas, pelos presos. 
pela sua Congregação e pelas Missões. Ficará para s_empre 
em nossas estradas, não mais para pedir carona, mas para 
continuar a magnífica tarefa de mostrar o caminho que nos 
leva à Casa do Pai. -

"A mulher virtuosa, forte, ideal, quem a encontrará? ... 
DaiMihe do fruto de suas mãos, e que suas obras a louvem 
nas portas·da cidade!"' (Provérbios 31,10.31) 

"BemMaventurados os misericordiosOs, porque encontraM 
. rão misericórdia" (Mateus 5,7) 
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.. Vem. bendita de meu Pai, recebe __ o Reino que está 
preparado desde sempre, porque ... eu est.ava preso-. e tu me 
vieste ver, confortar, ájUdar!" (cf Mateus 25,34-36) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gilõ:Cr-tO Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronun· 
cià o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Senado· 
res. a revisão constitucional, a iniciar·se a _partirdeS de Outu· 
bro próXimo, conforme preceitua o art. 3'', das Disposições 
Transitórias; encontrará as delegações ~staduais preparadas 
para reivindicar um grau maio de autonomia para as Unidades 
da Federação. -

A par de sonhadas conquistas no plano do federalismo 
político-administrativo, as bancadas na Cârnaxfl e a represen
tação _dos _Esta_dos no Senado revelam maior afinidade com 
a modernização que se verifica em esca_la mundial. 

Essa revisãO assinala _um momento memorável nos Anai~ 
da vida constitucional do País. Em primeiro lugar, porque 
a experiência dos últimos ciit_ço_ ªnos conV_ence_u::Oos a todos 
de que a Carta de 19gg tornoU-se i'espOns-ável por graVe perda 
de eficiência da adminiStra'ção pública. Em segundo lugar, 
porque a esperada reelaboração de muitos preceitos constitu
cionãiS ocorrerá num_a_atmo~fera política: nacional e interna
cional, diversa da que rein'ava no período da Assemblêia Com;-
tituinte. · --- _ 

Acha-se o mundo transfigurado, após a liberração dos 
países da Europa centro-oriental, antes oprímidos por fe"rozcs 
ditaduras comunistas .. A muOanç<) na fisionomia política da 
universo acelerou-se com a secessão do Império Soviético. 
Esse fenômeno mundial fez com que n.iís-sem ni.U:itas barreiras 
mentais, que antes atrofiavam o progresso social e econômico 
de nosso País. _ _ ______ _ _ _ _ ___ __ _ 

Srs. Senadores, a expectatíva é, portantO, de um ajuste 
da Carta revisada em harmonia com os princfpioS que passa
ram a orientar o desenvolvimento sôcio-econ_ómico no r~sto 
do mundo. O liberalismo é a tóniCa. Esperemos que a liberali
zação dos mercados, a privatização e a desregulamentação, 
em marcha acelerada em tantos países, se reflitam em nossa 
busca das perdidas taxas de crescimento dos decênios anterio
res~ a 1980. 

'É certo que a reviSão c-hegai-"á a ITiuitÕs capltulOS d-ã Cartà. 
Mas os Estados .e Municípos têm preceitos constitudori.ais 
a preservar. . _ 

Por exemplo, as unidades _federadas louvam o avanço 
que registra a Consfittiiçâo de 1988. no que tange à repartição 
das rendas entre a União, os Estados e Municípios. Resta, 
porém, como·os Estados consideram justo, instituir uma des
centralização político-administrati''ª--- qUe contemple os Es(a
dos com maior liberdade na _Qelibcração sobre assuntos de 
seu interesse' direto, iMediato- ou mediato. _ 

Sob o aspecto do federalísmo, há, portanto, dois campos 
em que se dividirá o debat_e na reforma d_a Cart~ em vigor. 
O primeiro diz respeite" à participação de Estados e Municípios 
em impostos federais. Já o segundo se refere à conquista 
pelos Estados de novas competências legislativas. 

Entendem os estados, Srs. Senadores, e nós aqui os apoia
mos. que não deverá reduzir-se a sua partiCipação nos Impos~ 
tos de Renda e Produtos InQustrializados, .embora se resignem 
a ac6itar alguns encargos que recaem sobre _a União. 

Determina o art. 159, da Constituiçâo; que-: da receita 
dos dois tributos, supra mencionados, a União transfere 21,5% 
ao Fundo de ParticípaÇáõ-dos Estados e do DistrítQ Federal, 
e 22,5% ao Fundo de ParticipaÇãO dos Municípios. 

Compare-se essa distrihuiç<.to com o quadro estabelecido 
pela Constituição de 1969. fruto do AI-5: durante muitos. anos. 
de vigência da Carta ditatorial, os Estados e o DF receberam 
nove por c~nto dos dois impostos referidos, cabendo igual 
percentagem aos Municípios. 

Para desespero de governadores e prefeitos, a transfe
rência daqueles recursos estava condicionada à aprovação de 
programas de aplicação ~lahorados pelos Estados, pelo DF 
e pelos Municípios, conforme diretrizcs e prioridades estabele
cidas pelo Governo Federal. 

Além dessa restrição. severíssima, havia outra de igual 
efeito: os recursos não seriam liberado~ se Estados, Distrito 
Federril e municípios não vinculãssem dotações próprias. tidas 
corno indispensáveis à execução dos programas- mencionados. 

Para fazerem jus a essa liberação, as unidades _federadas 
tinham que se manter em dia com sua_s dívidas para com 
a União, fazendo também prova de terem recolhido impostos 
federais arrecadados .:m sua5 áreas. 

Embora os percentuais do AI-5 tivessem Sido- modera-. 
mente aumentados, a partir de 1976, os Estados e municípios 
viveram sob camisa de força ati a promulgação da Consti
tuiç3o de 1988. 

É claro que não hão de querer um retorno puro e simples 
ao sistema constitucional anterior, cuja rigidez revelava uma 
centralização sem paralelo. Estipulava tal sistema que dois 
por cento dos dois tributos citados se destinavam a um Fundo 
Especial, que era distribuído aos Estados de m_ais baixa renda, 
conforme critérios personalistas. 

Não hâ dúvida de que o federalismo_ fiscal da Ca_rta de 
69 conferia um poder inconcebível aos burocratas incumbidos 
de distribuir às Unid<ides da Federação os recursos dos três 
Fundos. 

Previa, também, a Carta de 69 a distribuição aos Estados, 
DF e municípios de 40% do_ produto da arrecadação do Impos
to sobre Lubrificantes c_Combustívcis Líquidos; 60% da recei
ta do Imposto sobre Energia Elétrica c 90% da receita do 
Imposto sobre Minerais do País. 

Já a Constituição de 88 autorizou a cobrança pelos Esta
dos e pelo DF do lCMS sobr~ ~nergia elétrica (Disposições 
Transitórias, art. 34, § 9'')_ e_ sobre combustív~is líquidos e 
gasOsos (art. 155. 1, b), arrecadação essa também reconhecida 
no art. 156. § 3"') com _exce_ção do óleo diesel. 

_A Carta de 88estendeu, também aos Estados e ao Distrito 
Fed-eral Competência para cobrarem_ o ICMS sobre merca
dorias importadas do exterior, o que deu impulso firme à 
sua receita, pois se trata de fato gerador de sonegação impos
sível. 

Estou certo, Srs. Senadores, de que, na ampla frente 
do federalismo fi~cal, a representação das unidades federadas 
no Congresso Nacional defenderá com _segurança a manu
tenção das conquistas alcançadas durante a elaboração da 
Carta d~ 1988. 

Na revisão constitucional sÚá, porta~to·:·extremamente 
difícil reduzir o grau de competência conferido aos Estados 
e ao Distrito Federal, assim como aos municípios, no que 
se refere à cobrança de tributos e à participação nos impostos 
federais. 

Mas será árdua ~ batalha pela dilatação do poder das 
unidades federadas na grande frente do federalismo político
administrativo. Há, nessa frCn-te, importantes reivindicações 
que Estados e Distrito Federal têm a defender, inclusive a 
competência -para legislar sobre o aproveitamento de recursos 
hídricos e minerais. -· · 
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Enquanto esteve em vigor a Constituição de 91, atri
bUía·se aos Estados o direito privativo para autorizar a explo
ração de minas, quedas d'água, florestas. caça e pesca. Como 
se sabe, as atividades econômicas .desenvolvidas nessas áreas 
ficaram soh controle centralizado do Governo Federal, a partir 
da Carta de 1934. 

Rezava o art. 118, da segunda Constituição da República, 
que as minas e demai!=. riquezas do suh:-iolo. b~m como as 
quedas d'água, constituem propriedade distinta da do solo 
para o efeito de exploração ou aproveitament_o industrial. 
O aproveitamento desses recursos.-dizia logo a sCguli--0 art. 
119, depende de autorização ou concessão federal. 
· Entrava cm cena, sem demora, a xenofobia para tornar 
clara a nova orientação do Estado no sentido do desastre, 
que se traduz pela busca ingênua da auto-suficiência. Segundo 
o§ 4" desse artigo, "a lei regulará a nacionaliza.çâo progressiva 
das minas, jaZidas minerais c quedas d'água ou outras fontes 
de energia hidraúlica, julgadas básicas ou es~enciais à defesa 
económica ou militar do país". 

Perderam os Estados, assim o direito a uma fonte de 
receita de valor crescentl!', pois, como se acredita. a exploração 
daqueles recursos seria acelerada ca~u pn:valcccsse a libl!'rdade 
de iniciativa nas atividades miner::tdoras. 

A burocracia instaurada para administrar o setor criou 
empecilhos de toda natureza à pesquisa e lavra de minérios 
por mais de três decênios. Esses obstáculos foram restaurados 
pela Constituição de 1988. -

Srs. Senadores. será sem dúvida empolgante a luta das 
delegações estaduais pela restauração de direitos 4ue antes 
lhes eram conferidos pela Constituição de Rui Barbosa. A 
Declaração de Direitos dessa Lei Básica reconhecia a pleni
tude do direito de propricdad(.! e dizia que as minas pertencem 
aos proprietárioS dá solo. 

Muitos governos estaduais já estão advertidos para a ne
c.:ssidade de formularem propostas objetivas, lastradas em 
fundamentos jurídicos incontestes, a serem postuladas no pe
ríodo da revisão constitucional. O intento que .. os anima é 
a revitalização do princípio federativo, como fonte de estímu
los ao desenvolvimento harmônico das diferentes Unidades 
da Federação. 

Celso Bastos. constitucionalista de reconhecido valor, de
clara que a Constituição de 1988 atrihuiu a o Estado brasileiro 
níveis de centralização superiores à maioria dos Estados que 
se consideram unitários. Em estudo especial sobre o tema, 
afirma que, na maioria desses Estados. se consegu_c_pcla via 
da descentralização regional ou provincial um nível de transfe
rência das competências tanto legislativas quanto de execução 
muito superiores àquele alcançado peJo Esta.dó_ brasile-iro. · 

"Continuamos, diz o constitucionalista, s_ob urÕ.a · Consti
tuição eminentemente centralizadora e se alguma diferenç~ 
existe relativamente à anterior é. no sentido de que este mal 
(para aqueles que entendem ser um mal) agravou-se sensivel
mente.'' 

Em defesa da unidade nacional, deverá a C3rta de 1988, 
devidamente revis.ta. conter preceitos .que pfõmovam ampla 
des_centralização administrativa cm favor de maiof ãútonomia 
das unidades federadas. Quanto mais ampla!:> forem as compe
tênciaS legislativas e executivos conferidas aos estados. maior 
será a solidez dos laços que ligam o poder provincial e ao 
poder federaL 

Anseiam os Estados por maior liht!rdade nos assuntos 
que se ajustam à sua esfera de decisão. Considerã-se esSt!ncia] 
restaurar poderes de que eles já desfrutaram e que lhes foram 

retirados a partir da_ Carta de 1934. Mas há reivindicaçõe:-; 
que certamente hão de estender a sua jurisdição sobre matérias 
absorvidas pelo poder federal. sem vantagem correspondente 
para o convívio harmõnico entre os Estados e a União. 

Era o que tinlút a dizer. · -- --

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi· 
dência coffiu.nic3-ao Plenário que· se encerrou, ontem.-o- PrazO 
fixado no art. 10~. ~ 1'·', combinado com o art. 254,. do Regi
mento Interno, sem interposição do recurso ali previSto. deter
minando, por isso, o arquivamento definitivo das seguintes 
matérias: 

Projeto de Lei do Senado n'~ 16/92, de autoria do Senador 
João França, que possibilita o aproveitamerito nos quadros 
de Pessoal da Polícia Federal de policiais civis dos ex-terri-
tórios Federais de Roraima, Amapá e -Rondõnia, e · 

Projeto de Lei do Senado n" .54, de 1992, de autoria 
do Senador Gerson Camata, que altera o art. 38 da Lei n" 
4.595, de 31 de dez.embro de 1964. o qual dispõe sohre o 
sigilo bancário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária das 14h30min a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARAN"156, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, _c, do 
Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado 
n'' 243 e 268, de 1991. 6 e 130, de 1992) 

Continuação da discussão, em turno úitico, do Projeto 
de Lei da Câmara n' 156, de 1992 (n" 1.670/89, na Casa de 
origem), que dispõe sobre Partidos Políticos, regulamenta Os 
a·rts. 17 e 14, § 3•:>, inciso V, da Constituição Federal. tendo 

Pareceres · · 
-da Comissão de Coristituição, Justiça e Cidadania, sob 

n~ 173, de 1993, favorável ao Projeto de Lei da Cáffiafa ir' 
156. de 1992, e as Emendas n"' 2, 4 a 10, nos termos da 
Emenda n" 11- CCJ (Substitutiva} qUe oferece; pela rejeição 
das Emendas n'" 1 e 3; e pela prejudicialidade dos Projetas 
de Lei do Senado n'' 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992, 
que tramitam em- conjunto; e 

-de Plenário, Relator: Senador José FOgaÇa, em s'ubsii
tuição à Comissão de Constituiç-ão, Justiça e Cidadaríiã., favo-
ráveL nos termos de novo Substitutivo. -

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 243, DE !99\ 

· (Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) · 

(Tramitando em conjunto com o ProjetO de Lei da êâmara 
n~ 156, de 1992, e Projetas de Lei do Senado n"' 268 de 
1991, 6 e 130, de 1992) · ' 

Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei do 
Senado n9 243, de 1991, de autoria da Senadora Marluce PintO, 
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que altera dispositivos da Lei n" 5.682, de 11 de junho de 
1971- Ld Orgânica dos Partidos Políticos, tendo 

Pareceres -

-da Comissão Diretora, sob n" sno-.-dc 1994_. oferecendo 
a rcdação do vencido; 

-da Comissão de Constituição~ Jus~iça e Cidadania, sob 
n·' 173. de 1993. favorável ao Projeto çle Lei da C.1rnara n··· 
156. de 1992, e as Ef)lenPa!-1 f!.'" 2. 4_ a 10_.._ nos ter_mos aa 
Emenda n" 11 - CCJ (Substituti"Va) que oferece; pela rejeição 
das Emendas n"~ 1 e 3; e pela prejudicialidade .dos ?_rojetos 
do Lei do Senado n'• 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992, 
que tramitam em conjunto; e 

-de Plenário, Relator: Senador José Fogaça. em sub~ti· 
lUição à Comissão de Constituição, Justiça e C_idndania. favo~ 
rávd, nos_termos de novo Sub~ti~utivo_.. 

-3- ~ 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 168. DE 1991 
(Em regime de urgéncia nns termo!'- do art. 336. c. dn 

Reginlcntõ Intérno) 
(Tramitando em c'õfi.Jü!ftó com Cffrojetç,~de Lei da Câmara 
n'' 156. de 1992, e Projetes de Lei do Senado n" 243, de 
1991, 6 e 130, de 1992) 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei do Senado 
n" 268. de 1991. de autoria Jo Senador Dirceu Carneiro", que
revigora os arts. 72. 7'3, 76 ~ 71 da -Lei n'' .5'.682.· de 21 de 
julhO de 1971 (Lei Orgânica d_os_Partidos.PolítiCos). que i:lis
püem sobre_ perda do mandato por infidelidade partidária. 
tendo 

Pareceres 

-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. soh 
n" 173. de 1993, favorável ao Projeto de Lei da Câmara n·· 
156. de 1992, e as Emendas n'" ~. 4 a __ IO. __ nos termos Ja 
Emenda n·· 11 - CCJ (Sub~titutiva) que ofCrCCe: pela rejeíÇào 
das Emendas n"' 1 e 3; e pela prejudicialidade dos Projetos 
de Lei do Senado n·• 243 e 168, de ~~~l._f>_c_l,lO, de 1992, 
que tramitam em conjunto; e 

. -de Plenário. Relator: Senador José Fbgaça. em suh~ti
tui,.;ão ü Comissão de Constituição, Justiça e Cid8dania. favo~ 
ráwl. nos termos dt! novu Sub:::.titutiyo. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N'' 6. DE 1991 

(Em regini.e de urgência nos termos do_ at:t. 336. c. do 
Regimento .Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de -Lei_ da Câmara 
n" 156, de 1992, e Projetes de Lei do Sepado_n'" 243 e 268, 
de 1991, e 130, de 1992) ·· 

Discussão, em turno único_, do Prl)jetq de Lei do Senat.l~ 
n'l 6. de 1992,_ de autoria Jo Senador Odacir. Soares. que 
introduz alterações na legislaçãO eleitoral, c dá.OUtra:s provi~ 
dências, tendo · -

Pareceres 

-da Comissão de Constituição,_ Justiça e Cidadania, soh 
n" 173, de 1993, favorável ao _Projeto de_ Lei da Câmar~ n\' 
156. de 1992. e as Emenda~· n"' 2. '4 a 10. nos termos da 

Emenda n" 11 - CCJ (Sub~titutiva) que oferece_; pela rejeição 
das .Emendas n'l' I e 3; e pela preju_dicialidade dos Projetos 
de Lei do Senado n'' 243. e 268, de .1991. 6 e 130, de 1992, 
que tramitam em conjunto;- c 
- - - . .de PlenáriO,_ Relator: Senador Jo:;;é Fogaça, em suhsti
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidad"ania, favo~ 
rável, nos termosl de novo Substitutivo. 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO N'' 130, DE 1992 

(em regime de urgência nos t.e_rmosdo út. 336c, do Regimento 
Interno) · 

(Tramitando em conjunto com o-Projeto de Lei da Câmara 
n'' 156. de 1992, e Projeto> de Lei do Senado n"' 243 e 268, 

de 1991 e 6, de 1991) 
Discussão, em turno únicp, do Projeto de Lei do Senado 

n·' 130, de 1992. de autoria do Senador Marco Macicl. que 
dispõe sobre o financiamento Pareceres 

- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sob n" 173, de 1993, favorável ao Projeto de Lei da Câmara 
n'·' 156, de 1992 e as Emendas_ n"' 2. 4 a 10, nos. termos da 
Emenda n" 11-CCJ (S_uhs.t.itutiva) que oferece; pela rejeição 
das Emendas n"' 1 e 3; e pela prejudicialidade dos Projetosde 
Lei do Senado n'" 243 e 168, de 1991, 6 c 130, Je 1991. 
que tramitam em conjunto; e 

, de Plenário. Relator: Senador José Fogaça. em suhsti
tuição à ComissãO de Constituição Justiça e Cidadania, favorá
vel. nos termos de novo Suhstitutivo. 

-6.-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 145. DE 1~93 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336: d. do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n" 145, de 1993 (n'' 3.499/93, na Casa de origem). de iniciativ" 
do Presidente da República. que cria cargos de Patrulhetro 
Rodoviário Federal e dá outras providência~. tendo 

--Parecer favorável, soh n" 2,')5, de 1993. da Comissão 
-:------de Constituição, Justiça e Cidadania 

-?
REQUERIMENTO W 540. DE 1993 

Votação, em t_urno único. do RequcrüTiento n" 540, de 
1993. do Senador Gilhr.:rto Miranda, solicitando, nos termos 
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal. ~o 
artigo intitulado A morte de Carlos Castelo BranCo:_ o único 
••paPa'' do jornalismo brasileiro. publicado no Jornal Tribuna 
da Imprensa, edição de:! jun~o de 1993. 

-8-
REQUERIMENiO N'' 758, DE 1993 

Votação, em turno único. do Requerimento n·• 758, de 
1993. dos Senadores Pedro Simon e Marco Macicl. solicitando, 
nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno. a inc!usão 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara n" 125, de 
1991 -Complementar (n'l 60/89- Complementar, na Ca~a 
de origem), que disciplina os limites das despesas com o funcio
nalismo público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, 
cujo prazo na Comissão de Assuntos Econômicos j~ se <!Cha 
esgotado. 
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-9-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"l27. DE 1992 

Discussão, cm turno único,_do Projdo de Ld da Câmara 
n·' 1'27. de 1992 (n·· 977/91. na Casa dt: origem), quC-~lcrescenta 
parágrafo ao art. 25 da Lei n" 5.700. de l" de setembro Jt! 
1971. que dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos 
nacionais e dá outras providéncias, t~ndo 

-Parecer, soh n" 111. de 1993. da Comissão 
-de Educação, favorüvcl, nos termos de suh~titutivo 

que oferece. 

-lO-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 18. DE 1993 

Discussão, cm turno único. do Projeto de Lei da Câmara 
n" IR. de 1(.)93 (n" 1.162/88, mi Casa de origem), qUe disptH! 
sobre a instituição da Semana do Trahalhador. tCndl: 

-Parecer favoráveL sob n·• '215, de 1993. da Comissüo 
-de Educação. 

-II-
PROJETO DE RESOUJÇ ÂO N" 44. DE 1992 

Discussão, cm turno suplementar, do Projeto de Resolu
ção n" 44. de 1992 (apresentadl) pela Comissão de Consti
tuição. Justiça e Cidadania. como conclusão de sêu Pan.::cer 
n'' 224, de I Y9:2). que acrescenta parágrufo ao art. 4" da Resolu
ção n'' 96, de 1989, que dispõe sobre limites globais para as 
operações de crédito externo e interno da União, de suas autar
quias e demais entidades controladas pelo Poder Público Fede
ral e estabelece limites e condições para a concessão da garantia 
da União em operações de crédito externo e interno, tenUo 

-Parecer. sob n" 250, Je 1993. da _Comissão 
- Oiretora, oferecendo a rcdação do vencido. 

-12-
PROJETO DE LEI DA C ÁMARA N" 114. DE 1 ~~2 

(Incluído cm Ordem do Dia. nos termos do art. 172. I JÜ 
Regimento Interno) 

(Tramitando cm conjunto com os Projetos de Ld da Câmara 
O" 13!. de 1~92, e Projeto-de ui-â<i Senado-n'' 34Cdc 1991) 

Projeto de Lei da Câmara n" 114. de 19~2 (n" 4.556/89. 
na Casa de origem), que dispõe sohrc as re~triç;ôcs ao uso 
c à propaganda de produto~ fumígcros, hebidas a\coülicas, 
medicamentos, terapias e de-fensivos agrícolas. nos termos 
do§ 4''do arr. :2:20 da Constituição da Rl!púhlica. (Dependendo 
de parecer). 

- 13-

PROJETO DE LEI DACAMARA N'· 131. bE"í99i 
(Incluído cm Ordem do Di~l. nos termos do art. 172, I do 

RegimLnto Interno) 
(Tramitando cm _conjunto com os Projeto~ de Lei da Câmara 
n·· 114, de 1992, e Projeto de Lei do Senado n" 344. de 1991) 

Projeto de Lei da Câmara n" DI. de 1992 (n" 1.603/91, 
na Casa de origem), que institui a ohrigatoricdadc da coloca· 
ção de frase Ue adv!!rtência nas emhalagcns. rótulos e hulas 
de medicamentos. (Dependendo de parecer). 

14-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 344. DE 19~1 

(Incluído cm Ordem do Dia. nos termos do art. 17:2, I do 
Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com os Projctos de Lei da Cãmara 
n·• 114 c 131. de 1992) 

Projeto de Lt!i do St!nado n" 344. de 1991. de autoria 
do Senador Cés~r Dia~. 4ue regulamenta c disciplina o uso 
e propagandas de hehidas akoóliças e dá outras providêndas. 
(Dependendo de parecer). 

-IS--
PROJETO DE LEI DO SENADO N" x5. DE 19~2 

(lnduído em Ordem dn Dia, nos termos do art. 172-. I, do 
Regimento lnterno) 

De autoria do Senador Alfredo Campos, 4uc dispüc sobre 
o exercício da profiSsão de Decorador. c dá outras providên
cias. (Dependendo f..it: parecer). 

- 16-
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de bCcicto Legislativo n" 119. de 1991, de inicia
tiva da Comissão. de Constituição. Justiça e C_ídadania, que 
susta os atos normativos do ,Poder Executivo que ohjt'tivam 
realizar o processó de priv<.~tizaç5o da Usirninas-. 

- 17-
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n" 35. de 19Yl, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda. 4uc autoriza a utilização de cru
zados novos para a aquisição de uções de empresas induú..la:-. 
no Programa Nacional de Descstatização. 

-IS-
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado_
0
n" 204. de 1991. de. autoria 

do Senador Magno Bacelar. qu'c autoriza a utilização d~ cruza
dos novos, de titularidade de pessoas flsicas. para a a4uisição 
de açôes de empresas incluldas no Programa Nacional de De
sestatização. 

- 19-
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n·· 31. de 1993, dt:: autoria 
do Senador Francisco Rollcmherg. que extingue os centavos 
da unidade monetária nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esta encer
rada a ses~ão. 

( Lel•anta-se a sessão às 13 horas e 15 minutos.) 
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Ata da 1663 Sessão, em 19 de agosto de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatur 
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues, Nabor Júnior e Lucídio Porte/la 

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

Affonso Camar~o _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ 
Aluízio Bezerra _Alvaro Pacheco _ Amir Lando _ Aureo Mello 
_ Bello Parga _ Beni V eras_ Carlos j\.n_~onlp Pe'Carli -.Carlos 
Patrocínio_ Cbagas Rodriglies _Cid Saboia de C<uvalho _ Darcy 
Ribeiro Dario Pereira _ Dirceu Carneiro · Pivaldo Suruagy _ 
Eduardo --SuplicY- _ Elcio -Álvares __ EPi~io Cafeteira _ 
Esperidião Amin _ Eva Blay _ Flaviano Melo _ Francisco 
Rollemberg _ Gariba]di Alves Filho _ Gerson Çamata _ Gilberto 
Miranda_ Guilherme Palmeira _ Henrique 'Àlmeida _ Hydek.el 
Freitas _ Iram Saraivà _ Irapuan Costa Júnior _ Jarbas 
Passarinho _ João Calmon _ João França _ João Rocha_ Jonas 
Pinheiro _José Fogaça _ José Paulo Bisof _ José Ricba _ Júlio 
Campos_ ."futaby Magalhães _ Juvêncio Dias _Lavoisier Maia _ 
Levy Dias _ Lourival Baptista _ Lucídio Portella _ Magno 
Bacelar Mansueto de Lavor _ Marco Maciel _ Mário Covas _ 
Mauro :Benevides _ Moisés Abrão _ Nabor Júnior _ Nelson 
Wedekin _ Ney Maranhão _ Pedro Simon _ Pedro Teixeira _ 
Racbid Saldanha Derzi _ Ronan Tito _ Ruy Bacelar _ Teotonio 
Vilela Filho . 

O 81'1.. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Ha~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamâs nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. }'c 

Secretário. 
É lido o seguinte 

PROJETO DE LEl DO SENADO 
N·• 105, DE !993 

Dispõe sobre a promoção ou a cessão de espaço 
para a realização de exposiçõe.'i culturais por parte dos 
órgãos do poder público, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" As exposições de artes plásticas ou de produtos 

da cultura popular consagrados como artísticos, promovidas 
ou realizadas nas dependências cedidas por órgãos do poder 
públicos, deverão priorizar o Cafáter cultural do evento, obscr~ 
vando os critérios de qualidade e representatividade, com 
o objetivo de contribuir para o aprimoramento e o reconhe~ 
cimento dos valores culturais. 

§ 1"' O órgão do poder público. que promover ou ceder 
seu espaço para a realização de exposições nos termos do 
caput do art. }\',deverá constituir um conselho integrado por 
pessoas versadas na matéria, aptas a recomendar e selecionar 
o material a ser exposto. 

§ 2~ O órgão público que não constituir Li.m conselho 
conforme o disposto no § 1'', do art. 1", deverá recorrer à 
instituição local de natureza cultural para proceder à análise 
requerida. 

Art. 2~ Ficam dispensadas do cumprimento do disposto 
no art. 1'.', as mostras artísticas de outra natureza, como lança-· 
mento de livros, filmes, vídeos, discos e fotografias, manifes
tações de arte cênica, mostra de caráter tt!cnico e educativo 
ou de artesanato utilitário não consagrado como obra artística. 

Art. 3" Cumprido o disposto no art. 1'', toda exposição 
de artes plásticas ou de produtos da cultura popular consa
grados como artísticos, promovida ou realizada nas depen
dências cedidas por órgão do poder público, que tenha caráter 
coinercial, onde ocorra transação de compra e venda com 
lcuro para seus autore_s, promotores Ou para a instituição públi
ca cedente de seu espaço, deverá reColher o imposto devido 
sobre o valor comercializado, conforme o disposto em lei. 

Parágrafo único. Ficam isentas do cumprimenw do dis
posto neste artigo, as exposições de difusão cultural sem fins 
lucrativos ou as de natureza exclusivamente filantrópica, desde 
que obtenham, antecipadamente, alvará de isenção fornecído 
pela autoridade fiscal competente. 

Art. 4~' As instituições de carfi.ter cultural, cumprido o 
disposto no art. 3", são livres para definir em seus estatutos, 
regras próprias para a arrecadação de percentuais previamente 
estabelecidos, revertidos para a sua manutenção e o ressarci
mento do custo dos eventos. 

Art. 5'' Qualquer órgão do poder público que recomen
dar ou promover exposições a serem realizadas em represen
tações diplomáticas credenciadas no país ou em representa~ 
ções de instituições internacionais deverá cumprir o disposto 
na presente lei. 

Art. 6n Esta lei entra em vigor na data de sUa publi
cação. 

Art. 7n Revogam-se as disposições em contrário. 

·Justificação 

Em um país como o nosso, permanentemente carente 
de recursos e instrumentos Qe div11lgação de sua cultura, a 
promoção ou a instalação de exposições culturais em espaços 
cedidos por órgãos do poder público já se tornou quase uma 
tradição. 

Se o efeito mais imediato de iniciatiVa desta natureza 
-a difusão cultural c a abertura de espaço para nossos artistã~ 
-é merecedor de estímulo perene, outras são as conseqüên-
cias que passam, por sua gravidade, a exigir um tratamento 
mais cuidadoso, sujeito a regulamentação específica. 

A primeira dessas conseqüências diz respeito a indiscri
minada montagem, em órgãos públicos, de exposições das 
mais variadas tendências'ou Procedências, sem que seja obSer
vado um mínimo de critério, comprometendo irremediavel~ 
mente os padrões de qualidade artística. O que se observa, 
atualmcnte, é um verdadeiro festival de exposições de arte 
em espaços públicos que, justamentl.! por não serem subme~ 
tidos a uma prévia avaliação crítica, atropelam o autêntico 
valor cultural, deixando o púhlico atordoado e carente de 
oportunidades de desenvolver o seu senso crítico. 

Vem desta constatação, a oportunidade de se tornar obri~ 
gatória, por via legal. a instalação de conselhos no àmbito 
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dos órgãos dO -poder públic'o que, integrados por pessoas aptas 
a avaliar a qualidade artística ou a representativ-idade_cultural 
das exposições; deverão contribuir, consideravelmente, para 
o seu aprimoramento. Coní. cada institufç-áõ -procedendo a 
uma prévia análise crítica, legitimada pelo parecer idôneo _ 
de_ seus respectivos conselhos, pode-se até mesmo vislumbrar 
um progressivo aperfeiçoamento das formas de atribuição de 
valor ao produto cultural,seja ele erudito ou popular. 

O projeto· de lei. cm seu art. 2", tem o cuídado de não 
se tornar re-stritivo· e, assim, hianietar as demais formas de. 
expressão artística, protegendo sua liberdade de manifestação. 

Da mesma forma, o artesanato popular produzido para 
fins utilitário - que não -se confunde_ com a peça artística~ 
com seus, específicos valores passíveis de fruição estética -
é obviamente isento da obrigatoriedade nes_te instrumento 
legal, já que, a nosso ver, não se pode criar obstáculo, por 
exemplo, à comercialização da produção artesanal utilitária 
de determinadas associações voltadas para-valorização do tra
balho e resgate de populações carentes .. 

Ainda que· o objetivo precípuo do presente projeto de 
lei seja o de _estimular o aprimoramento da qualidade e da 
representatividade artísticas, vale destacar que, no momento 
atual, quando crimes de burla contra o fisco sobressaem diaria
mente no noticiário, uma out_ra intenção importante desta 
norma }urídica é, justamente. a de propiciar aos órgãos d~ 
área fiscal um reforço nos mecanismos legais de controle tribu
tário, no que tange a comercialização de obras _de _arte .. 

Nessa medida, o projeto de lei visa também combater 
uma outra conseqüência usual da promoção ou instalação_de 
exposições c_ulturais em órgão do poder público: o seu caráter 
mercantilista e sonegador. . 

É cada vez mais fre_qüente a Comeicialização da arte em 
recintos do poder público, fruindo a sua gratuidadc, sem o 
respectivo recolhimento do imposto devido sobre as operações 
de compra e venda. Deter essa prática, abusiva e ilegal, é, 
também, um dos importantes objetivos d_este projeto de lei. 
Se as galerias particulares e os espaços privados, que arcam 
com os seus custos de manutenção e segurança, são obrigados 
a recolher o imposto sobre as transações dessa natureza, não 
se pode aceitar a aberração das exposições montadas cm espa
ços gratuitamente oferecidos pelo poder público, a sonegar 
o imposto erri favor dos seus promotores. 

Por fim, é muito importante salientar que a: lniciativa 
do projeto de lei que ora apresentamos visa, rgu.-almente, pro
teger o artista brasileiro da astúCia de determinados promo
tores ou agentes que, buscando a gratuidade dos espaços man
tidos pelo erário, acabam fazCndo ali o seu Comércio de arte, 
aufefilldo altos lucros, sem a tributação devida. 

Considerando, pois, pelo exposto, o presente projeto de 
lei oportuno e meritôrio, esperamos 'SCu -acolhimento pelOs 
ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1993. -Senador Pedro 
Teixeira 

À Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania 
-.Decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE ~bagas Rodrigues) -O projeto 
será publicado e remetido à Comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que-será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 
REQUERIMENTO N'776, DE 1993 

Nos termos do art._13, § 1\', do Regimento Interno, requei
ro licença para me afastar dos trabalhos da Casa nO período 

de_20 a 24 do corrente mês, a fim de participar de diligência 
na Região Sul - Porto Alegre- RS, como membro titular 
da Comissão Mista de Inquérito destinada a ''investigar as 
caUSas do endividamento do se:tor agrícola, o elevado custo 
dos seus financiame_ntos e as_ c0ndi"ç6es de importàçãb de- ali
mentos. nos exercício.s_de 1990 a 1993~' e ainda, atendendo 
a convite da Petrobrás, visitar a Bacia de_ Uruçu, 110 Estaçto. 
do Amazonas, conforme convi"te e programação e-m anexo. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1993 .. - Senador Juvên· 
ciQ Dias. 

Esbrás-519/93 
Brasília, 10 de agosto de 1993. Exm" s;-: 

Senador.Juvencio Dias 
SemiâO Federal 
Brasília-DF 

Assunto: Viagem a U rucu - AM. 
Senhor Senador, 

Em nome da Diretoria da P_etrobrás, vimos convidar V. 
Ex" para viSitar a· Bacia de Urucu, no Estado do Amazonas, 
nos dias 22 e 23 de agosto próximo, consoante programa em 
aneXio. 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aprovei
tamos o ensejo para externar os nossos protestos de conside
ração e apreço. 

Paulo Nogueira de Andrade Sobrinho, Che(e do Escritório 
de Brasília -Petróleo Brasileiro S/ A - Petrobrás. 

PROGRAMA DE VISITA Â BASE DE URUCU 
-22, 23 e 24 de agosto de 1993-

Dia 22 _d_e agosto (Domingo) 
-Embarque para Manaus. 
-Translado para o Hotel Tropícal; 

Dia 23 de agosto 93 (2' feira) 
7h - Saída do Hotel para o Aeroporto Eduardinho (Ma-

naus- AM); 
7h30min -Reunião na Sala VIP do Aeroporto; 
Sh- Embarque com destino a Urucu; 
9h30min - Chegada a Urucu e traslado para a Base 

de Apoio em micro-ónibus; 
9h45min -Palestra proferida por Eng\', de Exproper; 
10h45min - Visita às instalações industriais da Base; 
12h- Almoço na Base de Apoio; 
13h - Embarque em helicóptero com destino ~ Tefé. 

sobrevoando o Porto Terminal/Rio Tefé e _Calam bê; 

AM; 

15h - Visita, em automóveis, à Base de Tefé; 
16h30min- Embarque em avião com destino a Manaus; 
18h - Chegada ao Aeroporto Eduardinho - Manaus 

Noite Livre. 
Dia 24 de agosto 93 (3• feira) 

-Livre-Opção de retorno no dia, ou na 4~-feira pela 
manhã. 
Observação: Outras informações e bilhete de passagem com 
as Sr>:>"' Gessivalda ou Elenice pelos telefones: 225:1537 ou 
223-1970 (Brasflia). 
TRAJE: ESPORTE 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica conce
dida a liCença solicitada, nos termos do art. 13 dó Regimento 
Interno. 

A Presidência recebeu.,_ da Pr.efciitu_ra Municipal de Pau
lista, Estado de Pernambuco, o Ofício n" S/85, _de 1993 (n~_ 
92/93, na origem), solicitando, nos termos da Resolução n" 
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36, de 1992, do Senado Federal, autorização para que possa 
contratar operação de crédito para os fins que e~pecifica. 

A matéria será despachada à Comissão de Assunto·s Eco~ 
nômicos. · - · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Há qradores 
inscritos.- - - - - - - -- - , - _ 

ConCedo a palavra ao Í16bre Seriado r J utahy MagalhãCs. 
OSR. JUTAHY MAGALHÃES(PSDB-BA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: obser~ 
vamos, não sem grande preocupaçãO e~ intensa tristeza, que 
se alastra por toda a nossa sociedade a deliberada supremacia 
do interesse indivídual sobre o coletivo, da vantagem pessOal 
frente às competêncías do Estado. Viceja a·errônea: idéia de 
que em tudo se deve auferir algum ganhe;>~ não importando 
que a~sim seja violado O- ordenamento jurídico e agredidos 
os direitos do semelhante. 

A vida diária eSbanja exemplos desse comportamento 
anti~social. O Ministério Público Federal, no E-Stado de São 
Paulo, move processos de apropriação- indébita praticada por 
meio milhar de empresários. Descontando as contribuiçóes 
do salário _de seus empregados, e não as recolhendo .. corno 
deviam, à Previdência, parecerri. não-temer a coildeOação pre
vista para o cometimento de crime assim tipificado. 

Marcam, com crescente freqüência, o noticiário, inúme
ros outros exemplos de uso, em intere_sse_ próprio, de. valores 
monetários alheios. Os entraves jurídicos erguidos contra a 
cobrança da contribuição para o financía·m-ento da SegUridade 
- COFINS e do PIS - PASEP, subtraem·. calcuJadamente. 
mais de 13 bilhõ_es.de dólares da arrecadação federal, impossi~ 
bilitando que o Governo transfira, aos deStfnatárioS legítimos, 
os benefícios assegurados na legislação. -

Segundo informes da Receita- Federal, está hoje laiga~ 
mente disseminada a prática de sonegação fiscar;-o- v-ícíO de 
usufruir, em benefício própriO, daquilo que de fato pertence 
à coletividade. Quinhentos mil contribuintes devem e não 
pagaJ;n os seus impostos: 300 mil não -cumprem esse dever 
há anos; 115 mil não quítaram os débitos refeêeiifes a:o anO 
passado; 15 mil declararam renda aquém da efetivaffiente rece
bida. 

Além disso, mais da metade das cerca de 2 -milhões de 
micro e pequenas empresas operando no País descumprem 
suas obrigações fisCais. Do malfadadoFunc:lo de O;:t.rantia do 
Tempo de Serviço- FGTS, restãffi ser devolVidos 20 bilhões 
de dólares às contas dos trabalhadores. 

Nesses casos, e em tantos outros. identifica~se clara insu~ 
bordinação às regras- jurídicas e sociais. O_ Jurista Amaral 
Vieira, ao ser empossado como membro d()Iilstltuto_ dos Ad~ 
vogados Brasileiros- IAB, produziu admirável estudo dessa 
questão, concluindo pelo diagnóstico da sociedãde brasileira 
de nossos dias. 

Esse aplaudido trabalho, divulgado pelo Senado da Repú
blica, refere-se à aprovação da Carta em vigor, para deduzir 
que o histórico- fato não nos capacitou para a ·constrUção de 
instituições políticaS eStáveis-; para a edificaç3ó de um orga
nismo social moderno. 

Por isso mesmo, na sua interpretação é tão_arraigado 
entre nós o "desapego à lei, nosso desamor à Justiça, ades
crença do Direito como instrumento de realização da igu;ll
dade social". Somos brasileiros de variada classe de cidadania, 
Hos pingentes da história''. que ignoram o mérito, reunidos 
numa sociedade que exalta a esperteza, o golpe. o "jeitinho". 
Nela, conclui, o esforço do trabalho não compensa; "o funda~ 
mental é levar vantagem''. 

Sob a atual ordem jurídica. o cumprimento das lds é 
uma·ingenuidad~. coisa para gente simples. Há leis que valem 
e que não -·~pegáril"', ·sobretudo quando d~vem alcançar o 
hQniein aforhi:nádo ou _de alguma influl}ncia. Ao revés, as 
populil.ções empohrecidas são de cor negra c têm medo da 
Justiça, invariavelni.erite cara e inacessível para eks. "A ordem 
fürldica, prOvinda do passado, não responde às necessidades 
do presente. 

De fato, entre inúmeras correntes do pensa-mento, tem-se 
com.o certo que o ptohlema deriva da influência do individua
li_st.no_ ~o século passa~o ~obre_ os Códigos, cÜtí 3-dvindo a_ ín~ 
compatibilidade que afasta a visão social de hoje dos antigos 
valores e sistemas neles refleiidos. 

Bem a propósito~ o Consultor de Investimentos Luiz Ar
thur Correia, em artigo recentemente publicado pelo Jornal 
do Brasil, sugere a hipótese de que ··talvez o grande erro 
da cultura brasileira seja a falta de reconhecimento da necessi
dade de formação de vida comunitária, do estabelecimento 
de um divisor de água entre a predação e a Construção de 
uma nação". 

A elitt.! nacional ainda hoje exerce a conquista da terra, 
assenhoreando~se das riquezas que encontra, para entesou~ 
rá-las no exterior. Um exemplo assim, vindo de cima, conta
giou toda a sociedade. Os sociólogos deno~inam esse compor
tamento predatório, individualista, de "a armadilha do incen
tivo'", configurada quando o que parece ser urna pequena 
vantagem para o indivíduo, na realidade é nocivo para o grupo, 
sendo portanto nocivo também para o indivíduo. a longo pra~ 
:ZO. 

Considera o autor, com muita propriedade, que "sonegar 
inipostos, jogar lixo- no chão e danificar o meio ambiente" 
são casos típicos de "armadilha do incentivo .. , assim como 
a quebra das regras de conduta que resguardam o grupo social 
contra as ações predatórias de interesse do indivíduo. 

-Nesses exeni.plos, o indivíduo, na pi-ática, está assumindo 
uma conduta que lhe parece conveniente_, pelo pequeno ganho 

-que de imediaw oferece. "Repetido esse gesto, por toda a 
comunidade, em breve as coUâiçõesde insalubridade e descon
trole governamental destruirão a sociedade em que os -indiví
duos vivem". 

Sugere -o artigo que se imagine "um cartão de crédito 
emitj_do para 500 indivíduos. Cada um pode gastar sem limites 
e ao_ final domes pagará apenas um quinhentos avos do total 
da conta. Uma parte dos quinhentos vai entender imediata~ 
mente o tipo de cilada em que se encontra e não vai gastar 
maiS do que pode pagar. No entanto, alguns vão cair na "arma~ 
dilha do incentivo" e tratarão de gastar o máximo que pude
rem, pois só vão pagar um quinhentos avos. Ao receber a 
conta, mesmo os que não gastaram vão perceber de imediato 

. que não há _incentiyo em poupar o cartão, "pois se eu não 
gastar, outro o fará". A cada mes, um número maior de 
correntistas vai aderir à atitude estróina baseado no "se todo 
mundo_ faz, por que não eu?" Em breve, o sistema formado 
pelos 500 donos de cartão de crédito estará inSolvente e todos 
perderão o privilégio da posse do cartão. 

O exemplo diz bem da relação entre o Estado, que tem 
obrigações sociais a satisfazer, e os sonegadores de impostos, 
sempre em busca de auferir benefícios individuais. Daí assistir
mos tristes e preocupados, como dissemos, à_ insolvência do 
Governo e à deterioração da moral,_ da cidadania e c;l.a vida 
comunitária. 

Foram esquecidas as sofidariedades, a hombridade e a 
dignidade -valores sobre os quais foram edificadas as bases 
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da convivência ~os homcrp; em gr,upç.s sqc,i~is. ,Dcss<;~.s virtudes 
surgiram os_dcmajs vaJores h4-1'}1anos,, ~ }qdo_s, Q.Q seu c.onjunto, 
garantirãffi a eXistência de 6.mil anos de civiliíâçãó: ' _' ~ .' '. 

No ponto em quc_estamqs, Cumpre-rios' rc·gar àS fúti.m\s 
gerações_ urna ordem social revigorada cm se'ús 'máiS dif<hellie,s 
setores, uma soc_iedade _que "seja refi-âtáftâ 'ã inípunidade: e 
tenha como iirip-ehitivo a defl!sa do intdesSc: Público·. 

A rcv'ers'ão da áisc comportamental qu~ _vivemos, _com 
a insubordii\::t.Çâo gcnc.ra!jzada à ordem juríç.lica _e a ignorâilciã. 
das boas tradições e·ctos melhoreS cos'tu.t4es;ç<:rt_aq!eilte Passa 
pela educação no lar e na escola, c'cxige·- cte nC>S; ·o~ ~egis!a
dores. redob:r~dos_ cuidadp~ Pfi.elab_o,n;1ção, das kis, _q u,c. neç?s.
sitam ser excqüíveis, de raq çontest;tçã.o, singelas c rigorosa-
mente resp~itacJ~s .. _ · · 

Eram c_ssas, Sr. Pre:~üdenté, as' refl.e;..:ões _que _desejava. 
nesta oportunid{lde .. deixar consignadas_ na Ata dos· ~ossos 
trabalhos. 

Mas •. al~rn Qisso, ~r·. P,rç~identc, não posso deixar de 
manifestar o m~u repúdio aos. fatos ocorridos, ontem, na_ reu
nião do Congresso_ NacionaL Não é a primeira ve:z. que_ m,e 
manifesto sobre o assurito. DL.Jrante. 9~ 1~ ,aP-9? Cl)1_que aqui 
estou, no Senado, e nos :4 an.o.s. que p~s_sei nq_ Câm~ra Qos 
Deputados, ~lém dos várips .m(J.nda,tQS que .exerçi nQ meu 
Estado, se.mprc protestei contra_ es:scs fato~. Pouc:o importa 
se minha çon.vicção naquele momento era ou não favorável 
à opinião dos circunstantes, dos assistentes, ou não._ O que 
importa, Sr. Presidente, 'é que não conheço, cm Parla_mento 
algum do mundo, a possibilidade de se agir como se. 'itgiu 
aqui, ontem. Isso não é democracia! 

Em verdade, esta é a Casa do povo, principalmente a 
Câmara dos Deputados, mas a Casa do povo também pert,cnce 
ao legislador: cada um de nós tt::m _o dircjtO _ a·e- fil,ãpjfes.tar 
a sua opinião e dar o seu voto, Qe_ acordo com sua consciência. 
Aquele tipo de pressão e de insubordinação à vontade da 
maioria não é aceitável e deve ser combatido de imediato. 

Aqui está o Senado_r Jarbas Passarinho, -ex~P~esiêiente 
desta Casa e eu o seu 4" Secretário. Quando tentávamos, 
naquela época, também evitar fatos c·omo ê._sse, sempre es_bai-
rávamos na reação dos próprios Parlamentares, principalmen
te dos Parlamentares da Câmara dos Deputados. São os Depu
tados que devem deliberar sobre a necessidade ou qão de_ 
se evitarem fatos como os de ontem, porque é na Casa deles 
que nós nos reunimos. 

Ouvi ontem o Presidente Humberto Lucena dizer que 
esperava que algum parlamentar apresentasse um projeto de 
resolução, mas não não acredito que seja este o ·caminho. 

Não adianta nós, do Senado, apresentarmos l!m projeto, 
porque se o fizerro_o_s, a Câmara dos Deputados, que é a 
dona da Casa poderá não querer fazer o que desejamos e 
consideramos necessário. 

Recordo-me de que, quando visitei o Senado amerLcano, 
estava acompanhado de algumas pessoas, e inadvertidamente 
cochichei com a pessoa que estava ao meu lado, O segurança, 
de imediato, pediu para eu me retirar e conv~rs_ar do_lado 
de fora. Eu estava assistindo, como as pessoas qiie têm direito 
de freqüentar aquele recinto. 

Imediatamente, tive que me retirar. Lá, as bancadas são 
separadas do corredor por portas de ma_deira_ c_ yidro, para 
não se ouvir o barulho que vem de fora. 

Aqui não se conversa, grita-se, ofeOde~se-, joga~~e mate
rial, alguns que têm um pouco mai::; de dinheir-O jogam-nO, 
no sentido de ofender, de agredir 9 P.<trlamentar. 

Este é o meu protesto. 

O Sr. Jarbas. Passarinho - _Permite V. Ex·~. um aparte? 
·;o-,-- ;--

o:~sJ.l., JUTAHli MAGALHÁES ~ Concepo Q aparte 
ao nobre Senador._J!lrbas P.a::;:sarinh~. c-Qm.mUito pr-azer .. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador Jutaby Maga; 
lhães., ~avia inscr_it_p,Rg~~ para {azçr. urp,diSC}Jrso l'Jqje~ se possí
vel, a es'se respeÍtô.~Mas, aproVeitO deSde Jogo·a' fa1~ de V. 
Ex~ para inserir um breve aparte. V. Ex• cita um casO de 

' - '• I I . I ' ' um parlamento de Primeiro ~undo, Rp~s bem •. t\gor<,~. ~esmo 
ouvi um exemplo d'ado por alguém que ouviu do Líder Gene
baldo Correia. duaildo S. Ex~ est~ve visitand9 o parlamento 
in-cliano; e identlfiCàd_o comq Deputado brasileiro, foi levado 
à•galeria e, ao tomar assento: CruZou aS pernas. Imediataffiente 
veio· urh1guarda-segurança é-disse a S. EX··- O seiihor, po'r 
favor·, dcScruze as pernas, poi-qtie· nã·o é·j:>ernlitíâO estar nesta 
postUrá.'no parlain'ehto indiàno.··Eu_não conheço ~ódos os 
parlamentos do núlndo, mas uns poucos.· Porém, -duvido que 
haja algum, do Terceiro ou do Quarto Mundo, que seja capái 
de ver o que assistfm'os ontem: Ac}u'ela malta, aqUela cá fila, 
aquele grupo de Verdadeiros desordeiros, proferindo insultos, 
for'ahl a razão de~é.l'ii- me indignando, aos poucos, até chegar 
ao protesto que fiz,"·(ruando considúei'imprúdente .• realmente, 
qUé o Presidente 'HUmberto Lucena nos convocas~é para votár 
debaixo daquele tipO tle afronta. As· oferisaS, as·obscen'idades. 
Os gestos obsceri6s, cbspe e·m Ciina' dé Comp~mlieiro's riossos 
que estavam próximós da bancaàa. Com CerteZa,, 'não há, 
do Quarto Mund'o ... qúe seja, parlamento algum igual a este. 
Agora quer se resolver o problema, evitando a_ presença de 
pessoas nas galerias'. -Não é possível tamb~m. Não é esse o 
conjunto. E se fizerem, amanhã, de acordo com a Câmara, 
uma cobertura de vidro, receio que esS:acobeftura seja quebra
da e nôs ainda sbjamos atíngidOs 'pelos estilhaços •. pOrqUe 
ess-e grUpo minoritário é um grupo de fascistas, de nazistas 
ve!mE:Ihos. Eles eSti:lo Se Uülizando da mesma fo.rma Qe intimi
dação e de agressão, quando da origem do naziSmo·na Alema
nha. Então, se é ul_l'J.a minoria resSentida e inCapaz" de aCeitai
a votação da ma-iõffa ~_que a- erá-se SObrepõe:__- não ·tem 
a menor ca_pacidade de viver na democracia. Isso, evidente-: 
mente, rúl(}i~ajuda seq-uer ós gritOs que fiZeram lá em nome 
do seu candidato à Presidência da" República. Até porque 
os cem votos que foram colocados contrariamente à medida 
provi-sória, e, conseqüentemente, aó projetO de conversão 
do Senador Beni V eras, nãó forant 56 -do PT, qUe tem trinta 
e poucos. Lá estavam o PT, o PDT e outros partidos coligados. 
E aquilo virou uiri gestO de agressão' brutal à dignidade do 
Parlamento brasileiro. V. Ex~ se referiu ao nosso tempo. V. 
Ex• há de estar lembrado que, quando iniciava a sessão, a 
primeira coisa que eu fazia era le_r para a galeria o artigo 
do Regimento Comum que mostrava a proibição de qualquer 
tipo de manifestação. Lia e relia. E-houve uma opo-rtunidade
que tive que evacuar as galerias, chamar os líderes e prosseguir 
a sessão: Nunca mais havi3.- acontecido is_so, Senador Jutahy 
Magalhães. Então, é preciso, sem nenhuma crítica ao Presi
dente HumbertO Lucena, porque ·s. Ex~ também ficóu- nuina 
posição difícil. que a Câmara dos Deputados nos auxilie nisto~ 
até porque houve Deputados que acenavam para as galerias 
açulando. Agora, gritar como fez o Deputado Maun1io -
estava à mesa e ·parecia que era 'um--co-Presidente da _Casa 
no ·momento- "Vamos. então, revogar o artigo que permite· 
a entrada de pessoas para assistir": Não. Temos é que ser 
civilizados. Esse é o desejo de expressar meu pensamento 
em consonânCia có'm o discurso de V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o aparte 
de V. Ex".. como sempre oportuno_, e quero maniTe"stái", tam~ 
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bém, que estou de acordo que não se deve impedir a preSença 
de populares nas galerias. Ao contrário, temos que buscar 
que compareçam, que acompanhem nossos trabalhos para 
saber o que aqui fazemos. Agora, não podemos aplaudir aqui
lo que foi feito ontem. Temos que condenar, com a maior 
veemência, para que não se repita. Isso pode ser buscado 
na História. a exemplo da Assembléia Francesa, na Revolu
ção. Mas talvez seja o único exemplo. E acabou, como V. 
Ex~ sabe, com tantas cabeças decapitadas._ Não é este o futuro 
que desejamos para o nosso País. 

O Sr. Afonso CamaigO-- Pe-rmite-me um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. nQbr~ Sena
dor. 

O Sr. Affonso Camargo - Senador Jutahy Magalhães, 
assim Como o Senaâor Jarbas Passarinho, quero dizer que 
já assistimos a cenas parecidas, ·mas,--a(f"'"c}Ue--mc parece, a 
de ontem foi a pior de todas. Apesar de a Casa ser a Câmara 
dos Deputados, no momento da sessão conjunta estamos todos 
lá, Senadores e Deputados; e, quanto à imagem do COngresso 
Naciorial, o nosso interesse comum é o de preservá-la, man
tê-la. Então. creio que seria pertinente um pedido nosso ao 
Presidente do Senado, que é o Presidente do Congresso, para 
que S. Ex" solicitasse oficialriie-nte 3o Presidente da Câmara 
dos Deputados uma providência de ordem construtiva, no 
sentido de se fazer uma vedação. Atualmente', existem técnicas 
modernas e tipos de vidro absolutamente insuperáveis que 
poderiam servir a este pro-pósito. Creio que -está faltando iSSo 
há muito tempo, e ninguém tem coragem de fazê-lo. Evidente
mente, não se pode proibir aqueles que vão assistir às sessões; 
eles têm o direito de acompanhá-las e ver o que seus Represen
tantes estão fazendo. Mas que assistam sem perturbar a vota
ção. Penso que valeria _a pena. Não sei que tipos de apelos 
foram feitos antes, mas creio que, em decorrência do que 
aconteceu ontem. a partir do discurso de V. Ex' e da concor
dância do Plenário, deveríamos formalizar essaJsolicitação 
ao Presidente Humberto Lucena. Tudo ·ó (j_úe foi Jogado das 
ria ter provocado algum acidente; felizmente isso_não aconte
ceu. De qualquer maneira, precisamos de mais civili?ação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Isso já passou por 
nossa mente num determinado instante, quando fatos pareci-. 
dos, talvez não tão graves quanto os de ontem, ocorreram. 

O Sr. Affonso Camargo - Na época em que y-_ -E:x•1 

foi Secretário, houve algum pedido formal? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Na época da Consti· 
tuinte, inclusive", te-ntamos conversa! sobre essa questão e 
sempre encontramos resistência. E. como não somos os donos 
da C.:::sa, talvez até por timidez, não enfrentamos a situação 
com a força que poderíamos enfrentar, não exigimos que fos
sem tomadas as devidas providências para evitar isso. 

O Senador J arbas Passarinho mostrou a preocupação de 
se quebrar um vidro que protegesse as galerias e o vidro 
cair sobre nossas cabeças, mas acho que hoje já existem-algum. 
tipos de vidros que impediriam fatos como esse. 

O que temos que preservar, acima de tudo, é a instituição. 
Oni:em, foi atingida a instituiçãO do Congre:ssQNacional; não 
os parlamentares individualmente, não a Oposição. As vaias 
ao líder do meu partido na Câmara dos Deputados e a outros 
que foram agredidos verbalmente atingiram o Congresso. Nós 
não temos que olhar aqueles indivíduos que isoladamente 
foram atingidos, mas o prindpãl, que é a instituição do Con-

gr~sso Nacional. qu_efoi grawmentc atingida onte-m. E esses 
fatos ,não podem se repetir, ou pelo meno~ nã_o deveriam 
se repetir. - - - -

Por isso. Sr, Presidente. quero fazer um apt.!lo à Mesa 
do Senado Federal. ac;atando a opinião do Senador Affonso 
Camargo, para que se tomem providências imediatas nO ·sen
tido de entrar em entendimento com a Câmara dos DepUtados, 
a fim de que sejam evitados casos como o de ontem. 

O Sr. Ronan Tito- Permit~-me V. Ex: um aparte? 

Q.SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o prazer, 
Senador Ronan Tito. · · 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Jutahy_Magalhães, 
acho que as providências a serem tomadas são de ordem técni~ 
ca. Mas tenho a impressão de que precisamos definir para 
nós mesmos o que é Congresso Nacional; países como a Ingla
terra, a França, a Itália e os Estados Unidos já o fizeram 
há muito. Ontem. por exemplo, ouvi alguém dizer o seguinte: 
'"Esta é a Casa do povo". Não é, é a Casa dos representantéS 
do povo. O tempo das assembléias, a possihilid<tde de o povo 
se reunir para se manifestar, terminou com Aristóteles. Ele 
previu essa possibilidade, ou seja, as assembl0ias; mas para 
que isso ocorresse havia os escravos, que ficavam cm casa 
trãbalhando; caso contrário, não haveria as assembléias. Que
ro adicionar mais algumas preocupações que tenho. Com que 
autoridade moral, nós, do Senado, vamos dizer ao Presidente 
da Câmara que temos que tomar uma medida em comum? 
Ele poderá responder, perguntando.- Como é Já no Senado? 
- No Senado, C o seguinte: a chamada galeria de honra 
é a galeria do Iobby; quem não sabe disso? Gostaria de saber 
de um parlamento do mundo civilizado c de:mocrático que 
tivesse um plenário onde o lobista chamasse o parlamentar. 
e este fosse lá conversar com ele. Todas as vezes que visito 
um país, vou conhecer o seu parlamento. Recentemente, esti
ve em Londres, onde visitei a Câmara dos Comuns e a Casa 
dos Lerdes, onde fomos bem recebidos. Chego lá, me apre· 
sento como Parlamentar, e. c,om a ajuda da emhaixada, vou 
para a galeria; mas se ousar apontar o dedo em direção a 
algum parlamentar - não é falar, não - sou tirado de 
lá para fora. Assim também é na Assembléia Nacional da 
França; assim é em todos os países civilizados do mundo que 
têm instalada a democracia. Nos outros, não sei. Mas, por 
amor de Deus!, o Brasil está tentando voltar a ocupar o seu 
lugar, ou está querendo voltar a ocupar o seu lugar, o lugar 
que lhe é devido na História! Hã poucos dias, o Senador 
José Richa e o Senador Mário Covas foram agredidos, verbal 
e fisicamente. numa das comissões do Congresso Nacional: 
na -COmissão de Constituição, Justiça e Cidadania c, depois, 
na Comissão de Assuntos Econõmicos. e o que aconteccu? 
Nada. Já tivemos aqui um secretário de Senador que quebrou 
uma porta-na questão de uma reunião secreta. Ou nós somos 
Os-guardiãs desta Casa ou ela nunca vai ser Congresso Nacio
nal. Muitas vezes, sou tido como grosseiro porque, às vezes, 
o j_'bmalista dá a volta e, do lado, de lâ, me chama. Não o 
vejO, não dou entrevista lá. Há um trabalho que deve ser 
feito de acordo com a imprensa, numa ligação estreita desta 
com o parlamentar. Nós temos o lugar da imprensa. A impren
sa se instala ali na tribuna e isso, para mim, soa corno lobby. 
Qual é a definição de lobby, nobre Senador Jarhas Passari
nho? Consultei o dicionário e constatei que é o hall, é o 
corredor que dá entrada para sala. Aqui. transformamos o 
plenário em lobby. Está escrito lobby no Congresso norte-ame
ricano- V. ExR sabe tanto quanto eu. Houve um caso com 
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o ex-Senador Paulo Bross~rd no parlamchto ingl0s. Ekcsta\la 
com o guarda-chuva -como agrada aos inglese:;- apOntOU 
e. sussurrando, perguntou quem era certa pessoa. Sofreü ·O 
maior carrascão. E estava sussurrando, pOrque'o Paulo B'ros
sard. o ex-Múfisti"o, ex-Sena-dor, ex-Líder Pau'lo Brossard é 
um homem educado; só é _capaz de falar alto da tribuna. 
Com os guardas de lá não tem esse negócio de_ ser Senador 
no Brasil. Lá, tudo tem o seu lugar. Quando tudo funCiOna 
bem, então as .c.oisas funcionam hem. Q. Parlamentar _M_ário 
Covasc e o Parlamentar José Richa for<:\m p.gredicjos. AJg.uém 
nesta Casa se manifi;'Stou a respeito? Ess!iS mesm_a~ pessoas , 
que os agrediram vão voltar amanhã c ag_rcdir um out'rb! 
Há um provérbio roceiro, da minha regiãQ, que diz: "Boca 
doce leva cabaça no engenho"'. Sabe o que quer dizer isso? 
Faço uma vez. não acontece nada; acho gostoso e saio até · 
no jornal corno herói! V. Ex·« pensam que os baderOCi"ros 
de ontem que atiraram mot;!das c notas. de <:ité cem cruzeiro~ 
reais ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Foram recolhido~ três_ mi1 
e oitocentos cruzeiros. 

O SR. RONAN TITO -Já se vê que o problema dele~· 
não é tanto de reajuste salarial, porque, aliás, ali nãO h-avia 
nenhum que fosse pego pela yuestão do reajuste salarial. Pri
meiro, são profissionais do sindicalismo brasilt:iro, que esta
mos deixando eternizar. Há quantos anos alguns não sabem 
o que é fábrica, mas porta dt! fábrica~ possível que saibam; 
outros. eu gostaria at~ de não nomear. Na ve.rdade, tenho 
certeza de que nenhum deles faltou ao seu. trab~lho e.m São 
Paulo ou cm MinaS Gerais para vir aqui. mesmo porque a 
passagem C cara e quase todos vêm de avião. _E vêm de avião 
para quê? Para reclamar que o custo de vida cstá__çaro_? Hoje', 
ouvi um empresário dizer: "Puxa vida, eu go_staria de·vir 
mais a Bras!lia, mas está custando 56 mil cr_uzeiros: urhà pas.sa
gem de ida e volta"! Porém, quantas vezes vimos o rnêsmO 
grupo fazendo esse percurso'? Enquanto não nOs colOcaimos 
como Poder, corno Congresso. fazendo-nos respeitar. quem 
vai nos respeitar, quem vai respcitar"-c(Casa? A_responsa
bilidade, Senador Jutahy Magalhães. não é_só do Presidente. 
Cada um de nós tt:rn que fazer o seu mea culpa. AliáS." o 
Presidente foi elogiado. Eu estava até achando que S. EX" 
ia bem, mas quando o Senador Eduardo Suplicy foi à tn'buna 
para elogiar a postura do Senador Humbt!rto Lucena, ao invé.s 
de elogiar, condenou-o L Porque todos sabemos_o que o Sena
dor Eduardo Suplicy defende. Então, veja: primeiro, penso 
que a questão deve provocar indignação em cada. um de nós 
ou cm todos nós - ai de mim se eu não me ili.dignar com 
essas coisas! -. caso contnírio, nada irá acontecer, e já esta~ 
mos às vésperat-; do processo de revisão cons'iitución'àl. Ai 
de nósl 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Acolho o aparte de 
V_ Ex·• c estou de acordo com as opiniões que acab_a de expres
sar. E penso que, no caso do Senado, V. Ex·' também tem 
razão quando se refere ao lobby, quando V. Ex·-' faz referência 
às facilidades aqui existentes. 

O meu sempre President~. Senador Jarbf!s Passarinho, 
talvez não se lembre de (~ue, na sua Administração, quando 
eu era o 4'' Secretário, S. Ex• fez uma distribuição por Secreta
rias, e me couhl.! tomar ~onta da parte de Segurança c de 
uma série de outros assuntos. Um aspecto que considero estra
nho nesta Casa é o fato dt! 4ue qualquer pessoa pode entrar, 
dirigir-se ao gabinete do Senador. e ninguém_Jb~ pergunta 
o que quer, a não ser aquela identifiCilçâo da portaria que, 

muitas vezes, não-servç para nada. Assim, procurei evitar 
esst:!" procedill!-ento e agi como é 'COStume mi Câniara. onde 
O•Deputi:i.dO tem quC" ser avisado da chegada de. uma pessoa 
e deve al.ltorizar o~ não a ·sua entrada. No Senado; não temos 
isso. Mas procure:i utilizar essa práticã com o intuito- de fazt:-la 
funCiOnar. NÓ entanw:'fU.i prOcuài.do imediatamente pelo nos-
so_saudoso einesquecíVel Sena-dorTancred.o Neves. que. mor

. cfCii4ô a grãvata~ chégou para mim e disse: ''Jutahy, você 
está contra miin'"\"f_Eu disse: ·~ror qu_ê_,-Senadot'"'? "O senhor 
está querendo impedir que o povo Chegue até mim"? Eu 
disse: :·Não, estou querendo disciplinar um pouco .. :;--:- "É 
que o pessoal fic:l encabulado e não quer vir mais ao ,n;tcu 
gabin~v:, _Acabe _COJT! :essa orqc_nf'!.Ç9I)l.Cçarapi.._E:ntãó, as 
reclamações, e tiverribs qut! revogar tl<.iuela determinação. Co
mo-eSsa, outras tentativas foram feitas; por isso. nós mesmos 
somos responsáveis pelos fatoS 4ue ocorrem hoje. Tem razão 
o Senador Ronan,l)\0 quando se refere ao lobby. N.ayo~ação 
do IPMF. por exe_rnplo, os empresários lotaram este plenário 
e chamavam os S.e'naç]ores para teiltar convencê-los__ durante 
a :votação: 

O Sr. Ronan TitO- E os Sen·adore"s-vãof 

. p SR. JUTAi;IX rrtAGALHÃES---'- Concordo que t<ímbém 
somOs responsáveis por isso. as.sim como Vaffio~ a(é. Os- j~m}a~ 
listas· quando nos. ~oJicitam em plenário. São erros que nós 
próprios cometem.Os, mas que podem ser evitados~ desde que_ 
tomemos essa decisão e que ela seja mantida; não podemos 
sex .a exceção. Por exemplo: se um jornalista me solicitar 
para uma entrevista,_ digo _que só P<?~so atendê-lo fora do 
plenário; mas, se os outros não fizerem o mesmo .. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Se V. Ex" me permite, eu 
diria que h<.i uma diferença, porque. quando o jornalista nos 
chama, está fazendo cobertura d_o trabalho do Congresso. 
Agora mesmo, isso _aconteceu. PedU{C~nça a ele para voltar 
depois e vim ouvir V. Ex• Mas o lobista não; ele entra para 
nos-atrapalhar! 

OSR,.JUTAHY MAGALHÃES- V . .Ex·' citou um exem
p!o ... e. ~stou citando outros. Existe, em algum parlamento, 
pessoas que fiquem ao redor dos parlamentares. seja empre
sário, seja jornalista. seja funcionário, seja assessor parla~ 
meritar, ou qualquer outra pessoa? Não! Portanto, se achar~ 
mos que essa situação não está correta, temos que tomar 
uma posição; se acharmos correto, fica corilo está. Já foram 
tomadas várias providências para se evitar essas situações. 
V. Ex~ sabe que, no Congresso americano, por exemplo, se 
houver um orador na tribuna, há uma câmera de televisão 
que focaliza apenas o orador c o Presidente da Casa; mais 
ninguénl. São nOrmas que são segtiidasde acordo com a prática 
de cada um. Para mim, o importante é tomarmos uma decisão, 
de comum acordo ~COm a Câmara, que seja do nosso próprio 
convencimento. em-relação -à necessidade de tentarmos evitar 
que se repitam os fatos aqui oco:i-ridos britem. 

O Sr. Meira Filho- V. Ex" me permiteMme uin aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Concedo um aparte 
a V, Ex" 

O Sr. Meira Filho- Senador Jutahy Magalhães, entendo 
que o Senado e a Câmara precisam estabelecer algum tipO 
de ordem na Casa no que se refere a essa matéria, porque 
aqui não se entra; invade-se! Meu gabinete, de vez em quando, 
está invadido. Não sei o que vai acontecer se continuar desse 
jeito. Não tenho maus presságios em relação aO Senado, mas 
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é até possível que, algum dia, alguém mate um Senador e 
ninguém descubra quem rOí, eni razão do',~úmero qe· Pess93s 
e de tanta desord~m que_ex~ste nesta Cas-a. Sinto-én.e:ir[espon
sável se ficar calado, porque tenho assistido a coisas incrív_eis 
aqui dentro. dutfa çoiS~: ,n-ãO ·a-dianta Ç~~-rPar a ate,TIÇ~o uma, 
d1,1as.~u t;!li vezes. Dev~-:s;e_ colocar !-1~ fi-Viso: ''Não se pOde 
fazer tsso ... Fez, manda retrrar-se. Penso ,que ordem é para 
ser determinada e cumprida. Não se deve ter medo de ferir 
a suscetibilidade do povo. Uma ocasião, ouvi o Senador Ronan 
Tito ·gritar alto e hom soln: "'Galeria-iiáO é pOvo"! E não 
é mesmo. Galeria tem sido, aqui nesta CaSa, massa de mano
bra. Durante as_ sessões da Assembléia Nacional Constituinte 
foram atirados nos Srs. Parlamentares_-;-: pasmem -sacos 
de urina, como podem testemunhar alguns Se"itã.dores aqui 
presentes. Ontem, disseram os maiores impropérios aos_ Sena
dores e_ Deputados. E_ o_que é picx,_ fizei-am-rlo instigados 
pelos Deputados do PT que estavatn no plenário. A Casa 
precisa exigir a ordem. Acredito que ~~ses atas decorrem 
da~ campanhas q~~ a _i~p_~_nsa promove C~htra o Poder Legis~ 
lattvo. O povo, de tanto ler, de tanto ouvir esse tipo de refe~ 
rênci~ a ~os.s? respeito, s~nt.e-se nodireit_9A~_aqui comparecer 
para mvtabthzar o no·sso trabalho. Creio que se devem tonlar 
I;~ovid_ên_c~as. Não nos podemos contentar só com pai3.VraS, 
e prectsó~·de fato, que sejam tomadas as medidas devidas. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES_:_ Agradeço a V. Ex•. 
nobre Senador Meira Filho, pelos conceitOs, opiniões e suges~ 
tões emitidas no seu aparte. Alguns dos Sr;s. Senadores tam'~ 
bém se mani_fes!aram, de acordo com o Próprio pensamento, 
com a própna hnha de conduta. 

Podemos concluir que todos estão revoltados com o que 
ocorreu ontem. As dúvidas levantadas, as sugestões apresen~ 
tadas, tudo isso é respeitável. Espero sinceramente· que se 
possa reverter essa situação. 

O ·sr. Meira Filho - Se a História registra a noite de 
São Bartolomeu, afirmo que ontem foi a noite da indignação, 
nesta Casa. - - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Todos ficamos indig· 
nados. ___ _ 

Já defendi teses simpáticas aos trabalhadores, de Um mo~ 
do geral. Por essa razão, não endossq certos conceitos emitidos 
aqui. Durante a Assembléia Nacional Constituinte votei -
aliás, não tive nas votações da sequer ti.ma ausência .:_ de 
manei:a _simp~tica àqueles que lotavam as galerias ontem. 
Receb1, mclustve, nota 10 do DIAP. Veja V. Ex• que tenho 
autoridade para falar. 

Infelizmente, muitos dos meus companheiros que tam
bém mereceram nota 10 não voltaram na eleição seguinte. 
No entanto, houve Parlamentares que se reelegeram tranqüi
lamente, mesmo tendo obtido nota 1 ou 0,5. Acredito, portan
to, que o voto proferido pelo Parlamentar ao analisar matérias 
nesta Ca~sa não deter:n~na se_ vai acontecer isso ou aquilo 
em relaçao à sua reele1çao. Nao acontece nada. Os que hoje 
ameaçam, esquecem amanhã. Na hora da eleição é que o 
voto é decidido. 

. Apro~eitando a oportunidade deste pronunciamento, re
solvi ~amfestar~me a respeito do episódio de ontem, que 
me deiXou profundamente abatido, na medida em que, a meu 
ver, den~gre a instituição. Respeito demais esta instituição, 
para ace1~ar que fatos co~? esses aconteçam sem que ha~a 
uma mamfestação de repudio da minha parte. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite V. Ex~ uffi aparte? 

, . O ~R. JUTAHY MAGALHÃES- Concedo. com todo 
o praze~, o_ ~pa~~ ~o S'?na_d_o_r _Esft~ridiã~ ~m~n. 

- O Sr. Esperidião Amin- Nobre Senador Jutahy Maga
lhães, pedi o·aparte a V. Ex" porque, de ontem para hoje, 
tive tempo para refletir sobre as circunstâncias que vivemos 
ontem. Considero-me absolutamente instruído para externar 
um juízo amadurecido a respeito do que acontcct•u. Votei 
de acordo com os anseios das galerias, era a posição assumida 
pelo meu Partido·desde a_ votação do Projeto de Lei. Defendi 
a mesma tese; nesta Casa, em vários pronunciamentos, por 
considerar que o·salário é o único fator da atividadc econômíca 
que ainda não está indexado. Creio que o Gtwcrno tentou 
;_.;_.desastradamente ou não- estabelecer uma forma de nego~ 
dação, tentou evoluir no percentual da inflação que seria 
repassado ao reajuste dos salários, chegando à fórmula do 
"colchão", que estabelece o limite de andares em que a queda 
é livre, a partir desse limite há uma rede ou um colchão 
de segurança. Penso que houve um certo cuidado do Governo 
em recompor os equívocos que havia cometido. Ma~ votei 
preservando a minha posição. Fiz o que raramente faço: usei 
até um button que anunciava a minha posição. Portanto, não 
era eu, como indivíduo, alvo daquelas manifestaçõe_s._ Mas. 

·pelo meu sentimento de democracia, fiquei indignado. Pode 
até ser um sentimento equivocado. porque não sou dono da 
verdade, estou sempre aprendendo. E ontem aprendi que 
é preciso dizer "chega·:- E é preciso fazê-lo na linguagem 
daqueles que abusam. E preciso fazer chegar àqueles que, 
remunerados, praticam o acinte de jogar dinheiro. Ora, sabe~ 
mos que o trabalhador não pode, na a tua! fase. jogar dinheiro 
para qualquer Deputado ou para Senador. nem para debo
char, nem para insultar. Estive ao lado de correligionários 
de V. Ex•- não vou mencfonar nomes- que viveram mo~ 
mentes para os quais não foram eleitos. Não é esta a lide 
e não é esta a vida democrática, O Congresso Nacional tem 
o dever de isolar - respeitando os que não pensam como 
eu- os que querem desmoralizar o inimigo. Esses não mere~ 
cem respeito. Ali não havia adversários· havia o jocro da des
moralização do inimigo, q~fC' é o jogo do' fascismo. Ü faScismo 
usava essa prática, com purgante, com óleo de rícino, vestindo 
roupa no inimigo político e jogando~o na rua para sua execra
ção pública e da sua fanu1ia. São os camisas pardas do nazismo, 
comandados pelo Sr. Ernst Rohrn, e os camisas pretas do 
fascismo. O procedimento é o mesmo: não há adversários 
a derrotar há inimigos a desmoralizar. O indivíduo tem que 
chegar a casa com vergonha dos filhos, dando explicações 
para a mulher e par~ a mãe, tem que ter medo dq corredor 
polonês, tem que ter medo e tem que ser intimidado, para 
que nós, que somos o bem, nós, que somos os puros, nós, 
que sabemos aquilo de que a sociedade necessita, possamos 
ter êxito e produzir os bons frutos para os quais fomos prepa~ 
rados. Foi isso que vi ontem. E pude ver com um pouco 
mais de clareza porque cu não era o alvo da manifestação. 
Pude ver com a clareza de quem quer estar de um lado ou 
do outro. Isso é democracia! Posso estar errado ou certo, 
posso às vezes ter de agir de acordo com o meu_ Partido, 
isso faz parte da vida democrática. Devemos estar sempre 
de acordo com a nossa consciência, mas temos de levar cm 
conta o Partido e, acima do Partido, o País. É o império 
das circunstâncias, como bem me lemhra o nobre Senador 
Jarbas Passarinho. Sou adversário do Sr. Roberto Freire, mas 
não sou seu inimigo. Entendo que ontem S. Ex• esta\· a cum~ 
prindo o papel que não cumpriu, como Líder do Governo. 
nas ocasiões anteriores.' E da outra vez S. Ex·' votou, coincíden-
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temente, comigo. O.ot_e_m. as.Suni_iil_o papel d.e Líder do_qover
no. É o homem e as suas circunstândás. 'QUah-do eScütei ·~acâ
hou-se o PPS"~ pensei qüe estavam dizendo ··_·acaPou-Se o 
PDS" (risos). Será que ainda estão pensando nisso? Não, 
era "acabou-se o PPS", esse era o final doJcfrão. E!]tendo, 
portanto, que o homem é o homem e as suas circunstâncias, 
ele não é desonesto por isso. S. Ex" foi ao limite da sua 
capacidadt! de negociar c _cu_rnpriu com o seu dever. Pode 
ser comhatido, pode ser hatido e pode ser vitoriõs·o~ Agora. 
não pode uma Casa democrática patrocinar manifcstaçõ_es co
mo a ocorrida ontem, c o Congresso Nacion_al a.~ patrocinou, 
por ação c por omissão. Por omissão da Mesa! Vamos __ ser 
hem claros: a Mesa quis fazer média. Atirou "pérolas a por
cos". E isso _é condenado pelo Evangelho, não é por mim, 
não se atiram "pérolas a porcos". Não é preciso ter ódio. 
mas é preciso saber que mais importante do que fazer média 
é ser justo. A Mesa do Congresso não foi competente, não 
foi séria com seus Pares. Mandou votar- falo com iitsuspeição 
-sob conJiçõcs humilhantes, mandou iniciar o processo de 
ando numa Casa a sua cabeça está...,acow-~tida de _fraqueza 
moral, esta Casa não vai hem. Observei o que_ ocorreu, c 
·registro neste momento, cm primeiro lugar, a minha solidarie
dade aos meus Pares, àqueles que não peti.sam como eu, pela 
humilhação que sofreram. Eu me considero alcançado pela 
sua humilhação. Eu ..também fui humilhado. Também quero 
dizer que sou solidário_ com aqueles mais experientes do que 
eu, que me confortaram com a sua indignação -e _aí quero 
registrar a minha admiração pelo meu patrono de formatura, 
Jarbas Passarinho. S. Ex~ também não _póde conter_ _a sua 
indignação, teria _que ter "sangue de barata" para fazê-lo, 
e não o tem. S. Ex• tem uma vida digna para preservar, pa"ra 
nos legar. Finalme_nte, quero repetir aqui a questão_de ordem, 
Senador Jutahy Mag!l:~hã~_s, que fiz, ontem, à Mesa. Esta não 
foi a primeira vez e tamhérn não fOi a segunda. Mas cabe 
à Mesa zelar e providenciar para que seja a última. Muito 
obrigado, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Nahor Júnior)- A-Mesa solicita 
ao Senador Jutahy Magalhães que não conceda mais apartes 
e encerre o seu pronunciamento, pois seu tempo já fOi ultra~ 
passado em 30min e há várioS oradores. inscrito_s para falar 
após V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. PreSidente, imagi· 
nci falar isoladamente, sem apartes, apenas para manifestar 
um protesto, porque também fiquei muito tocado com aquela 
manifestação de ontem na sessão_ do Congresso. 

Não concordo plenamente com o aparte do Senador Espe
ridião Amin. Porque, como S. Ex~ disse, também_h_á as.circuns~ 
tâncias· que determinam certos atos, certas práticas. E o Presi
dente Humberto Lucena, no meu entendimento, não poderia 
ontem encerrar, suspender a sessão, para inlci:lr a Votação. 
Penso que S. Ex• poderia, talvez, ter sido mais -drástico e 
imediato na decisão. Mas entendo que S. Ex• teve- os cU:idados 
necessários, porque não havia condições naquele momento 
de se fazer a coação deVida, por falta de apoio do pessoal 
para se fazer o que deveria ser feito. Então, tomando cm 
consideração esses fatos, essas circunstâncias, é n~cessário 
v~r. também, qual a razão que levou a Presidência da Mesa 
a não tomar as necessárias precauções. Por isso, neste aspecto, 
discordo do Senador Esperidião Amin. · 

Concordo, porém, quando S. Ex• fala sobre o "corredor 
polonês". Estava cu em casa,_na véspera, assistindo pelo vídeo 
à gravação de um telejornal, quandq vi o "corredor polonês" 

nâ Câmara. Chamei- a atenção de_ m.inha. ~sposa para o que 
-e-stava ac"ontecenâ6!- que era a repetição de fatos lá anterior~ 
liiêfife'"'~õcói-ridos:' É ""ci tipo de pte'ssão inadmissível, em qual~ 
quer Casi·, em qUàiC{ú.ér ?a.rlárricTtid:Tsso Oâo~ pOde acOntecer. 
·isso n·ão'é democr3cia! Falar effi demOCracia para Sé perni.i"tir 
·isSÇ. e uln abuso' que Se está 'coffi~ienâo, em nori1~ da dcrrio
cracial EStá. serido-~ ~n-o máxíriw·: Uin -''-democratismo", mas 
n"ã6 _u-ma democra:-cf~!_ ~ · ·- · ~ 

O Sr. P"edroS)rilon- Permite-me V. Ex• um aparte?_ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, embo
ra V. Ex·' tenha me advertido de- que eu não deveriã mais 
·conceder aparteS, peço licença a_ V. EX"' para fazê-lo ao meu 
Líder, porque sou soldado reservista de primeira classe,•acos
tumàdo à hierarquia. -Portanto, se o meu Líder pediu aparte, 
tenho que concedet. 

Ouço V. Ex\ nobre Senador Pedro Simon.· 

_q·sr. PedroSi!non- CreiO que Ontem vivemOs, r'eãlmeil~ 
te, _um dia muito i-mportante, sobre o qual temoS que -med_i~ar. 

_Não_ penso que o.Cãminho seja, pura e simplesmente, fazer~se 
uma ah3.Iise do oCO(rido. Num_ÇQngr~sso que_ é sério, onde 
t9~9~ Sab'em comÇ sr; çomportar, fatos como esse _óãO_ ácoi1te
cfm de repente, çla noite para- o dia, rOas aVançam -gradativil
mente, até chegar ao ponto em que chegaram. Creio que, 
çie certa forma, todos nós somos um pouco responsáveis pelo 
que houve. Quan-do o regime era mifí~ú ~mas com, uma certa 
abertura, protestar na frente do Palácio era um sinto111a de 
lutar contra a_ çlitádura. Quando os _decretos~leis ei-ail!:_apro
vados por decurso de prazo, a primeira vez que se conseguiu 
derrubar _um_decreto-lei, casualment~ sobre a p9lítica salarial, 
se fez aquilo que s"e fez._ E pare·cia ser uma grãilde cOisa. 
E, dC certa forma~ houve até uma certa tolerâncif! para com 
aquilo. O que temoS de fazer é assumir o que é responsa
bilidade de qualquer Congresso_ democrático do mundo. O 
Congresso é uma -casa de seriedade. é uma_ casa. _de respeito. 
Já viSíteí vários CongressoS do mundo, e não me esqueço 
de que- no Senado ameriCano conversava, cochichando, com 
~um amigo meu, quando chegou um guarda, e quase grosseira
mente me chamou a atenção, dizendo que ali não era lugar 
para falar. Isso, praticamente, ocorre em todos os Parlamen
~os. Então, temos que tomar consciência com relação a isso. 
Não sei, sinceramente, se até não seria Q--caS-6 d~ se pensar 
em fazer ali u"m f!!chamento com vidro à prova de bala. no 
sentido de que a galeria pudesse ver à vontade o plenário, 
mas que não pudesse influenciar. _em termos do trabalho que 
estivesse acontecendo no plenário. Talvez fosse uma solução, 
mas esta deve ser tomada em caráter definitivo. Não agora, 
que houve o incidente de ontem. No 111omento e?tamos aqui 
falando, e daqui a dois meses esqueceremos e só nos lembra
remos de novo qua"ndo aconte_cer a próxima vez. Para resolver 
is-so, teríamos que nos reunir, debater, analisar a questão. 
É importante a presença do povo. Mas nós, bem ou mal, 
certos ou errados, que somos trazidos para cá pelo voto popu
lar, temo_s_que ser respeitados até nos nossos erros, nos nossos 
equívocos, mesmo se as nossas medidas forem as mais injusfas 
e as mais impopulares. Para isso_ternos um juiz que é o povo, 
juiz na hora da votação, na hora de nos dar o. voto e na 
hora de tirá~lO, porque podemos ser processados, ter casSado 
o nosso mandato. Mas não podem violentar o nosso direito 
de falar. O que aconteceu ontem já aconteceu outras vezes, 
mas não s_e toll)_am_ providências. O que acontece no COngresso 
brasileiro não acontece em outros congressos democráticos 
do mundo. Por quê? Nós somos cc-responsáveis por isso. 
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Não vou mentir. Por que o faria? No auge dã ditadura. quando 
extinguiram o MDB, as galerias estavam lOtadas e O PoVO 
protestava dizendo que não se· podia fazcf_u-m:a Võ-ülç_ã_O __ Pirá 
extin-guir os partidos. Havia gente gritahdo e cu achava isso 
bacana. Naquela época, eu era do MDB. Reconheço' o meü 
equívoco,' mas, naquele momento, parecia·que lutar, gritar, 
era uma forma de protestar. No entanto, iSsO não .é bom. 
E não digo isso porque- hojé estou do oUtro lado e porque 
fui vaiado ontem. Reconheço que temos que analisar o conjun
to da situação e nos compenetrarmos da rêsporisãbilidade e 
do posicionamento deste Congresso. Por ex;emplo, saJ.?emos 
que há bons médicos e há maus médicos; aqueles que sã,o 
charlatães, vigaristas; há empresários qu-e sâo ·vigarista~. qUe 
o". mas também temos empresários que·sãó homens de bem, 
são sérios, são responsáveis. Isso vale para o -artista, para 
o intelectual. Só não vale para nós, polítiCoS, porque a classe 
política é ·nivelada por baixo. Se um político rouhou, toda 
a classe política é considerada ladrona. Se algum político fez 
uma coisa errada, toda a classe política não vale nada. Nós, 
desgraç-adamente, estamos s·endo acostumaçlos. a que nos nive
lem por baixo. Quando sai uma notícia nó jornal acerca de 
um político. todos a consideram verdadeira até que se prOve 
o contrário. Não temos o direito de ter a nossa vida, a nossa 
personalidade, o nosso- passado, a nossa hiografia; não pode~ 
mos ser nós mesmos. Esse contexto tem que _ser, obrigato
riamente, alterado. Seria interessante se feChássemos a galeria 
do Congresso Nacional com vidros a prova de bala e à prova 
de som, o que não prejudicaria a visão de quem estivesse 
assistindo, mas, por outro lado, não exerceria nenhuma in
fluência no Plenário. É uma sugestão. Parece~ me que devemos 
aproveitar o ímportantc pronunciamento-de V. EX:' e as irrípór
tantes manifestações que estão sendo feitas para resolvermos 
essa situação, pois n·ão adianta falarmos e o problema conti~ 
nuar sem solução. Como vamos votar, durante a fe_forma 
constitucional, se num projeto como o de ontem houve todo 
aquele tumulto? Como alguém vai votar Conti-a a_ extinção 
da estabilidade, ou sei lá contra não sei o quê, num ambiente 
daquele? É difícil, é muito difícil! O qUe aconteceu ontem 
deve nos servir de advertência, e é hom que estejamos atentos 
para o ambiente cm que realizaremos a reforma da Consti
tuição. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o aparte 
de V. Ex~, nobre Senador Pedro Simon. Con_c_ordo plenamente 
que não adianta ficarmos soment_e _reclamando quando oco r~ 
rem fatos,_ como o de ontem. E preciso que uma medida 
prática seja tomada, a fim de se evitar que tais fatos se repitam 
no futuro. 

Espero que a Mesa do Senado, em entendimento com 
a Mesa da Câmara dos Deputados, tome as devidas provi
dências no sentido de encontrar a solução para o prohlerna 
aqui levantado. 

Durame o discurso_ do Sr. Jutahy Magalhães, o 
Sr. Chagas Rodrigiti?s, /" Vice-Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabo r Júnior, 
2"' SecretáriO. --

0 Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra corno Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala· 
vra a V. Ex•) -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Como Líder. Pronuncia o Seguinte discurso. Sem reVisãO do 

OradOr.) - Sr. Presict6nte, Srs. Senadores; nós Õu~irnÕs o 
PrOnUnciamento do" se.na-dor JUtah)r Magalhães e a sua devida 
re$Saiva, qu~ridq ~9 -ap<ir'te ~ó Seilãdor Espe~i~~ão Amin, a·os 
trabalhos da Mesa do Congresso Nacional. 

Como Líder do PMDB preten"do expreSsar. em nome 
do próprio Partido~ sOlidariedade ao Presidenie-~a Casa, Sena~_ 
dor Humberto Lucena, e ao Vice-Presidente. Senador Chagas 
Rodrigues. do PSD B. 

Testemunhamos,_ ontem, no Congresso Nacional, todas 
as ãdVcrtênciaS qu~ foram feitas. em boa -ho-ra, PelO Senador 
Chagas Rodrigues que, ·naquele momento, presidia a sessão. 
se·ndo inuito solene, muito claro. muito regi"mental e, ao mes
mo tempo. cortês e democrátiCO, aquele _que presidia a sessão 
do Congresso· _Nacional não tolerou, em nenhum moment_o, 
nenhuma manir"estação das ga1Crút5., fazendo seguidas adver~ 
tências_ 

Quando o Presidente titular da Casa, Senador Humberto 
Lucena, assumiu a direção dos trabalhos, fez advertências 
no mesmo tom, com a mesma dureza. 
__ _ ___ Ambos obtiveram_ s!lêncib- coni.o ~~terme_z.zo _e_!ltre uma_ 
manifestação e outra. Esse silêncio desautorizava a ação da 
Segurança da Casa. 

Quando a situação se agravou e realmente se deflagrou 
a rebeldia comportamental das galerias, o Presidente Hum
berto Lucena mandou aclonar a Segurança do Senado Federal, 
a Segurança do Congresso. Deve ter havido alguma falha 
- talvez, não afirmo, mas é possfvel que tenha acoli.tecído 
- na obediência da Segurança da Câmara ao Presidente do 
Senado Federal. 

A Segurança passou a agir e, não há negar, não houve 
tanta eficiência que de logo silenciasse aquela brutal agressão. 

A Liderança do PMDB se _associa ao aparte do Senador 
Esperidião Arnin, porque, acima de tudo, dotado de tnforma~ 
ção, de boa qualificaçáo mOral, ·menos Com essa pai-te de 
crítica à Mesa do Senado, à_ Mesa do Congresso Nacional. 
porc(ue, na verdade, o poder de polícia desta Casa é muito 

.discutível numa ocasião como aquela, principalmente pelo 
confronto que há entre sermos eleitos pelo povo e termos 
que debelar uma manifestação de parcela populacionaL Isso 
realmente e muito difícil, Sr. Presidente. 

Mas a Liderança do PMDB, no que concorde com todos 
os apartes. no que concorde com o pronunciamento do Sena~ 
dor Jutahy Mc_~.galhães, no que concorde com as posições assu~ 
midas, em boa hora, pelo Senador Espcridião Amin, quer, 
no entanto, discordar de toda e qualquer crítica do ilustre 
Senador componente desta Casa à Mesa do Congresso Nacio~ 
nal. Não somos preparado_s para o poder de polícia nem para 
a repressão, mesmo porque estamos saindo de períodos os 
mais difíceis, mesmo porque é difícil conciliar a condição -de 
eleitos pelo povo com a condição de repressores de manifes~ 
t~ções popul.~~es. _ . _ _ __ __ _ _ , _ 

O fato é indigesto, inadequado, desrespeitoso e, por que 
não dizer, fascista, como bem qualificou o Senador Esperidião 
Amin? 

_t: intolerável a agressão, o insulto, do modo d.e como 
tudo decorreu. Mas que não se arranhe a pessoa mais ofendida 
em tudO, que é exatamente o Presidente da Casa, Senador 
Humberto Lucena. 5~ Ex~ foi o mais ofendido de todos. exata~ 
mente pela posição de comando que lhe é _conferida pelo 
mandato concedido por seus Pares, de Presidente do Con-
gresso Nacional. -- ---

Quero dizer que também votei contra a medida provisó
ria_.__mas me senti. como o Senador Esperidião Amim, total-



Agosto de I993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo 11) Sexta-feira 20 76I9 

mente agredido por aquelas manifestações. O sabor cli3._c:lt;!'IJI9~ 
cracia está ';ffi "tolerarm-o;- o~ pensaMe'ntqs a?!"~rsos,_ a~ .vit9fi~~ 
e as derrotas. As expressões moritent~nças, cJo jogo dçmo~ 
crático não poOem deixar de ser respeitadas, mesmo pelo 
povo. Daí RQT que erraram aquclcs.que indllziram aquela 
manifestação brutal, desrespeitosa, desco.rtes. amoral e o_fen
siva, não somente _ao _Congresso, mas ~à própria democracia 
brasileira. _ _ 

Ao Presidente da Casa, à Mesa_cJ.q éongr~sso, a solidarie
dade da Lideiànça do PMDB, quando buséa. nesfe_ proóuncía
mento, separar o joló-do trigo e dizcr.que dos ofendidos, 
naturalmente,_ os integrantes da Mesa e'stão·numÇt poSição 
mais sofrida.e., em primeiro lugar, o iriaior.Sofrcdor .d..e tudp 
isso é o Presidente Huml)er~o Lucena, . -· 

Era o q·ue.tínha a dizer, Sr. Presid.ente. 

O Sr. Magno Bacelar- Sr. Presidente, peço apalavra 
como Líder. 

O SR_ PRESIDENTE (Nahor Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Magno Bacelar, como LLde:.r 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Corno Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem re'(isão do. orador.) -
Sr. Presidente, Srs .. Senadores, registro, nes.ta oportunidade, 
no Senado .Fe.deral, a _rcalização __ dp primeiro ato cívico do 
Movimento Contra a Reforma da Constituição. 

Fatos, como os aqui· narrados, nos levam a meditar e 
refletir sobre a validade desta reforma constitucional,_ com 
os aspectos e a grandeza que se quer lhe confe_rü-.. quando 
sabemos que existem recursos com.titucionais que permitem, 
através de emendas constitucionais, a adequação da Consti~ 
tuição aos fatos e às necessidades que o povo exige. 

Sr. Presidente, ontem, em sess_ão a..qui realizada, dois 
fatos nos chamaram a atenção para a inconveniência de uma 
revisão mais ampla, no momento atual. Um deles foi ainscri~ 
ção do nobre Deputado Ibsen Pinheiro, que, em manifestação 
relativa à revisão constitucional. usou os seguintes .termos 
- senão iguais, equivalentes -dizendo que, cotado para 
ser o Presidente ou Rçlato~ ela Constituinte Revisora, abriria 
mão, para que houvesse entendimento, da sua condição de 
pretenso Presidente:, em benefício de um Senador, p(lra que 
o .Se_nado não tivesse a impressão de que havia um movimento 
contra esta Casa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quaÍldÜ se tem essa cOn~ 
cepção de uma revisão constitucional, é l,Jom que se reflita. 

Nunca o Senado, como nenhum dos Srs. Senadores se 
viram ameaçados, pelo fato de que as questiúnCUlas adjetivas, 
que estão sendo criadas.em torno da revisão constitucional, 
pudessem diminuir ou afetar esta Casa. Temos consciência 
de que não se pode eli"minar esta Casa do processo de revisão. 
atropelando a ConstituiÇão e feriildo a Federação brasileira. 

Ao registrar esse fato, solicito, Sr. Presidente,. ~ejam 
transcritos, nos Anais desta Casa, os manife~tos prodtizid9s 
na reunião de hoje. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.(Muito beml) 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação. 

O SR- PRESIDENTE (Nahor Júnior)- Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira. · 

O SR- EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR- MA. Para uma 
breve comunicação.)- Sr. ·p·residente, Srs. Senadores, entre~ 
go à Mesa uma proposta de emenda constitucional, datada 

c;le. hoje, que pretende a modificação do art. 228" da Consti~ 
tuiç~o, mudando. a ~dae para os inimputáveis. Hoje, a Consti~ 
_tuiçã~.~~tabele~e~ a !da de de~ 1R.ano;l para a inirnputabilidade, 

Na ~ealidade •. pretendia apresentar essa tese na revisão 
constitucional. AcoQ.tece que,.. devido ao que ainda há pouco 
falo.u o npbre S~na_dpr Magno Bacelar, há ess<,l disputa e esse 
movimento de _''faz~não-faz" a revisão. Tendo em vista que 
a_sociedade precisa e-star melhor protegida- como _no caso 
ocorrido em Bra_sí1ia, onde inimputáveis mataram a pancadas 
uin ã.dofesCe.nte_ =-:-- ·-. estou aneXando esta emenda constitu~ 
cional. 

Referlfido·me ao que hcije "ocorre no imiildo, reforço mi
nha tese. Na ltáHa. os maiores d~ 14 anos já podem ser apena
dos. O .m~smo ocorre na França; cqm o~ maiores de.l6 anos. 
NosEstados Un~d:qs, _eles elevar~m.a idade para a pena de 
morte, anteriormente ela atingia também as pessoas entre 
14 a 15 anos. Houve urna decisão da Corte .Suprema que 
só a partir dos 16 anos pode ser aplicada a pena de morte 
-isto beneficiou urna jovem que havia assassinado.a profes~ 
sora para roubar~lhe as jóias. Corno o crime foi cumetido 
quando ainda tinha 15 anos, ela deixou de ser condenada 
à _morte. recebendo a pena de 60 anos de reclusão, .só após 
cqncluí~la pela metade é que poderia deixar a prisão. 

Com essa emenda iremos e~tab,elece:r regras para que 
o Estado comece, desde já, a cuidar de seus adolescentes, 
não deixando para tomar uma medida após os 18 anos. 

Já as~i~t~,na televisão, declarações de jovens de 16, 17 
anos, com suas fisionomias-salvaguardadas por efeitos espe
ciais - afirmando: "Só posso matar até dezembro, porque 
a partir de janeito" Já terei 18 anos". 

É preciso-Que haja punibilida.d.e para aqueles que sabem 
que estão errados e cometem delitos, deixando assustada toda 
a sociedade. As gangues trazem sempre um adolescente, que 
é quem vai segurar o re.vólver e dar o tiro, porque ele .é 
inimputáveL 

Não podemos, por pieguice, pensar qUe o máio"r de 16 
e menor de 18 pode votar e até, se quiser, atear fogo na 
u_!lla na hora do voto; sendo inimputável, nada ocorrerá a 
ele. - - · 

Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente.(Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Epitácio Cafeteira, o 
Sr. Nabor Júnior, 2" Secretário~ d"eü:a a·Cãdeira da presi~ 
dência, que é ocupada pelo Sr. Luddio Portel/a, Su~ 
plente de Secretário. · 

O SR. PRESIDENTE (l:: . ..;cídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jarbas Passarj_nho. 

O SR- JARBAS PASSARINHO (PPR-'- PA. Pronuncia 
o se.guinte discurso. Sem revisão do orã.dor) --Sr._Presidente, 
Srs. Senadores: 

Preliminarmente, quero agradecer ao Senador Valrn~r 
Campelo por ter feito a permuta comigo, para que eu tivesse 
a oportunidade de tratar da maté.ria que foi, ainda há poU.Cci, 
desencadeada pelo Senador J utahy Magalhães. 

Foram tailtos os apartes que S. Ex• foi compelido a conce~ 
der apenas o último ao Líder do. Governo. que, por seu turno, 
também, expôs o seu ponto de vista. 

Quero também lastimar a ausência. rara, aqui no plená
rio,do Senador Eduardo Suplicy. Era importante que S.Ex• 
aqui estivesse hoje, aqui, para ouvir o que estamos dízendo, 
uma vez que a CUT é o braço sindical do PT, ou o contrário 
- não sei se o PT é o braço político ou parlamentar da CUT. 
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Vimos, ontem, o que vimos. Assistim-os a-o que foi, ainda 
há pouco, colocado firmemente, aqui, pelo Sr. Senador Jutahy 
Magalhães c pelos apartcantcs: a desmoralização do Co_n
gresso. 

Eu nã.o .vou me deter sobre _a defesa generosa. correta 
e leal. db nobre Líder do .PMDB, Sr. _Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, em relação à Me.sa. Quero"a:penas salientar que 
do nosso ponto de vista houve muita tolerância, que, de algum 
modo, foi responsável pela exacerbação, pelo que aconteceu 
em _relação às manifestações. Mas, ontem, foi u~ dia _que 
- por não considerar como mesquinharia de minha parte 
- de algum modo, tive a rt!compcnsa do tempo._ Quando 
fui Líd_er do PDS, as vaias que eu rec_e_bi, e o Presidente 
da minha Casa permitia- q.ue fOssem feitas, ~las eram_, e_m 
grande parte tambt!m dadas no plenário, com toda razão de 
ser, como na galerias. · 

O Sr~ lrapuan Costa Júnior- Permite V. Ex·' um aparte 
matutino? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois não. Ouço o apar-
te de V. Ex". -~· __ _ __ 

O Sr. lrapuan Costa Júnior- Nobre Senador, estou 
me antecipando neste aparte, porque eu gostaria, antes que 
V. Ex• desse seqüência ao seu raciocínio.- de lembrar aqui 
UI11, fato. que acredito, virá cm socorro de tudo aquilo que 
V. Ex·• vai abordar. Durante a Constituint~ aconteceu um 
fato muito semelhante àquele ocorrido ontem. Naquela época. 
em companhia de V. Ex", levantamos, neste plenário, uma 
questão, na qual abordávamos o mesmo fato ocorrido. como 
aquela demonstração de_ ontem, che[iada_pelo Presidente 
da CUT, Sr. Jair Meneguelli. Esse cidadão foi contemplado 
com uma Medalha do Mérito do Poder Legislativo. Levan
tamos essa questão_ aqui. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- É verdade. 

O Sr. lrapuan Costa Junior - Pareceu-nos uma incoe
rência o Poder Legislativo prestar uina homenagem a quem 
estava nos desrespeitando. A advertência caiu no vazío, uma 
vez que a medalha havia sido concedida, com uma certa ante
cedência, e não se julgava conveniente suspendê~ la. Ontem, 
li nos jornais que o Sr. Jair Mcneguclli estcw dernoradamente 
com o Presidente da Casa. Veio trazer a S. Ex" alguns doeu~ 
mento_s~E. no entanto, Tá-à noite, estava ali a chefiar, segundo 
me informaram, essa segunda demonstração de desapreço a 
todos nós, que_ temos mandato legislativo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito obrigado a V. 
Ex'!. Eu, no aparte que dei ao Senador Jutahy Magalhães, 
salientei que, exatam_ente, essas minorias ressentidas. que não 
aceitam as decisões das maiorias, não têm qualificação para 
cOnviver no processo democrático. Elas são antidemocráticas 
e foram colocadas aqui muito bem, por vários apartcantes, 
inclusive, pelo Prcside_n_tc_ __ do meu _Partido, Senador Esperi~ 
dião Amin, como sendo uma reprodução do fascismo c do 
nazismo. Até lembrei a S_. Ex~, naquele momento, da ação 
das sessões de assalto, que eram, exatamente, ca_ractcrizado_ras 
da necessidade de intimidar o adversário. Mas eu dizia há 
pouco, quando concedi o aparte ao nobre_ Senador Irapuan 
que, sem mesquinharia nenhuma, lembrei-me dos meus tem
pos de Líder do PDS. Naquela época eu recebia vaia da Ban
cada do PMDB, dos Partidos que se opunham ao meu, das 
galerias, mesmo sem o direito de vai.ar. Entrct_anto, o Presi
dente da minha Casa permitia que eu fosse submetido a este 
tipo de constrangimento. Não me assegurava a palavra, como 

ontem não se assegurou a palavra ao Líder do PSDB na Câma
ra dos Deputados, que foi vaiado do início ao fim do seu 
discurso. 

Ora,_isso é que leva algumas pessoas, Senador Cid Sabóia 
de_Çarvalho, a pensar em responsahilizár a Mesa. Eu tambêm, 
como V. Ex·', não faria esta responsabilização. São coísas 
que acontecem e que, muitas vezes, escapam de uma ação 
repressora- no sentido legal do termo- porque se pretende 
tolerar uma manifestação. 

Ora, quando ouvi ontem, entretanto, ser vaiado o Lídcr 
do PMDB na Câmara dos Deputados, o Deputado Gene baldo 
CQtreia, ser vaia9o Q Líder do PSDB - são Partidos que 
esl.;jQ sust~_ntando o Governo -ser vaiado o Líd!.!r do PPS, 
o Líder do Governo na Câmara, o Deputado Roberto Frdrc, 
inevitavelmente recuei no tempo, para viver o perfodo que 
vivi corno Líder do PDS. A vaia é própria. Rui Barbosa já 
dizia que é um difeito que se cOOtrapõe aO aplauso no plcflário. 

-Então, aqui já Se citou uma série de casos. Hü momentos 
eu lembrava ao Senador Jutahy Magalhães não o Primeiro 
Mundo, mas o chamado Terc_eiro Mundo. O Deputado Gene
baldo Correia revelava exatamente isso, visitando o Parla
mento indiano, chegou na galeria c cruzou as pernas- como 
está ali, no momento, um assi::;tente nosso. Ba~tou ele cruzar 
aS pernas. para que o policial, que estava dando a segurança 
ao plenário, fosse ao Deputado brasileiro, que estava identi
ficado como tal, e dissesse a ele que aquela não era uma 
compostura compatível com o Parlamento indiano. Cruzar 
as pernas! 

O eX-Presidente Collor contou-me dois episódios ocorri
dos com relação a Sua Excelência. Um, já eleito Presidente 
do Brasil, e outro como Presidente. Eleito, Sua Excelência 
foi assistir a lima sessão na Câmara dos Comuns, na Inglaterra. 
Alguém, que o estava ciceroneando. começou a lhe dizer 
quem era que estava falando, a que partido perkncia. Imedia
tamente, ambos, o assessor e Sua Excelência. foram chamadn~ 
a atenção, não poderiam falar. Mas, com a continuação da 
sessão, eles voltaram a falar e foram retirados da sala. O 
Presidente eleito do Brasil! 

A outra passagem, que Sua ExcdCncia me contou. diz 
respeito à sua visita à Suécia. Naquela oportunidade, ele 
perguntou ao Prcsi0ente do Parlamento sueco: "As galerias 
não se manifestam?" O interloCuto·r levou um susto: '·Gale
rias! Manifestar-se na Suécia!? "O que é que p6e em dúvida 
o regi.me democrático da Suécia? Lá isso não podia ser feito. 

Agora aqui, fazemos o quê? Abrimos as galerias para 
que o público nos Visite. -

Quando visit~i ·pela primeira vez o Senado americano 
:...::.... fó"i a convite de um senador -ao entrar~ notei que junto 
às paredes tinha uma série de bolsas de mulheres e fui saber 
por que estavam ali. Disseram-me que nãó entrava uma Só 
senhora com a bolsa. os gu_ardas da segurança não permitiam, 
tínham receio que dali surgisse um atentado a qualquer parla
mentar. 

O senador americano sai do seu gabinete por um subway 
- um bondinho subterrâneo - para ir até o re-cinto do 
plenário. 

Nâo é o que acontece a4.ui conosco. A cada momento 
que nós procuramos andar neste corredor, que chamo de cor
redor sem oração principal: porque- [úfo c"ompkta umã- frase, 
as interrupções são contínuas, além do problema da ação social 
em cima do Senador. A todo o momento somos assediados 
por istrahhos que nos pedem dinheiro, autorização para intcr
n_açãÇl em hospital, para pagamento de passagem de volta, 
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etc. Às vezes, levo, do meu gabinc.!tc, que. não é o mais longín
quo, 30 minutos para chegar ao plenário desta Casa. Há~ pouco, 
o Senador Jutahy Magalhães falava exatamente sobre esta 
questão, quando S. Ex~ procurou dar ordem com·o·Secretário 
da Casa. Somos, aqui, nCssas CircunstânciaS, r reféns· daquilo 
que visitantes resolvem fazer conosco. -Não é de admirar que 
acabasse desaguando no que desaguou ontem. Agora, a minha 
indignação, que_ levou a minha revolta no momento de falar, 
c já me desculpei com o Presidente Humberto Lucena pela 
elevação da minha voz que, aliás, foi uma conseqUéilda do 
barulho que se fazia. o vozcriO _que fazia- àQUela malta que 
estava lá em cima. porque comcçci a ver o que tinha aconre::. 
cido. Nós. Senadores, não tínhamos votado ainda, só os Depu
tados. E vi, como V. Ex"' devem ter visto, as agressões verbais, 
brutalmente ofensoras à nossa dignidade pessoal, ditas por 
pessoas lá de cima, com ódio, aquilo tresandava ódio, homens 
e mulheres. E isso levou o Presidente do meu Partido dizer 
que não eram sindicalistas, _eram empregados de sindicatos 
colocados à disposição para fazer massa de manobra. ISso 
dá uma i'llagcm do que pode ser a Revisão Constitucional. 
Ainda há pouco falou o meu nobre colega, Senador Magno 
Bacelar - lastimo que ele esteja nessa posiÇão, porqUe é· 
um homem respeitador da Legislação brasileira, é um homem 
que admiro há muito tempo -. e agora vejo esta ·surpre-sa, 
do PDT com o PT e outros auxiliares, em não desejarem 
fazer a Revisão Constituciorial, que é um nianáariiento de 
ordem constitucional. 

"A revisão constitucional será·realizadaapós cinco 
anos, contados da promulgação da Constituição, pelo 
voto da maioria absoluta dos membros do Congresso 
Nacional, em sessão unicameral." 

Voltarei a esta matéria para- se me permite o eminente 
Senador Magno Bac_elar - trocar idéias a respeito. Acho 
que' e mos de tratar com muita delicadeza esse problema entre 
a Câmara c o Senado. 

Ontem, falava ao Deputado Inocêncio Oliveira qüe lasti
mava muito qut' S. Ex" fosse exumar uma proposta de emenda 
à Constituição, do nobre Deputado Adylson Motta, porque 
não é o momento para fazer essa exumação. Dava-me a im
pressão de um confronto dircto com o Senado da República. 
E depois eu disse ao Deputado Adylson que via um grave 
inconveniente em sua proposta. Primeiro, é uma inocência 
do Inocêncio pensar que o Senado vai se despojar das suas 
prerrogativas e vai votar com os 3/5 da Casa duas vezes, apro
vando essa emenda. Segundo, se ficarmos no Congresso ape
nas fazendo sessões fúnebres, de homenagem, de posse de 
Presidente da República c de Vice-Presidente da República, 
não tt'remos intcração com a Câmara. O momento que temOs
de conviver com a Câmara é esse que, infelizmente, vivemos 
ontem da maneira como a-con1eceu. Então, esse é um ponto 
que o próprio Depurado Adylson Motta reconheceu ser incon
veniente na sua proposta. 

Agora, o que nos leva, em grande parte, a pensar por 
que o Brasil faz isso? Por que o povo pode invadir as galerias 
e fazer o que ft'z? Tenho a impressão, sem qúerer ofender 
o meu Pais, que vamos lcv<otr ainda cinco séculos para chegar 
a um estado de civilização. Vemos nas ruas pessoas cortando 
a grama quantas vezes quiserem, criando 200 caminhos; aqui, 
para a entrada do Congresso se verifica isso. Porque os criado
res desta cidade imaginaram-na de tal modo que o pedestre 
não tem vez. Aqui se diz, de uma maneira jocosa, que em 
Brasília o homem é constituído de cabeça, tronco e rodas. 
Outra coisa é ver uma pessoa de um automóvel ou de um 

ônibus jogar pela janela restos do que esteve comendo e coisas 
assim: é o "Sujismundo'"- s-obre o qual já houve um fifmete 
educativo muito bom. 

Na primeira vez em que visíteí- a_- América, Senador Ney 
Maranhão, li logo na primeira auto-estrada: "Dont litter Ame
riCa." Não suje a- América! E quem jogar um pedaço de 
papel, um pedaço do que fosse,- como um lixo, para a rua, 
será multado e pagará um preço muito alto por isso. Talvez 
a multa tenha civilizado aquele povo. Já dizia Maquiavel 
que somos capazes de perdoar mais facilmente quem mata 
o nosso pai, do que quem mete a mão no nosso bolso. Então 
talvez tenha sido esta a solução. 

N9' trânsito, Observamos outra prova da nossa falta de 
respeito. Como me dizia o Haroldo Hollanda há pouco, parece 
que nós, brasileiros; não quei'ernós nos compatibilizar com 
regras, com ordenações jurídicas. 

O Sr. Ney Maranhão---: P~rmite-me V. Ex·' um aparte 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois não. nobre Sena-
dor. · -

O Sr:Ney Maranhão- Senador Jarhas Passarinho, com
plementando essas suas palavras, querd dizer que, em CiOga
pura, quem cuspir na rua é multado. Mas voltarÍdo, Senador 
Jarbas Passarinho, a este assunto- que revolta a todos nós: 
o que aconteceu ontem. V. Ex" se lembra, quando era Ministro 
da Justiça, houve uma repetição do que aconteceu ontem. 
num veto da lei salarial, quando jogaram moedas, objetos 
que quase feriram deputados e senadores. Não é a primeira 
vez, Senador Jarbas Passarinho, nem será a última, se as 
Mesas da Câmara e do Senado não tomarem uma medida 
séria. Esse foi o primeiro alerta. E como será na reforma 
constitucional? Há já uma minoria - que são essas galerias 
--que está exigindo, está pressionando para encurralar a 
maioria. Quantó se ·gasta, Senador, em reformas do Congres
so? Já havia um plano; se não me engano. para fechar aquelas 
galeri_as, porque só assim, Senado.r, não ocorrerá novamente 
aquilo que aconteceu ontem. Eu estava embaixo, Senador, 
sentado junto do Senador Rachid Saldanha Der:ii, e- assisti 
ao que aconteceu. Tudo dirigido. E o mais grave que eu 
acho Senador, é que Deputados da minoria,- do PT- quem 
qu-iser, poderá ver fotografias nesse sentido - aplaudindo, 
aprovando aquela anarquia lá em cima. Temos que dar um 
basta! Não podemos, de maneira alguma, assistir passivamen
te a episódios, como o que aconteceu ontem. Uma parte está 
se preocupando com essa reforma da Constituição. V. Ex~ 
sabe, tanto quanto eu, que esta Constituição que aí está, 
foi feita dentro de uma ótica mundial que hoje já não é a 
mesma. No meu entender - respeito o ponto de vista de 
Outros senadores e deputados - , esta Constituição deveria 
ser mudada, porque tem 78 artigos relativos aos direitos, 46 
relativos às garantias- o que é a mesma coisa- 4 relativos 
aos deveres, e _s_ó um relativo à produtividade. É isso que 
temos que mudar, e essa minoria está preocupada com isso. 
Daí o que aconteceu ontem. Portanto, saúdo V. Ex~ porque 
é um Senador qu~ não aceita provocação nem patrulhamento, 
a exemplo da maioria dos Senadores. Temos que dar um 
basta a essa situação. O basta significa fechar aquelas galerias 
a fim de que o ocorrido ontem não se repita. Trata-Se de 
uma vergonha, de uma coisa que não ocorre em qualquer 
Parlamento do mundo. 
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O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito ohrigado, Sena- o comportaml!nto c, através de uma estratégia muito intcli-
dor Ney Maranhão.. _ gcn_tc, imputaram ao Governo rcsponsahilidades pd9 pmhle-

Eu dizia, ainda há pouco. em aparte ao Senador Jutahy nia. mudando o di~co da hi~tôria. O Senador Eduardo Suplicy 
Magalhães, que não conheço esses Parlamentos, mas .duvido e.stá presente, e gostaria de conversar com S. Ex', com quem, 
que em Parlamentos do Terceiro c até .do Quafto Mundo felizmente, me sinto inteirament~ ú vontade. Não era o povo 
possa oco:trer isso._ Há o caso_da Índia; citado pelo Deputado que estava nas gall:rias. Ontem, os adL'ptos do PT e da CUT 
Genebaldo Correiá. · · · ·-·-~- ·1- ---assumiram a sua identidade. Não posso dizer que aquilo foi 

Por outro lado, receio que r.:ssa medida de se colocar uma massa. coJocada lá através de p<lgamento para fazt.>r a4ue-
vidros não seja a melhor d.e_ todas. E ~~t se quebrarem os le espetáculo. Ontem, um Partido, o PT, e uma entidade 
vidros e os estilhaços vierem em cima de nÇS? É preciso educar sindical _da mais alta importâncin neste País, a CUT. a33umi~ 
o povo e fazê-lo saber que não é permitido esse tipo de mani- ram o patrocínio da manifestação. Lá estava a bandeira do 
ft!'stação. · PT, 4ue não foi retirada. Quero fazer este depoimento por4ue 

egado, por um Deputado, 4uc houvesse identidade das galeO Sr. Ney Maranhão- Pelos me-nos .. vidro à prova de 
bala. rias com os presentes. Em determinado momento do r~frflo. 

os Deputados de plen<irio acompanhavam em gesto o 4ue 
O SR. JARRAS PASSARINHO - Sim·. isso é hÜm, já estava sendo feito nas galerias. Havia profunda identidade 

é uma garantia. Mas, na verdade, seria preciso um vidro muito daquele grupo que estava nas galerias com os representantes 
especial. do PT dentro do plenário. Hoje, assisti ao discurso Ua Depu-

Agora, de qualquer maneira, a nossa colocação parte tada Mari<.~ Laura e gost<.~ria de ter-me pronunciado na parte 
de uma obs~rvação mais global: é a falta, de espírito público da manhã. mas existiam vários oradon:s. A Deputada Maria 
no Br~sil. E a falta de compreensão do povo em relação Laura argumenta que o no~so Regimento p•.:rmitc que o povo 
à correção que se deve ter cm n:lação aos trabalho::;. di! um ocupe as galerias. Todos nós somos democratas, poi:-. demo-
Congresso, que é a de111ocracia representativa. cracia não é privilégio do PT ... 

Quando era Líder de Governo c, -nlliitas ve-zes, reclamei 
O SR. JARBAS PASSARINHO- Claro. contnr isso, diziam: "Não, esse Congú~sso não tem legitimi-

dade. porque tem hiônicos". Haverá, ao menos agora, esse O Sr. Elcio Alvares- O PT não t:stá tendo, de m<meira 
tipo de desculpa? Este é o Congresso nOsso, é Uln -Calcidos- nenhuma, um comportamento den.ocn:itico, não respeita a 
cópio do mundo hrasileiro. Se ele nãO fOr" respeitado, quem vontade da maioria c. pior ainda. está adotando pnltica:-. que 
vai ser? identificamos como características de regimes totalitários. A 

Por outro lado, se minorias, repito o que disse ao Senador cla4ue é uma promoção· do regime totalitário. Não venham 
Jutahy Magalhães, ressentidas não aceitarem pacificámeritc me dizer 4ue aquilo que aconkccu ontem fui feito pdo povo. 
a soluçãO da maioria, elas não terão condições de conviver por gente esparsa. por trabalhador qUC saiu do seu scrvic;.·o 
democraticamente ne_ste_Pa_ís. para assistir à sessão do Congresso. Gente que trouxe dinheiro 

o St. Elcio Alvares_ Permite V~ Ex·' um aparte; nobre no bolso e um refrão que faria inveja a qualquer coro orfeúnicu 
Senador Jarbas Passarinho? do Brasil. Ao sinal tio comandante. todo mundo orque:-,trou 

-o mesmo refrão. O estribilho não teve dissonância. Senador 
O SR. JARBAS PASSARINHO-- Ouço o nohre Senador Jarbas Passarinho, sou um homem acostumado ã vida política. 

Elcio Alvares. já enfrentei platéias inteiramente antagônicas. Recordo-me 
O Sr. Elcio Alvares- Senador Jarbas Passarinho, inicial

mente, vou dizer que, como um discípulo atento s_eu, não 
vou seguir o seu ensinamento da_brevidadc do aparte, porque · 
o tema que V. Ex·' traz c que já foi aflorado aqui em outros 
pronunciamentos deve servir para que a nossa Mesa, _sem 
que procuremos saber de quem foi a responsabilidade ou qual 
foi o defeito do mecanismo, possa examinar as soluções que 
posteriormente serão adotadas. Confio na Mesa do Senªdo 
que vai adotar as soluções para que não se repita aquele 
triste espctáculo de ontem. Mas temos que fazer alguns comen
tários. Os Parlamentos, de uma maneira geral, têm a ohrigação 
de pr~servar-a vontade da_queles que votam em nome do povo 
e em nome dos Estados. E óbvio. Ontem. _tive a oportunidade 
de verificar. durante o discurso do Deputado José Serra, que 
o orador não teve qualquer condição de: externar o seu ponto 
de vista. Do início ao fim do seu pronunciamento, foi premiado 
pela galeria com uma vaia insistente e, até certo ponto, ensur~ 
decedora, que não nos permitia ouvir o que o ilustre represen
tante do PSDB estava dizendo. Assisti, hoje, à sessão matutina 
do Congresso Nacional. Fui lá exatamente para ouvir a resso
nância daquilo que ocorreu ontem. Evidentemente, a4uclcs 
que recriminaram o comportamento ou aqueles que, por aca
so. veladamente, pudessem admitir aquele tipo de procedi~ 
mento, deveriam falar hoje. Saí bastante contristado com 
aquela Casa. Alguns representantes timbraram por justificar 

de uma das passagens memoráveis de sua vida pública cm 
que. diante de uma platéia de c~tudantcs- talvez a platéia 
mais iflcontida que possa haver - . V. Ex·' conseguiu: com 
a força do seu verbo, transformar um auditório ho:-.til l!m 
um auditório atento. Ontem, porém, não havia nenhum ora
dor no mundo que contiwsse a manifestação das galerias. 
Há pouco, ouvi uma jornali~ta. cujo nome omito, que estava 
fazendo a cobertura do que ocorria no local. confe~~ar-mc 
seu medo. num determinado momento, de que aquela multi
dão toda lhe viesse cm cima e se arrebentasse lá embaixo. 
no plenário, tal a paixão que se estabeleceu. Ficaram cegos. 
Num determinado momento, honestamente, houve a cegueira 
coletiva. · 

O SR .. JARBAS PASSARINHO- Esse pnntn. se V. Ex· 
me permite um contra-aparte, foi o que mais me impressionou. 
Por mais orquestração 4ue fosse feita. por mais simulaçüo 
teatral. eu não conseguiria identificar com o ódio que vi expres
so nas fisionomias e nos palavrões que ouvíamos. 

O Sr. Elcio Alvares- Ontem, aquelas pessoas que, triste
mente, foram mobilizadas para aquele espet<Ículo estavam 
ensandecidas. Confesso que, como Parlamentar, pela primeira 
vez- não participei da Constituinte - , algo me suhiu por 
dentro. Não sei se era o sangue da indignação ou da perplexi
dade. E o exemplo de V. Ex·-. Senador Jarhas Passarinho, 
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me serviu talvez para a contenção íntima. Conh!.!ÇO sua atuaç-ão 
na vida pública por inteiro, I..'. quando vi o meu grande Líder. 
Jarbas Passarinho, como est_IJdantt: dos nossos tempos de dire~ 
tório acadêmico, falando em alto e bom som. pedindo respei
to, compreendi que estávamos vivendo um· do~ momentOs
mais tri::-,tt:·s do Congresso hwsilciro. como se não_ hast;;tsse 
a voz, sempre vigorosa. do Senador Esp!.!ridião Arnin. deblate
rando até chegar a um ponto de último grau de voz contra 
uma multidão altamente orquestrada para achincaihar o Con
gresso NacionaL O gesto de jogar dinheiro, Os gestos que 
não vi, as expressões usadas, "comprados"', ··vendidos"! Te
nho um mandato dado pelo povo do,Espítitõ Santo. Nunca 
o negociei. Não aceito do G_owrno qualquer tipo de indícação, 
apesar de apoi:.i·lo. Meu mandato é puro. c não é de qualquer 
representante de um partido que estivesse representado ali, 
que teria talvez mais autl.!nticidadc para falar em nome do 
meu Estado ou de meu povo do que cu. Quero dizer o seguin
te: todos fomos agredidos! O Congresso brasileiro, ontem. 
sofreu urna agressão maiúscula, profundamente injusta e que, 
infelizmente. não foi Contida. Neste instante, quero dizer ao 
Senador Eduardo Suplicy- por quem tenho respeito, acom· 
panho a sua delicadeza no trato cmn todos os colegas. a sua 
elegância de linguagem - que S. Ex" não s·eria eXceção. 
porque. para orgulho nosso, é membro desta Casa: é membro 
do Congresso brasileiro, c aquelas notas que caíram, os gestos 
obscenos que foram endereçados a nós tarnbt!rn atiilgiram 
a dignidade do mandato do Senador Eduardo Suplicy. Todos 
nós fornos ofendidos. Não vou, entretanto. a est_a__alturª·- cho~ 
rar sobre o leite derramado. O episódio passou. já não pode 
ser recomposta urna imagem, já não pode ser evitado um 
incidente que desejaríamos não tivesse acontecido, mas quero 
registrar, neste momento, corno Senador que acredita na vida 
pública, que tem ideal no exercício do mandato, que espero, 
solenemente, que a Mesa do Congresso, cm face destes pro
nunciamentos c cm razão do cspctáculo de ontem, tome provi
dências. Queremos que o povo acompanhe as no~sas ativida
des. pois ele é o nosso juiz supremo- e. amanhã. se agirmos 
mal, que nos cassem o mandato atrayês do_ voto - , mas 
não permitiremos, de maneira nenhuma, que este Congresso_, 
que é um dos su5tentáculos do regime democrático, seja vjli
pcndiado, corno foi no dia de ontem. Associo-me ao pronun
ciamento de V. Ex". Senador Jarbas Passarinho, com palavras 
até certo ponto moderadas. Talvez, no dia de ontem, eu não 
tivesse contido a minha manifestação, corno e.stou contendo 
no dia de hoje, mas acredjto e tenho ce_rteza de que a Mesa 
não vai nos faltar. Nesta ho_ra, sem qualquer emoção, sem 
qualquer tipo de passionalismo, a Mesa terá que examinar 
o dispositivo regimental que permite o acesso do povo às 
sessões do Congresso brasileiro. Não queremos restringir a 
abertura dos nossos trabalhos, pois tem de haver transpa
rência, apenas vamos querer que haja respeitO- e dignidade 
na relação do povo com seu Congresso. Hoje, torno a dizer: 
li sobre esses acontecimentos nos jornais, o que é significativo. 
Como se não bastasse a agressão moral, vi o episódio envol
vendo o Deputado Rcinhuld Stephancs, que não teve o direito 
de transitar dentro da Casa onde ele representa o povo do 
Paraná, porque ·alguns daqueles manifestantes o impediram 
de exercer o seu direito constitucional de ir c vir. ·s. Ex-.o 
teve que fazer um apelo a um dos líderes daqueles elementos 
que estavam nas galerias para que pudesse passar. Registram 
os jornais do dia de hoje, inclusive, que algumas pessoas 
ousaram dar alg._uns empurrões no Deputado Rcinhold Stepha
nes. O problema não é s_ó de galerias, como diz bem o Senador 

_ Jarbas Passarinho; à problema i:! do próprio trânsito dentro 
da Casa. Quero deixar claro que estamos falando sem tentar 
identifiCar quem loi o responsável, se a Mesa agiu ou não 
dentro daquilo que seria necessário para conter as manifcs
apelO á Mesa para que apresente, satisJatori~mente .. a todos 

nós,_Parlamentares, urna solução çahalpara que não:se repita, 
de rrianeira nenhuma, aquele triste espetáculo de on.tern, que 
enodoou a prática democrática dQ nosso País. -

O SR. JARBAS PASSARINHO - Nohre Senador Elcio 
Alvares, insiro. Cdrn o maior entusíasmo. o aparte de V. Ex~ 

·n-o- meu discursO. Até poderia substituir meu disc_urso pelo 
aparte de V. Ex• e ganharia com isso, porqu-e V. Ex• disse 
tudo o que eu gostaria de ter dito. Apenas me permitiria 
fazer. não um reparo, mas uma observação à parte fi ria! do 
seu aparte, quan<;io V. Ex·· disse que isso passou. Para mim, 
não passou, porque vem acontecendo e vem e_stimula_ndo a 
renovação. 

O Sr. EICio Alvares ~-Comigo foi a primeira vez·.-

0 SR. JARBAS PASSARINHO- Com V. Ex' Ainda 
há pouco o nobre Senador M~ira Filho lembrava,_ aqui, fatos 
de que cu já estava até deslernhrado. Na Constituinte, jogaram 
até.saco plástico com urina no plenário. O Senador _lemhrou 
isso e é verdade. 

O Sr. Meira Filho- Registro, com a responsabilidade 
de um Senador _da República, que todos eram comandados 
pelo Sr. Jair Meneguelli. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Aí está. Naquela oca
sião, assistirnos .. Senador Elcio Alvares- e V. ExH ainda 
não nos dava a honra de es_tar conoSco aqui - a urna invasão 
de_Jíderes sindicais, que estavam fazendo um simpósio no 
auditório Petrônio Portella, e, suhitam~nte, passaram pela 
segurança - porque havia quotas que a Mesa tinha distri
buído, mas elas já haviam sído ultrapassadas - mediante 
praticamente urna ação de violência física, e encheram a gale-
fia. - · 

Vi, na ocasião, um Deputado - cujo nome não quero 
agora declinar, e que, ontem, modificou seu_comportamento 
-,_que estava no_seu primeiro mandato, subir para a galeria 
e açular aquela malta que estava_ofendendo a todos nós da4ue
la maneira. 

Ainda há pouco, em um aparte ao Senador Jutahy Maga· 
lhães, o Senador RonanTitO lembrou que os Senadores Mário 
Covas e José Richa foram vítimas ·até de agréssão física numa 
comissão. Quer_d_izer, nós já não temos tranqüilidade no ple
nário e não temos tranqüilidade para ter a manifestação do 
nOsso pensamento assegurada nas próprias comissões. 

Não é possível continuar assim. Não é possível passar 
um dia, e, no dia seguinte, considerar que isso acabou, que 
não vai mais se realizar. Não. À exortação que V. Ex·' faz 
quero também me associar, na esperança de _que isso não: 
se reproduza. Vamos ter a revisão constitucional, apesar da 
posição contrária do PDT e do PT, e precisamos estar prepa
rados para isso. Do contrário, vamos ter as SA, vamos ter, 
realmente, os fascistas vermelhos trabalhando na direção dC 
intimidar a maioria para que ela se acovarde e vote de acordo 
cOm o grito que está lá. 

Quanto aqueles representaram em relação a urna fração 
dos votos de V. Ex•, Senador Elcio Alvares? Temos a respon
sabilidade dos que votaram conosco, dos que nos mandaram 
para cá. São milhares e milhares de votos que os Senador~s 
trazem e ficam intimidados por 200, 300, 500 ou 1000 pessoas 
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que. como bem disse V. Ex'. são oriciifadás, organizadas. 
orquestradas numa atividade tipicament~ antidemocrática. 

E. piO i- ainda para mir11, Senador. ·que :nãO Se ·<iTi"ibua 
a mim, pelo meu passado, qUalquer tipo tk recado estranho. 
Pio"r ainda para mim, atitl1d~s d~ssa natu'rcia' cstão armando 
o braço de uma reação. pOrqUe a indignação é geràL Não 
é possível que sejamos o Parlamento m:.lÍs'·dJsmoraliiüdo do 
mundo .e cruzemos "OS' braços._ · ... 

Fui me impregnando de .uma indignação ·à proporção e-m 
que olhava aquelas caras c tinha a imprcs~ão. de estar vendo 
pessoas tomadas de uma violência vcrbak de um ódio que 
ressumavam~ como se tivéssemos praticado as coisas mais h e·. 
diondas do mundo, porque a.maioria da Câ~ara dos Depu
tados tinha negado apoio ~Os Cem que vOtaüün ·contra 'o pro
jetO de conversãO dó Sêmidor Beni V eraS:. 

Mas o pior foi o que vi hL quandO' te'r'minava ac.iuilo: 
como se fosse. uma fesfa. n(:ssc: refrão a._·que se r"cferc V. 
Ex·'. o momento de louvação. a Lula: ''Lula para Presidente!" 
Alguma coisa em ··ente" (! terminava em o"'Lula para Presi-
dente!" ·-- . 

Ora. tenho respeito pelo Presidente do PT. Fomos com
panheiro de Constituinte, sempre me trato'-! bem, e eu a. ele. 
é recíproco isso. A meu ver. ele não foi ajudado ontem por 
essa malta. Isso é uma malta, é uma cáfil.â~ que esteve lá 
produzindo esse tipo de agressões brutais. 

Lula é um fenômeno polúico. assim como Collor foi um 
fenômeno político. Melhor ainda. Collo_r fui um fenômeno 
eleitoral, que entrou num momenh) de opçüo c conseguiu 
aquela vantagem de mai~ de -~ .. f!lilhões dt: votos sobre seu 
concorrente. A impressão que tenho ~obre .o Lula é muito 
curiosa. Tenho um retrato. Senador Elcio Alvares., quando 
eu era Presidente aqui da Casa. recebendo o Lula. o hoje 
membro do Tribunal Superior do Trabalho, quando era Presi
dente da COI'JTAG, José Francisco. e uma outra pessoa ·que 
não identifico. V. Ex• poden.í ver essa fotografia·. vou moStrar
lhe. Lula muito mal vestido, uma harha t.:!norme, sorrindo, 
e eu lhe apertando a mão. porque veio aqui cm nome de 
uma liderança sindical. 

Fui Ministro do Trabalho c aprendi a saber qual é a 
hierarquia dessas representações. No entanto, nunca vi o Lula, 
por exemplo, ganhar uma eleição no maior sindicato meta
lúrgico - que é a sua categoria - da América Latina, que 
é o de São Paulo, Capital. Ele perdeu para o Joaquinzão, 
perdeu para o Medeiros. 

Então, essa carreira do Lula impressiona~ me éxtraordinaM 
riamente, porque ele se projetou da área sindical para a área 
política, com mais c'Xprcssão do que ele teve na própria área 
sindical. A área sindical está dividida. 

Quando fui Ministro da. Justiça, na tentativa de retomar 
o problema do pacto, sempre com muita dúvida a respeito 
- aliás, dúvida não. tinha certeza de que aquilo não daria 
certo-, havia quatro centrais sindicais que disputavam entre 
elas. com _o maior furor, qualquer tipo de vantagem para 
o trabalhador. Ninguém queria ser melhor do que a outra. 

Pois bem, Lula é._hoje um nome, é uma referêhCia política 
brasileira. É uma beleza que se faça uma comparação com 
um homem que sai de torneira mecâriiCO; Com·-uma instrução 
menor, porque não é um homem de berço. não era sequer 
da classe média, e projeta-se com a possibilidade de chegar 
à Presidência -da República. 

Essa gente está ajudando o Presidente do Partido na 
sua candidatura? Ou, ao contrário, está permitindo ilações 
desta natureza: "É com essa gente que o Lula vai governar?" 

Este~ um recado que eu gostaria (Jue ficasse ná consciên
cia do!> hrasilciros .. Alegra-m(! muito que, aindU há pouco, 
eu dissesse que raramente o Senador Eduardo Suplicy est<.Í. 
ausente do plenário, pois S. Ex• 'chegou. Está ~qui e noto 
que S. Ex•· me e~tá_-solicitando um aparte. que concederei 
em seguida. 

Eu lembraria exatamente isso. O que me revolta mais 
e chegou ao ponto da exa~peração para mim foi verificar 
a te:n.tativa de algury~ qcptitadoS. ljue vi no plenário. de justifi
carem o LJUC estava acoiltecendo lá cm cima. Hoje. de manhã, 
V. Ex·• disse que foi reproduzido. Quer dizer. é querer ofender 
a nossa inteligência. a nossa dignidade pessoa!' admitir que 
aquilo é uma representação possível de ser respeitada e com~ 
prccndida como ato democrático. 

O .Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex·' um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o nohrc Senador 
Eduardo Suplicy, com prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Prezado Senador Jarhas Passa
rinhO. tenho aprendido muito cOm V. Ex• na nossa convi
vência .. especialmente aqui, no Senado da República. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Agradeço muito se 
ess.e aprendizado tiver sido útil a V. Ex·' 

O Sr. Eduardo Suplicy- Em verdade. hoje. eu gostaria 
de tratar de dois assuntos. ainda que um dele~ não tenha 
ainda sido mencionado cm seu pronunciamento. Ambos são 
muito importantes. Obviamente. o primeiro é aquele a que 
V. Ex·· cstáMse referindo: o ocorrido. ontem à noite. na sessão 
do Congresso Nacional: mas há um outro LJue tamht-m guarda 
extraordinária importância. c sobre o qual eu gostaria. inclu
sive, de (alar quando da minha inscrição daqui a pouco. Em 
viriude de ter sido V. Ex' Ministrõ da Justiça e ter dado 
atençãô à questãO da demarcação do território Ianomami, 
diante da informação-de que houve um massacre. talvez até 
de 40 indios, que foram assassinados no último final de semaM 
na. constituindo-se numa tragédia para todos nós brasileiros 
c. particularmente. para os índios. eu gostaria aqui de tratar 
de tal assunto, porque eu imaginava que V. Ex·' falaria desse 
tema. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Era o meu intento, 
Senador Eduardo Suplicy, concluir com a· revisão e com esse 
problema. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Se me permitir, vou iniciar 
abordando esse assunto. Telefonei ao Ministro da Justiça, 
mas não falei com S. Ex··, porque soube que está em Roraima. 
Achei positivo que S. Ex-• estivesse se deslocando para lá, 
para saber exatamentc dos fatos. Dr. Assú Guimarães. seu 
Chefe de Gabinete informou-me que ainda não havia, no 
início da tarde, definição do que realmente houve, uma vez 
que há diversas versões para o acontecido. Quero aqui regis
trar. primeiramente. que admiro a atuaçâo corajosa e determi
nada de V. Ex~. como Ministro da Justiça_do Pr~s_identc Fer
nando Collor, na demarcação das terras indlgenas. Tomou 
medidas importantes para o progresso da resolução dessa 
questão. Entretanto, apesar de todo o esforço nessa direção 
e nâo obstante o fato de a Constituição estabelecer, cm suas 
Disposições Transitórias. como prazo linliie para demarCação 
de todas as terras indígenas o próximo 5 de outubro, 90% 
das áreas já demarcadas, ao que sei, estão invadidas por ma
deireiras e garimpeiros. Além disso, há aqueles que querem 
vedar a demarcação da área indígena na faixa de fronteira, 
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o que signifi.Cará, no meu entender, -u;m- rétroCes,s:p~:~já que 
existem 160 áreas indígenas na faixa de fronteira Cntrê demar
cadas e a serem demarcadas. Outra::; populações tradicionais 
da Amazõriia:, colno _o~ se_ringueiros..__ vêin sofrendo pressão 
sobre as reservas extrativistas. A cxtração ilegal de mogn9_ 
e outras madeiras de lei e a falta de uma _ __fiscalização mais 
permanente por parte do IBAMA c FUNAI têm provocado 
muitos conflitos, inclusive com mortes. Atualmentc, t!stão 
dependendo de recurs_os __ do Governo para proceder-se ao le
vantamento latifUndiário c à demarcação de. quatro reservas 
extrativistas, Frechal, Mata Grande, Ciriaco.-.e.sta última 
no Estado do Maranhão- e uma outra no Tocantins, chama
da Extremo Norte do Tocantins. As reservas extrafivistas têm 
sido a proposta da Região Amazônica para a írnplantação 
de uma reforma agrária caSada com o desenvolvimento susten
tável. A demarcação está am_eaçada de caducar_. Nesta oportu
nidade em que apartcio V. Ex", dada a importância de sua 
atuação nessa área, faria um apeio ao Governo para cumprir 
com suas funções constitucionais na proteção aos povos indíge~ 
nas e aos trabalhadores rurais da Amazônia, muitas vezes 
ameaçados pelos grupos cconômicos. que têm arrasado sua 
floresta e as populações tradicionals_ da região. Aqui fica, 

1 em meio ao seu pronunciamento- V. Ex" há de convir qu·e 
é apropriado - , eSte apelo ao Ministro Maurício Corrêa, 
nosso Colega, para que se empenhe na apuração desse massa
cre e que tambt!m imite as proVidências cOrretas_ que V. Ex' 
tornou quando Ministro da Justiça. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Acolho essa primeira 
parte do aparte de V. Ex·· c a considero muito Oportuna. 

Tenho pago, nohre Senador Eduardo S_uplicy, um preço 
alto pela atitude que tomei, mas dela não me arrepei-tdo. 
Cumpri escrupulosamente o que a Constituição det~rmina 
como mandamento máximo nosso. Ainda hoje há um artigo, 
puhlicado no Correio Braziliense como carta_, agredindo-me. 

V. Ex" tem inteira razão quando salienta que o que fize
mos foi cumprir a lei- é verdade_- e_ com _coragem, porque 
nãO era fácil fazê-lo desde logo. O _que me indigna é dizer 
que o Presidente Collor, covardemente, aceitou_ recomend(!
ções do governo americano. Não é verdade, SenadorEduarpo._ 
Eu estava junto a ele como Ministro e fui o responsável, 
a partir do momento t:m __ que me detive no- ·problema e o 
estudei em profundidade. Já tive oportunidade .de expor aqui 
no plenário do Senado, defendendo._ como Ministro e poste
riormente, a razão dessa demarcação. _, 

V. Ex" lembra bem o perigo que pode ser gerado a partir 
dessa chacina que está sendo hoje anunciada. Eu ainda_ estava 
me guardando, cm dúvida. porque, em matéria política, jâ 
aprendi muito que não devemos dar a nossa observação ime
diata. porque logo aparece uma retificação: '_'Não foi bem 
assim". Mas~ hoje, acredito que já podemos saber que, real-
mente, essa chacina se deu. __ -~- .-

Ora, se uma das grandes vantagens d~ demarcação foi 
retirar da mídia internacional a denúncia c_Onti_a _Q_Brasil de 
genocídio dos índios ianomamis -isso a~l!ou~ V. Ex-• se 
lembra que iSso acabou- , será que agora não recOm_eçará? 

Se o caso da Candelária causou a reação, e com razão, 
que conhecemos, o que se fará em relação exatamente à degola 
de crianças, se é verdade que isso se deu? Teria sido praticada 
por garimpeiros ou teria ::;ido praticada por bandidos que que
rem provocar um impasse na hora em que formos fazer a 
revisão constitucional? - -- -- ---- - -

Agradeço a V. Ex• ter-se antecipado ao que cu iria d~zer. 

_ ~-- úSf. E_4u~ir~lfõ.Supli~y- Muito bem. A segunda partt! 
do meu aparte diz_ iespeíto às reflexões de_ V. Ex·· .a respeito 
do que ocorreu ontem. Ante:::. de tudo. gostaria de dizer que 
não aplaudo tudo o que se passou nas galerias ontem. HOuve 
um momento_emque o Presidente Humberto Lucena se dirigiu 
ao Líder do Partido dos Trabalhadores pedindo colaboração 
no sentido de acalmar o.s .ânimos nas galerias. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Se V. Ex" me permite 
uma breve interrupção, fale-i com dois Lideres do PT, na 
Câmara, e ambos me disseram: .. Não tenho um voto ali"; 

· ··Não tenho nada com isso·~~ sendo qu_e um se retirou do 
plenário. -

O Sr. Eduardo Suplicy- Em uma ocasião, Senador Jar
bas Passarinho- não sei s.e ·se trata daquela a que V. Ex·• 
se--referiU há pouco, em relação a um Deputado - , diante 
de uma situação serne_lhante à de_ ontem, resolvi subir à galeria 
para tentar convei-sal- com as pesSoas qUe lá estavam. Qual 
não foi a minha surpresa quando, do plenário, um Deputado, 
RQberto_ Cat_:doso Al_v_es, hrad_ou q_ue e.u. estay~ açul(ln_~o __ t?_~ _ 
espectadores, quando, ao contrário, eu tentava dialogar com 
eles. _ 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Mas nós, que o conhe
cemos, não faríamos esse julgamento _equivocado, corno disse 
ainda há pouco o Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Ontem, não teria sido fácil 
para o Presidente, ou para qualquer dos Parlamentares_, apro
ximar-se dos espectadores e pedir-lhes que se acalmassem. 
Há outros aspectos a serem ob!;;ervados nesse caso: primeiro, 
é_da Constituição," é da democracia, é do Regimento Interno 
do Congresso Nacional a liberdade de_ cidadãos deslocarem-se 
de suas áreas quaisquer do Brasil e virem assistir aos trahalhu::; 
do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara. V. Ex-' refe
riu-se aos Estados_Unidos. Lá estive, em julho último, e andei 
por üma galeria· subterrânea por onde passa um trenzinho. 
Não sei se a galeria subterrânea e o trenzinho destinam-se 
â proteção dos Deputados e Senadores ou simplesmente a 
facilitai o trânsito dos parlamentares entre seus gabinetes, 
distantes, e o Capitólio, onde são realizadas as sessões. Quan
do eles têm de se deslocar com rapidez utilizam-se do_ trenzi
nho. Mas percebi também que, por vezes, fazem esse trajeto 
utifizaildo-se dos corredores, onde podem encontrar-se com 
cidadãos que com ~les desejem dialogar. 

O.SJ,l.. JARilAS PASSARINHO -Senador Suplicy, se 
V. Ex• me permite, é bom o diálogo, senão os assuntos ficam 
longínquos do aparte. 

Qüando visitei o Senado americano, recebi, de saída, 
um folheto, uma divulgata sobre o Senaçio. Depois, quando 
Presidente da Casa, eu a reproduzi aqui nó Senado. Era urna 
instrução para· quem chegava, que dizia assim: "Você está 
chegando e talvez não veja o seu Senador no plenário -
isso quando se entrava mediante convite - , porque ele 
deve estar no seu gabinete, atendendo aos seus eleitores e 
aos i-nteresses do seu. Estado". Esse folheto dava uma sérié 
de instruções, que Cram -retigiosametlte obserVadas. 

Aqui V. Ex" sabe que atravessamos um longo percurso. 
Já levei, como eu dizia há pouco, mais de meia hora para 
vi_r dQ m_e_u_ G-ªbinete_ a __ este plenáiio, devido ao númerO de 
pessoas com crachá de_visitante,_que se aproximam dos Se.na
dor:es_, o que já denomino de "ação- social e individual". 

O_ bondinl:to_ 'que V. Ex" e eu vimos pode servir para 
as duas Coi~ãS:- para· o Seriado r fugir desse tipo de assédio_ 
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e para chegar mats depressa - emhora não tenha certeza 
se, pelo subterrâneo. isso seria possíveL 

O Sr_. Edti3.rdo SU.plicy- NOflre Senador, tenho cúteza 
de que grande parte desse assédio decorre do fato de V. 
EX'' ser um dos Parlamentares mais importantes -desta Nação, 
razão pela qual tantas pessoas o procuram para ·conve-rsar. 

O SR. JARRAS PASSARINHO _: lsso é hondade de 
V. Ex• 

Como V. Ex" é-tão popular quanto Cu, vou pedir que 
partilhe comigo essa questão. -

O Sr. Eduardo Suplicy - VisitCi as galerias da C-âmara 
e do _Senado norte-americano, cujo acesso é regulado por 
um cartãO. Cada pessoa é acompanhada por um segurança, 
que determina o assento a ser ocupado, além de assistirem 
às sessões._ em silêncio. Concordo_ com V. Ex-' quaõdo se posi
ciona contrário à não utilização do vidro, que poderia até 
causar outros problemas, e quanto à necessidade de_ encon
trarmos uma solução para um relacionamento mais civilizado 
com as galerias. Já fui Presidente da Càmara Municipal-de 
São Paulo e enfrentei algumas situações difíceis, de tensão 
entre as galerias e vereadores, _Pe_rcebj m_uito bem ontem a 
delicada situação em que se cri-centrava o PrCsídcnte -do Con
gresso, Senador Humberto Lucena. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- É verdade. _ 

O Sr. Eduardo Suplicy- Foi por essa razão que reconheci 
na ação de S. Ex• o comportamento adequado,_ porque factível 
nas circunstâncias. As -galerias estavam lotadas_, e_ todos sabe
mos que não é fácil sair de lá, porque o túnel por onde as 
pessoas devem passar parece-um funil. Era mais importante 
deixá-los sair com calma, apesar da indisciplina, do que forçar 
a situação com empurrões ou·-uso de arma. Naquele momento 
precisávamos ter um pouco de paciCncia. Alguns, obviamente, 
estavam sentindo maior desconforto cm virtude do peso das 
manifestações hostis. Por que, às vezes, pessoas fazem mani
festações hostis? Ontem a maioria que lá estava era contrári3 
à votação do projeto de conversão, de autoria _do Senador 
Beni V eras. Não estava lá apenas a Central Única dos Traba
lhadores, mas também membros da CGT, como o Sr. Fran
cisco Canindé Pegado. Provavelmentt::_ havia também alguns 
membros da Força Sindical, cujo presidente, Luiz Antônio 
de Medeiros, falou asperamente contra quem votasse "não" 
aos 100% de reajuste, pois o que fere o s.entimento dos traba
lhadores é o fato de os preços subirem sem a correspondente 
correção integral de seus salários. Entretanto. manifestaram
se, a meu ver, de maneira não muito adequada, sobretudo 
dada a importância da expressão pública no COngresso. Acre:
dito, contudo, ser possível alcançarmos -urna· maneira mais 
co-rtês de entendimento, tendo em vista a oportunidade que 
teremos quando da revisão constitucional, cuja re_3.1izaçãá de
pende de decisão do Congresso c da Justiça. Que -Caminhos 
temos? Uns poderiam p-ropor a colocaça.O de armas nas mãos 
dos seguranças; outros, o vidro; e assim por diante. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Isso não seria civili
dade. seria bélico. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Em urna situação como a de 
ontem, por exemplo, não me senti em condição de fazer um 
apelo, embora confesse ter tentado. O micr_o[une, porém, 
estava desligado, c o barulho também não colaboraya. Aqui 
se identífiCou o PreSidente Nacional da CUT. Presentes tam
bém estavam o Sr. Canindé Pegado. Presidente di CGT, além 

de presidente~ estaduais da CUT e diversas lideranças que 
os Parlamentares conhecem. Não seria o caso, então. para 
se prevenir esSe tipo de circunstância, de se promover um 
e_n_tendimento jUnto_ à Direção das duas Ca~as? DiSponho-me, 
InClusive, a colaborar nesse sentido. por acreditar que, através 
de um procedimento mais educacional de diálOgo, poderemos 
solicitar respeito às galerias, para que o Cong-resso Nacional 
possa contar sempre com a presença do povo cm suas sessões. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado, Sena
dor Eduardo Suplicy. Apenas alg':lmas hrevís~imas observa
ções. 

Primeiro, pela experiéncia que colho de trCs mandatos 
-sem querer dar lição a ninguém - . penso que teria sido 
mais oportuno. ao determinar a evacuação das_ galerias, que 
se suspendesse a sessão até o completo esvaziamento das mes
mas. 

O que me te vou a usar da palavra foi, em parte. para 
conter o meu Colega do Pará, meu querido amigo. Deputado 
Gerson Peres; e. em parte, para pedir ao Presidente que refle
tis_se exatamente sobre o incômodo cm que nós, Senadores, 
estávamos de ter de votar sob aquela condição. Não era possí;. 
vel votar daquele modo. 

Falei alto- como V. Ex·! afirmou ainda há pouco ter 
tentado- porque o vozerio era tão volumoso que fui obrigado 
a gritar mais do que as minhas cordas vocais agüentam, o 
que, com poucos minutos de gritos, deixou-me rouco. E hoje 
leio, no Jornal do Brasil, que berrei. De fato é possfvel que 
seja esse o verbo correto em relação a mim, e que, em relação 
às ofensas morais que foram feitas, aos gestos obsceno~. aos 
insultos claríssimos que todos viram e ouviram, talvez seja 
uma forma civilizada de falar sussurrante. 

Outro ponto que concordo com V. Ex·• é quanto à pre
sença no Congresso, ontem, de outras lideranças a!ém da 
CUT. muitas das quais conheço pelo trato que tenho tido 
com elas. Ainda há pouco, reportei-me à divergência entr(.: 
as centrais sindicais, que lutam entre si para obter o máximo. 
na suposição de que também está fazendo o máximo em favor 
do trabalhador. Por isso nenhuma quer ficar atrás da outra, 
quer ser menos reivindicante do que a outra. Essas seriam 
apenas observações. 

Congratulo-me com V. Ex·',_ Senador Eduardo Suplicy, 
porque passamos aqui a respeitá-lo pela conduta que V. Ex··' 
tem. Tenho até a certeza de que, nos debates que tem tido 
com o Presidente do meu Partido. Senador Esperidião Amin, 
V. Ex• já se conscientizou de que S. EX"' está repelindo agres
sões que recebeu e não apenas tomando a iniciativa de ofen
der. 

V. Ex" tem vantagem como representante singular do 
PT nesta Casa, singular nas duas acepçôes: primeiro. porque 
V. Ex• é o único e, segundo, porque V. Ex" é também uma 
pessoa excepcional no trato com seus colegas aqui no plenário. 
Fico muito satisfeito de ouvi-lo. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex·· um aparte, 
nobre Senador Jarbas Passarinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Concedo o aparte a 
V. Ex•, nobre Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin- Senador Jarbas Passarinho, 
desejo comparecer a est~ pronunciarriento de V. Ex~ com 
umas poucas observações. A primeira delas é que é muito 
bom ouvi-lo. V. Ex~ que já presidiu esta Casa e, portanto, 
as sessões do Congresso Nacional, inclusive em situações mui-
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to complexas e complicadas, das quais eu próprio participei 
como Deputado Federal na Legislatura l9?9/R2, merece. o 
respeito de correligionáriO c de discípulo. que faço- questão 
de registrar mais uma vez. E até em fu-nç<i9 pés-sa rnanif~~taç<!o 
de V. Ex• e <i~_ ,forma pela qual tamht!m _o_ Senador Eduardo 
Suplicy manifcstou-~e ..... dc:-;ejo me: valer qa oportunidade para 
dirigir-me à Mesa, agora prcsidid<.~ pelo Senador Chagas Ro
drigues, que participou de parte da_dire_ção dos_lraJJa_lh_os de 
ontem. para pedir que tanto a minha interpelação feita_ ontem 
como a que fiz hoje num aparte ao Senador Juta_hy Magalhães_ 
não sejam consideradas como manifestaçã-o de_Oe::iÇtgrado pes
soal a qualquer dos membros da Mesa. Manifestei-me "áté 
com muita paixão~ porque não foi cm caus<,). próprill. mas 
em nome do direito de livremente se manifestarem os meus 
companheiros, os meus pares, de: a,.cordo ou çpntra aqUilo 
que penso. Por isso, valho-me deste aparte, Se:nador Jarba.s 
Pa~sarinho, até. para retirar das minhas expressões qualquer 
manifestação que possa parecer desapreço ou desconsideração 
à Mesa. Gostaria de.tOrn.é:lr muito objctiva a minha colocação; 
primeiro·. C:uvi até da experiência do Senado i- E.duàrdo Suplicy 
como Presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo. 
Quanto. ao ocorrido, deve ser agilizada -alguma providência 
regimental. Em segundo lugar, no múlinio. enquanfo 'não.hou
ver um conjunto de condições objetiva~_Qrevistas pelo Regi
mento. a sessão c.teve ser suspensa mesmo. ou encerrada, se 
necessário, com convocação para um horário posterior à ses
são. Portanto, considero que a Mesa pode levar ·em conta 
essa retHicação que faço objetivamcnte porque não quis nem 
menosprezar e muito menos desagravar aquilo que não foi 
feito; quis. sim, manifestar o meu desagrado -e este dcs~· 
grado existe. Objetivamente, acredito que "isso pode ser feito: 
em situações semelhantes, *e não houver condiçõ~s de re.sJabe
lecer imediatamente a segurança. a sessão deve.st:;rsuspensa, 
ou, se necessário1 encçrraçl_a,_para que nenhum parlamentar 
seja submetido.a constrangimentos que nãO são aqueles pre
vistos no Regimento. Porque assim corno to(ios_concordamos 
com a demarcação ·da reserva ~anom~mi -já qu~ o assunto 
veio à baila - , é preciso demarcar tamb0m a área dos 
parlamentares, que compreende os nossos Sef).tidos,.inclusive 
o da audição. Ontem, esse senti.?o foi tão agravado ou gravado 
que, hoje, tanto V. Ex• quanto cu acusa...mos rouquidão. E 
não foi para nós-defendermos como p_essoas. físicas. nem-para· 
defender a minha posição política, mas sim ·para defender 
algo que pens;o_fazerparte da mitiha concepção de demog:acia. 

OSR. JARBAS PASSARINHO- Não se tratou de defesa 
polítiCa, até pótcjue V. Ex" estava votando contra o Governo, 
a favor da causa do PT, do PDT, etc. · 

O Sr. Esperidião Amin -Não era esse o caso, e talvez 
por esse motivo eu tenha.me excedido n~ defcs(l._ Final.mente, 
de tudo que aqui ouvi, cOrri Uma coisa concOfdo: se ·h.OüVer 
esse diálogo, que aqui foi enunciado como possível. com a 
orientação dos mais experientes, tenho certeza de que será 
viável obter-se o equilíbrio. Não se trata de manter o povo 
distante da sua .casa, nem de ma~~er _qualqúer espécie de 
reserva contra a manifesta~ão c " eXpressão popular. O qUe 
deve ocorrer é um I)1ínimo de respeito àqueles que não podem 
chegar às galerias e. que não têm os. instrumefttOs organiza
cionais de corporação e de associação que lhes façilitem a 
vida. Penso que não deve haver maniqueísmo. N<io me consi
dero maniqueísta. Penso que, cm nome da dcmoc.raci<;l., ca.be 
um diálogo construtivo, e V. Ex2 enriquece muito, .com a 
sua experiência, essa busca na tard·e de hoje. Muito obrigado. 

O SR. JARRAS PASSARINHO- Ohrigado a V. J;'x• _ 
Estou vendo que o nosso Presidente acionou a li.!Z verme

lha .. mas quero ouvir, pela ordem. o Senador Ronan Tito, 
que: ·me pediu um·aparte. antes que eu fOsse hohrado com 
o pc~ido de aparte do nobre Líde.r do PMDB~ Scna~o.r_ ~auro 
Benevidcs, e do Líder do l.Jl~u P~tjQo, ?enador Epin_tcio Cafe
teira. 

Conç:edo .O..Jtparte ao Senado.r Ronan Tito·. 

O Sr. RonaJI Tito- Nobre Senador Jarhas Pa!?sarinho, 
ternos que discutir. à exaustão, temas dessa importância singu
lar. Falamos dos ianomami, que foi o que me trouxe a este 
plenário. Lembro-me que foi V. Ex·• que acabou por dete-r
minar a demarcação da área ianomàmi. Tip.ha-se a impressão 
de qüe. com aqüela demarcação -pelo menos, rriuitos vende
ram essa idéia - tudo estaria- resolvido._ Vejo também que 
Trillita~;enfiâades heróicas do nosso Paí;;_foram cq{1tr·a a ques
tão da Calha Norte. Agora, essas mesmas organiza:çôes. recla
mam que há tropas americanas na regiUo. Mas de quem pOde
mos cobrar iSSO, se· a sociedade ci_vil, através das suas ent.ida
des: fora~ absolutamente contra a Çalh;t Nq_rte e-~~o ~p~es~n= 
tarani. ncnhuma-·opção?! Lembro-me, .Se.nador Jarhas· Passa
rin~o. das discussôes, na tt.!levisão e na irnprcns.a. que antece
deram à votaçáõ'âa Medida Provisória que·teve o seu deside
rato final ontem. Na verdade, houve toda uma pfeparação, 
Só a respeito da política salarial c.orno ta.mhém da~ questões 
ianomâmi e Calha Norte. Um ami_go meu estava nos Est_ados 
Unidos da América do Norte, f"zendo um cursO. em Daliãs · 
-quando ocorreu· o assassinato de John Kennedy. ·1:: ~-~~~arro~: 

_nos depois que faltava apenas alguém para puxar o ·gatilho. 
Todo o teatro de guerra já cstava·annado e o clima formadO; 
depois de aceso o estopim, o atirador pode ser o menos culPa

-do de wdos. Porque quem visitava Da:llas. ·n~quelc momento, 
não era o Presiâente da República, e sim o "traidor de Dallas··. 
Tudo isso foi diSSCminado, criado todo um clima. Estive em 
Roraima, a convite do Governador e Senadores. do Estado, 
para ·afúdar na tentativ·a de pacificação, e o que lá assísti 
foi a u~ teatro de guerra; diziam que o culpado era o Bispo, 
que ahrmava ser o fulano t.! o fulano apontava outro e assím 
por diante. Mas todos elegiam uma Unlt:a solução: "'demarcar 
as terras, porque.t.udo se: resolve". Mas não é assim .. Lem
bro-me de uma cOnversã qUe ·mantive com O~ CQpsulcÍa Vene
zuela, logo em ~eguidaàquele desentendimento da fronteira, 
que até hoje não está explicado ·--·e o Brasil não se saiu _ 
l:iem do affair. Dizer "somos contra a Calha Norte c. a favor 
de uma c,!e_rnarcação ampla" gera a seguinte pergunta: será 
que própria marcação impedira ·os-garimpeiros de irem a_té 
lá? E a maioria dos garim·peiros que estão lá n.ão são de 
Roraima, diria até. que 95o/c saíram do Centro~Sul, tangidos 
pela falta de emprego. Dificilmente conseguiremos det~r 
quem já chegou ali e está na beira do oU.ro, na beira c~s~iterita, 
vendo urna mane"ira de salva.r o se1,1~clinheiro, inccntiva.do 
e insuflado por aquele_s. que tiram muito lucro da oPeraç~_Q 
dos garimpeiros. Sobrevoanios a regiãO de hdicópt~ro, Sena
dpr; conve_rsamos com todas· as. autoridades e todos os lados 
da questão. A.rites de mim. ·o_Senãdo·r Severo Gomes haVia 
estado lá por várias vezes, tentando. p.ácificar á. área. Mas 
o clima é de _gue.rra. E tenho certeza de que esses garimpeiros 
que mataram -creia V. ·Ex' - não· estãO pensando corno 
o i"eSto· da Naç_ãO_; :eles aq~dita~ _que estão fazendo ju~tiça 
CO!fl as- p~óprias mãos, pOrque o clímâ "ínstalâdo em Roraima 
é o de qqC áCp.ieles ··llldios são uns intrusos, de _que é um 
absurdo aquela reserva ecológica, e que, afinal de contas, 

·---·---· 
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os índios são uns usurpadores, pois não existe 11este mundo 
de Deus uma reserva tão grande para tão poucas pessoas. 
Mas. agora, eu quero fazer uma cobrança. Muitos cobraraq1 
de V. Ex·' e do Governo anterior a demarcação da área; não 
me lembro, contudo, de um só haver dito: "Muito bem; está 
demarcada '.l. área". Não me lembro. Falei isSo~-'"inclusive, 
ao Secretário-Geral da CNBB: "Nós cobramos tanto! A área 
está demarcada". Está bem, fizemos o milagre, demarcou-se 
e está tudo pronto. Mas acho que se tem de pensar um pouco 
nos climas criados. Eu vi e ouvi pela televisão dizerem: ·•va
mos usar todos os instrumentos de guerrilha para a aprovação 
dessa me_dida provisória". Eu vi, ninguém me contou. A guer
ra de guerrilha prevê muito mais do que isso. Só recebemos 
dinheiro e alguns achincalh!.!s, não é? Então, acho que também 
temos de cobrar de todos nós, da imprensa, se queremos. 
verdadeiramente, construir uma sociedade harmónica, demo
crática, pacífica. ordeira, cjue- devemos ter muita responsa
bilidade com a nossa palavra c corn o nosso incitamento, 
porque_, depois de acender o rastilho de pólvora, mesmo que 
a bomba esteja lá adiante, e mesmo que_eu não tenha ,que 
colocar os dedos nos ouvidos para não escutar o estampido, 
será que não sou culpado? E quem de nós não -~ culpado 
por isso? Temos que pãrar de semear esse ãiliagonismo entre 
irmãos. Será possíVel-que nós. que votamos contra o reajuste 
pleno. não queremos o bem do trabalhador? Será que há 
alguém que queira ver o trabalhador ganhar menos? Ou será 
que nós entendemos que é a inflação que rOuba o salário 
e que reajustar de acordo com ela todo mês vai elevar o 
pico da inflação e __ quem vai perder c! o trabalhador? Será 
que não sabemos disso? Mais do que ele, perde o desempre
gado, porque nenhum empresário. nenhuma empresa, ne
nhum país investe, cria empregos num r~gime _in_l:l~ciOnário 
com mais de 30% de inflação por mês. Creio que é o momento: 
Senador Jarbas Passarinho, de pensarmos em um· acordo, em 
um pacto- seja lá que nome se queira dar-; é o momento 
de todos nós que temos responsabilidade com este País pensar
por cento de inflação ao mês, e- ascendente,é muito menos 
do _que Lênin pediu. Ele disse: "Um· pOuco de inflação e 
eu derrubo qualquer governo". Agradeço a V. Ex' e peço 
perdão por ter me alongado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Agradeço muito o 
aparte de V. Ex" -

Acredito atê que, amanhã, nas nossas conhecida~ sessões 
de sexta-feira, é provável que esse assunto possa ser percutido 
com mais profundidade. 

V. Ex• fez uma cobrança c quero, rapidamente. lhe dar 
uma resposta. O equívoco provém, em grandf? parte, de pen
sar-se que a demarcação das terras indígenas significa que 
aquelas terras são intocáveis e não podem ser produtivas. 
Isso está completamente errado. O_ que não cabia era ouVir 
o Conselho de Defesã~ na ocasião, como se pretendeu ao 
meu tempo, ou impedir a demarcação sob o slogan simplista 
que diz: "É muita terra para pouco írldio" _ _. 

Tentei me aprofundar, Senad-or Ronan Tito, entrei um 
pouco na Antropologia. Estudei a matéria de um ladO e· de 
outro. Li os argumentos_ do nosso hoje ilustre Cálcga hoje 
e ex-Presidente da Repúhlica, José Sarney ,de queiJl- discrepei. 

Verifico que se fala, Outra vez, que o Ministro Flores, 
da Secretaria de Assuntos Estratégicos~-~-~~á pretendendo fazer 
um CinturãO. S.-Ex·· Tião pode fazer isso, porque a O:nistitUiÇào 
não permit<.::. Ele não pode deslocar tribos indf_gcn_as_ 9<!qucla 
região. Elas estão a -menOs de· 20 quilômetros da fronteira 

em mais de 42o/c em Roraima. c em mais de 56%- no_ Ainazo
flas. Não é possível fazer isso. Já disse. inclusive, em conversa 
com o Senador José Sarney, que o haviam levado a um equí
voco dizendo que não havia taba alguma a menos. de 20 quiló
metros da fronteira. 

O Instituto de Pesquisas Espaciais me forneceu um nlapa. 
Tenho esse mapa comigo e há outro no Ministério da Justiça. 
Até com uma falange, com uma polegada, V. -~x" poderá 
pegar o mapa de 111.000.000, correr a linha _de fronteira e 
verificar que está cheio de incidências de tribos. São quatros 
ramos diferentes de ianomamis. Eles vieram da dispersão a 
partir da Serra do Parima. 

A.gora, o que se paSsa'? Falta completar: Ninguém teve 
a idéia de que fazendo a demarcação - eu, pefo menos, 
n-ão- üve - estaria tudo solucionado. Talvez _eu não possa 
ir a Roraima. V. Ex~ pôde. Eu seria o John Kennedy que 
iria a Dallas. Não teria cabimento, pelo ódio que gerei a 
partir do momento em que tomei essa posição. 

Agora. onde está, no Congresso, o projeto de lei para 
que aquela riqueza em potencial se ·transforme em riqueza 
real? Através não de uma garimpagem à la diable, mas de_ 
uma garimpagem feita mediante -regras civilizadas e racionais. 
Isso não aparece. Não se fez. Completou-se aquela cerca, 
eu já não era mais Ministro. E ganhei, depois, da FUNAI, 
um testemunho. com um dos marcos, uma miniatura Je um 
daqueles marcos. Aquilo é apenas como algo que havia quan
do eu era Oficial do Estado-Maior elo Comando Militar da 
Amazônia e visitava a fronteira: 34 fuzis e a bandeira brasileira 
hasteada às 8 horas da manhã num mastro tosco e descida 
às 6 horas da tarde - meramente simbólico. Aquilo jamais 
significou barrar qualquer tipo de penetração de um adversário 
possível, porque não tinha cabimento isso. Até o qosso estudo 
esu:atégico em relação à Amazônia previa uma linha de defesa 
á---partir de" Manaus. De saída não tínhamos condições de 
barrar. Então, é uma questão de haver um entendimento 
entre a ordem e o respeito à ordem, a lei e o respeito à 
lei._ Não vou cair na estupíd_ez de agr~dir os meus_ colegas 
de Roraima dizendo que isso existe porque os índios não 
votam~ mas os ga:rlmpeiros-vofàiil. -E V. -Ex" sarrentóU~-que · 
mais de 95% não são de Roraima; como, em Serra Pelada, 
talvez mais de 90% não fossem do Pará. Então. essa é uma 
corrida -que V. Ex' mostrou claramente-, a busca, primei-' 
ro. a febre do ouro; em Seguida, a busca de um emprego 
que eles passam a não ter em determinadas regiões hrasileiras. 
Senador Ronan. fala-se muito em capitalismo selvagem, e 
dediquei-me a estudar alguma coisa sobre i~so. Fala-se em 
capitalismo selvagem corno se existisse ainda _o capitalismo 
selvagem anterior ao neocapitalismo, como _se não houvesse 
~s oito horas de trabalho, a garantia do trabalho da mulher, 
a garantia do trabalho do menor. a Previdência Social -
tüdÓ o que surgiu com o neocapitalismo. 

Mas isso que surgiu lá é pior do que o" capitalismo selva
gem. No momento em que se levou a suposta civilização bran
ca ao conta to com essas tribos indígena~, só na tribo Catrimâni, 
Senador, morreram 52% dos Seus membros. Por quê? Mãlá
ria? Gripe? Tuberculose? E um ilustre colega disse: "Não, 
a t_uberculose foi conseqüéncia da desnutrição". Mas seria 
preciso haver alguém que os contaminasse. Tuberculose e 
doenças pulmonares em geral. Aí se falaria no genocídio e 
a CNBB colocaria a boc? __ no trom_bone _e _gr:it3:.ria genocídio. 
f\ míd~a internacionªl_falaría no genocíd_io. __ _rs;()_ (qu~ -~cho 
que foi um res_ultado,_um c_orOlái_ió :do_-teorima_ altamente 
favorável para nós. porq-ue acabou na mídia internacio-nal 
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a denúncia sobre genocídio, Ela não recomc:çará a_gora, com 
degola de meninos e crianças indígenas? A_~é :.t_g~i. pelo menos, 
19 pessoas foram consideradas como v_ítimas. De quem? Recu
so-me a aceitar que tenha sido de garimpeiros pura c simples
mente. Parece-me que bandidos praticaram isso. E o desres
peito àQuela cercadura, àquela delimitação é que causa isso. 

Só-teri:tos úm camiriho, Seilador. Se o Exê:cutivo não to
mar essa iniciativa, temóS: dois projetas de lei na Câmara; 
vamos apressar-iSso. Faço uin ·apelo aos líderes que governam 
hoje este País. Hoje o meu País é_ gove~hado_ pelo partido 
de V. Exb, pelo PSDB e por algumas áreas de esquerda. 
Sou. agora,_l,_!.jlla yoz disco~dan~e_ à llistância, mas discordante 
com a minha consciê_ncia. Aihd~ Qnterh, por exemplo, votei 
com o Govei"n,o, porque achei que era jUsto votar; mas agora 
tenho autoridade para cobrar dele. a complementação daquilo 
que votamos ontem. Não é possível apenas deixar cm cima 
do trabalhador um redutor de salârio e a inflação continuar, 
quando o Governo ·pode seguir gastando mais do que arrecada. 
Agora quero V'Cr. Confio- plenamente na palavra do nosso 
ilustre coleg-a--Senador Fernando Henrique Cardoso. 

Talvez amanhã possamos nos aprofundar mais nesta ma~ 
téria. 

zer. 

O Sr. Mauro Benevides-Concede :ne V. Ex~_y_m ;aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Ouço V. Ex• com pra· 

O Sr. Mauro Benevides -Senador Jarhas _Passarinho, 
havíamos delegado ao Vice-Uder, nosso colega- Senador Cid 
Saboia de Carvalho, a incumbência de, _cm nome da bancada 
do rMDB, levar a solidariedade à Me~~ do Senado e do 
Congresso, na pessoa do Presidente Humberto Luc~na e do 
Vice-Presidcnte Chagas Rodrigues, exatamentc porque o Se
nador_ Cid Saboia de Carvalho se reveste df\ insiJ.speição de 
haver votado contrariamente àquilo que pretendeu a nossa 
Bancada, e o fez de forma majoritária. P~dimos ao Senador 
Cid que aqui rechaçasse, com a maior veemência, os apodos, 
os insultos e as agrcssõ.es direcionados à M_esa, que viveu 
momento difícil para garantir a apreciação de uma matéria 
polémica, complexa, c teve que experimentar aquele quadro 
que atenta contra aquilo que se·c_oncebeu cm termos de demo
cracia. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Um homem altamente 
polido corno V. Ex- é, estranha-me ouvir que V. Ex" se_ refira 
a apodos c insultos que teriam sido praticados. Foram aqui 
no plenário? 

o' sr. Mauro Benevides- Não, dirigidos à Mesa da Casa. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sim. mas por quem? 

O Sr. Mauro Benevides - Pelas galerias e por alguns 
parlamentares que se exacerbaram na utilização do microfone. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Senador Mauro Bene· 
vides, desculpe-me, pensei que fosse um complemento da 
atuação do Senador Cid, que foi cm relação à palavra do 
Senador Esperidião Amin. Não houve apodo c não houve 
insulto. 

O Sr. Mauro Benevides - A insuspeição do _Senador 
Cid Saboia de Carvalho a que aludi foi pelo fato de S. Ex~ 
haver votado exatamentc como pretendiam os OC\Jpantes das 
galerias do Congresso Nacional. Mas, mesmo assim, S. Ex• 
se sentiu indignado e, por isso, o idcntiflcarriOs para ocupar 
a tribuna e expressar o pensamento de solidariedade da nossa 

Bancada .à M-esa do· Congresso c, por extensão, a própria 
instituição parlarrientar, que foi duramente atingida nos episó.:. 
di os de ontem. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Essa é também a nossa 
posição: 

O Sr. Mauro)3,e_i_tevides -;-.Y1 E_X'1 ViveiicioU, cotl).Ü, Presi~ _ 
dente de conduta .. ex;ernplar ne!.ta Casa, espetáclllos asseme
lhados, não com __ aqúela gravidade de se pretender atingir 
a dignidade do pióprio CongressO, mas foram explosões que
se registraram da mesma forma como ocorreu há dois anos, 
pelo menos em duas oportunidades, obrigando~ me a suspen
der a ses~são e prorrtover a evacuação das galerias. _Fdizmente. 
conseg~imos cumprir essa deterrqinação a duras penas. impon
do uma autorida~e que o Regiriiento me conferia e que a 
mim cabia respeitar integralmente, o- que pretendi fazer com 
o apoio de todos Os Senadores e Deputados. rriesmo ãquelcs 
que_ se identificavam com a maníÍeStaçao· das g.iilcrias. Foi 
o caso do episódio, agora referenciado pelo nobre- Senador 
Eduardo Suplicy, entre S. Ex' e o Deputado Roberto Cardoso 
Alves. A interpretação da Sua presença nesse instante não 
foi dele próprio: foi minha, na Presidência da Casa. fazeodo 
com que serenassem os ânimos c voltássemos a trabalhar na 
apreciação daquela matéria. Permita-me, nobre Senador Jar~ 
bas Passarinho,lem_brar a V. EX''. uma ~xperiérl"Cia que vivemos 
- já que estamos a um passo da revisão constitucional -
durante a Assembléia Naciorial Constituinte. V. Ex·' deve se 
lembrar de que, nessa ocasião, exerci a 1-- Vice-Presidência 
di--Mesa; ao ladO daquefá extraord_ináría figura de homem 
público, UlysseS Gúimarães. No mQnlento ein que se discu
tiam aqJ..!.elas test:;s complexas mas apaixonantes do debate 
CQn~thw.:ional, a Mesa da Constituinte adotoU uina.solução 
sábia: garantir que aquele mesmo contraditório que se regis
trava no plenário durante as discussões se transplantas::.~ para 
as ·galerias que acolnpanhavam nossos trabalho~. E o fez atra
vés da di:'itribuição de senhas, proporcional à representati
vidade de partidária na Assembléia Nacional Constituinte. 
Essa foi uma idéia do próprio Presidente Ulysst:s Guimarães, 
cujo cumprimento-ficou a meu cargo e a cargo do 2·' Vlc~~fre
sidente. conterrâneo de V. Ex·', Deputado Jorge Arbage. Por-_ 
tanto, no instante em que reitero a manifestaçãO de solidarie
dade do nosso V ice-Líder Cid Saboia_ de Carvalho à Mesa 
a ao próprio Congresso, permito-me lembrar qUe~ cm determi
nado momento, sobretudo na Assembléia Nacional Consti
tuinte, foi essa a saída encontrada,_ sem que se cerceasse, 
em termos absolutos, a participação popular no acompanha
mento dos nossos debates. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -V. Ex·' lombra muito 
bem, Senador Mauro Benevides, que, quando presidimos a 
Casa- V. Ex" já era um dos mais notáveis e preeminentes 
membros da Oposição - tivemos um pouco mais de sorte 
-talvez o clima o permitisse. Na primeira experiência que 
tive, chamei os Líderes c _mandei evacuar as galerias. E não 
se deu a segunda, os próprios_Lídert:s cooperaram comigo, 
inclusive o Líder Roberto Freire, a quCm chame-i no momento 
e disse: "Essa gente é conhecida sua, ligada a você. Se quer 
continuar a sessão, vá lá e faça com 4ue isse acabe". Não 
sei se V. Ex• se lembra de que, depois. as pessoas nas galerias 
ficavam sitt;:nt<;!s, mas _colÇJcayam cartazes com os dizeres: NÃO 
ou SIM ou gesti_culavam, lembrando o~ ~empos romanos. 

Já nesse período da senha. houve uma invasão certa feita 
- V. Ex• há de se lembrar. Ultrapassando todo o direito 
das cotas que tinham seus representados, os sindicalistas --
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disse isto ainda há pouco ao Senador Eduardo Suplicy 
que estavam em reunião aqui, no auditório Petrônio Portclla, 
avançaram e invadiram o recinto independentemente das cotas 
das senhas. Aí se deu o_ primeiro grande p~_9~le~a __ que vi 
na Constituinte. V. Ex'·' deve se lc.mbrar daS ágressões, pratica
mente iguais às que acontt.!ccram ontem. · 

Acolho o aparte de V. Ex··: apenas quero salientar que, 
neste plenário, hoje, nenhum insulto ouvi ao Presidente da 
Casa, nem ao nosso ilustre Vice-Presidente. Talvez devês
semos apresentar algumas observações que pudessem ser coo
peradoras em relação ao procedimento futurç., como esta de 
se dizer assim: não continue a sessão chamando os SenaOores 
para votação, se as galerias ainda est<.'io_ ocupadas _com os 
maiores insultos, apodos, ofensas, gestos obscenos c tudo aqui
lo que vimos acontecer ontem. O ideal teria sido a suspensão 
da sessão, até que as galerias estivc:ssem plenamente evacua
das, para que pudéssemos exercer o direito de voto. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Sena:dor, permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO....: Sr. Presidente, V. Ex" 
sempre é muito generoso. Todavia, ganhei o direito de vir 
à tribuna por uma gentileza do Senador \(almir Ca-mpelO, 
e estou triste cm verificar q_uc talvez o prejudique peJ~ ~xt~n
são do meu discurso_. 

Ouço o nobre Senador Epitácio CafeteTfa. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobr-: SenadOr, serei co~cis?. 
Eu havia pedido o aparte, c, na hora, V. Ex·• me atnbu1u 
a condição de seu líder. Líder no papeL líder na função parti
dária. Havia pedido o aparte não só para dizer da admiração 
de seus colegas de partido, mas para deixar registrado nos 
Anais do Senado Federal que a atitude de V. Ex·· ontem 
foi a de um verdadeiro líder. V. Ex• re-preSentou cada um 
de nós, representou a InstituiÇão, nurit mom~nto e':' _qu~ ~tê 
ficou afônicõ~--mas não aceitou o achincalhe, eu dma ate o 
massacre moral que se fazia sobre o Congresso Nacional. 
Todavia, durante o pron-unciamento de V. Ex", com o aparte 
do Senador Eduardo Suplicy, veio o assunto dos ianomamis. 
Eu aqui fiquei pensando: o Congresso ficou como os ianoma
mis. O massacre que aconteceu lá foi um massacre físico; 
ontem, aqui, aconteceu um massacre moral. As galerias joga
ram dinheiro na tentativa de intimidar c de insultar os parla
mentares. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- E dinheiro, delibera· 
damente, desvalorizado, caracterizando duplo insulto. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Exato. Então. veja V. Exl' 
o seguinte: as pessoas que fazem isso não acreditam na demo
cracia, porque democracia é o regime pelo qual o povo escolhe 
os seus representantes e os elege através do voto. A hora 
de fazer comício é antes da eleição; a hora de aplaudir ou 
de vaiar é na eleição, quando se tira ou coloca mandato. 
Mas querer, em minoria, transformar o voto dos Parlamen
tares, legitimamente eleitos por todos os cida_c!ã~~ bra:-,ilciros, 
é algo que considerei um insulto não só ao Congresso mas 
ao próprio regime, que, de repente, fica colocado como se 
não representasse a vontade do povo. Segundo eles. o povo 
era os que estavam na galeria, e o Congresso era o antipovo. 
Quero congratular-me com V._ Ex• Faço questão de que fique 
registrado, em seu discurso, a minha admiração pela maneira 
firme, segura e vrrif com que enfrentou toda aquela galeria 
e disse aquilo que cada um de nós teria de dizer. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Estou muito grato pc· 
las palavras que recebo de V. Ex" como meu Líder, não no 
papel e não apenas um líder para épater le bourgeois, mas 
um líder verdadeiro. V. Ex" sabe disso. 

Dessa maneira. estamos aqui muito felizes de tê-lo em 
nossa companhia,liderando-nos. 

O Sr. Magno Bacelar- V. Ex·• me permite um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Finalmente, ouço V. 
Ex", nobre Líder Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador Jarbas Passa~ 
rinho, a minha admiração e respeito por V. Ex·' é tão grande 
que não sei se deveria deixar de lado o Regimento Interno 
e,_ em vez de pedir um aparte, pedir vénia. Mas. como tive 
a honra qe ser citado por V. EX'1, gostaria de apenas esclarecer 
que, antes de V. Ex·' se manifestar, eu havia pedido à Casa 
a transcrfção- do manifesto resultante de um ato cívico hoje 
realizado no auditório Petrônio Portella. Não sei se pela admi
ração que lhe tenho ou mesmo pela capacidade de persuasão 
que V. Ex·' demonstrou, senti como V. Ex", quando disse 
por mais de duas vezes que não sabe por que o PT e o J'DT 
estão contra a revisão constitucional, até mesmo estranhando 
que homem de comportamento como eu a estivesse defen
dendo. Em primeiro lugar, nobre Senador, não há desrespeito 
à Constituição. O constituinte previu que, a partjr de ~inco 
anos. a ·constituição pOderia ser revisada. Somos contrários 
à idéia. defendida pelo Presidente da Câmara principalmente, 
de se dar à revisão o nome de constituinte revisora. No nosso 
entendimento, o Congresso está autorizado a rever a Consti
tuição, mas enquanto duas Casas e obedecidos os dois terços. 
Se é para ser feita a partir do quinto ano, não há por que 
nos impedirem de defender uma revisão mais gradual, de 
acordo com as necessidades do País. tendo em vista que nos 
estamos propondo rever uma Constituição que foi declarada 
uma das mais modernas e avançadas do mundo_. Com relação 
ao fato de PT e PDT não o desejarem, penso ser um forte 
indício de que se pretende minimizar um ato que queremos 
seja suprapa:rtidário. Essa questão está muito acima de PT 
e PDT. Eu poderia citar aqui vários nomes de Deputados 
e Senadores de outros partidos que participaram do manifesto 
de hoje. Lá estiveram também o Sr. Waldir Pires, do PSDB. 
os presidentes da OAB e da CNBB. o líder dos estudantes 
e ex-presidente da UNE, Lindbergh Farias, tão decantado 
como ideal dos jovens no movimento dos cara-pintadas da 
época do Governo Collor. Nobre Senador Jarhas Passarinho, 
ali havia representantes de mais de vinte entidades que partici
ões diretas e no impeachment. Sei que estou tomando o tempo 
de V. EX'', mas gostaria de deixar isso registrado. Esta Casa, 
com justa razão, condena os atos daqueles que estiveram on
tem nas galerias, que, na verdade, não representam os traba
lhadores do BrasiL Solidarizo-me com tudo o que foi dito 
pelos Senadores no tocante à preservação do Poder Legisla
tivo, mas eu faria um apelo: vamos também perdoar aqueles 
que usaram o jus esperniandi. Eles perderam todas as espe
ranças e, pela falta de cultura, que infelizmente ainda existe 
em nosso País, espernearam mal e agrediram este Poder, com 
o que não podemos concordar. Muito obrigado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu é que agradeço 
a V. Ex\ nobre Senador Magno Bacelar. O assunto natural
mente voltará à baila no plenário. Eu só pediri_ã a '!_. Ex• 
que tivesse condescendência com a minha reconhecida incapa
cidade intelectual. A ação cívica que o Partido de V. Ex~ 
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convoca é contra a revisão. Se eu tivesse lido naqueles cartazes 
"contra a revi::.ão -imediata··, entenderia que é uma questão 
de tempo. Mas. quando vejo que é_ uma ação cívica contra 
a revisão da Constituição~ V. Ex'_, que foi um hrilhantlssimo 
Secretário de Educação quando eu dirigia a Pasta da E9ucação 
no BrasiL há de me permitir que tenha interpretado ipsis 
litteris. Entendi que a posição - eu tinha razõ.es até -para 
entender,_ que podem ser injustas - era a de não_ rever a 
Constituição e de não cumprir o mandamento rriàxirno. 

O Sr. Magno Bacelar- V. EX'' tem razão. Os coorde
nadores é que não se expressaram bem. Ali eu não estaria 
se admitisse, e até mesmo seria irracional não admitir que 
a Constituição deve e podení. sempre, por dois terços, ser 
emendada. 

O SR. JARRAS PASSARINHO - O que é um manda· 
mento imperativo. 

Em relação ao Partido de V. Ex"', ainda-não disc_uto se 
hâ ou não conveniência do imediatismo disso. Mas estranho 
em relação ao PT, pofqU:e ele não autografou a Constituição, 
porque a achou muito aquém dos seus desejos. E agora que
rt!m imobilizá-la durante algum tempo? Isto me permite perce
ber o que algumas pessoas dizem: há urna esperança de que. 
nas eleições fUturas, sC renove a represe-ntação, de maheíra 
que o Congresso Nacional venha mais à esquerda do que 
o arual. Por isso, entãQ, _se ganharia tempo. Não o atribuo 
a V. Ex" ou ao partido de V. EX'' 

Sr. Presidente, muito grato pela tolerância a mim e aos 
meus ilustres colegas. Era o que tinha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. _]arbas Passaríilho, o 
Sr. Luddio Portella, Suplente de SecretáriO, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas 
RodrigueS,-/" Vice-Pn?sidente. 

O Sr. Ruy Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra, 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -~ Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Para comuni· 
cação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pr.csidcnte, Srs. Senado~ 
res, _a justiça tarda e tarda muito, mas quase sempre não 
falha. Quero comunicar à Casa- V. Ex· já tomou conheci
mento - que, hoje, o Supremo Tribunal Federal aceitou 
a denúncia por estelionato c outros crimes contra o património 
que lhe foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República 
contra o ex-Deputado t! ex-Presidente do _Instituto de Previ
dência dos Congressistas, Gustavo de Faria, e_oito de seus 
associados, entre eles, diretores de corretoras_, bancos, etc. 
A aceitação foi unânime e não excepcionou qualquer dos 
denunciados. Oportunamente, Sr. Presidente, comunicarei a 
esta Casa pormenores da decisão. 

Outro assunto que me traz à tribuna, Sr,___ Presidente, 
é o apelo que desejo fazer aos presidentes dos bancos estaduais 
oficiais, para que se louvem na iniciativa dQ Banco do Brasil 
que orienta os seus gerentes, no sentido de_ que _ _as agências 
se abstenham, pelo prazo de 45 dias, de implementar ações 
aos processos judiciais cm andamento contra os produtores 
rurais que se dispuserem a encontrar a solução negociada 
que atenda aos interesses de todas as partes. - -

Sr. Presidente, a ação dos demais estabeledmentos on~ 
ciaisé de importância fundamental, principalmente em relação 

ao Nordeste, qUe hoje vivt! uma situação Jc dificUldade em 
façt! <)a seca,gUe a_ssola toda a_rç_gião. 

Era o que tinha a dizer:Sr. Presidente. 

O Sr. Aureo Mello- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Conce~do 
a palavra a v.-Ex~ - . -

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente. no dia de hoje, no 
Rio de Janeiro, está sendo fu_odada a Ação pela Ética na 
Democracia, _que tem a ética por princípio e a política por 
dever. Tem sede provisória na Ave-nida Atlâiltica:2.936/20L 

Esse grupo é formado por cidadãos, bastante conhecidos. 
que exerceram afividadc política destacada e que são, real

mente. autênticos modelo~ de democratas e parlamentares. 
Agora, unidos, propõem-se a tocar à frente essa instituição. 

V. Ex·' há de se lembrar de Frota Aguiar, nosso velho 
_companheiro da Câmara dos Deputados. hoje com 93 anos, 
que é o .Presidente de honra da Ação Pela Ética na Demo
cracia~ Edson Khair_, que foi Deputado Federal e Estadual 
e é um grande nome; bem como os ex-Deputados Estaduais, 
do antigo Estado da Guanabara e do Rio de Janeiro, SebastiãO 
Menezes, Rossini Lopes da Fo"rlte, Geraldo Aüii.íjO, Flores 
da Cunha, Maurício Alvarcnga, Mário Saladini. nosso velho 
~ompanheiro do antigo Partido Trabalhista Brê:sileiro, Maria 
Rosa, igualmente, batalhadora firme e constail.te do Partido 
Trabalhista Brasileiro; Hélio Ramos, ex-Oeputlldo Feclêral 
e Estadual; e ainda Jocl Alves da Silva e Armando Vida! 
Pedrosa, que é jornalista. 

Esses nomes estão ·unidos em torno desse movimento. 
E se eles são pela ética, se eles são pela lisura, pela dignidade 
no exercício da vida pública, isto ê um -bom sinal, porque 

realmente só fazem engrandecer os parâmetros políticos e, 
ao mesmo tempo, nos trazem a evidência: de que a "Velha 
Guarda" ainda não morreu. Aqueles companheiros de tantas 
batalhas no auge da democracia, quando víamos também a 

- ãrifC-a-ça-Cirlzerita_ dos "golpes" erguidã contra nós, estavam 
eles presentes nas Câmaras estaduais e Federal, em todos 
os s_etores onde o homem representativo dos seus semelhantes 
procura desempenhar urna atuação _capaz de honrar a delega
ção que lhe foi atribuída pelos seus patrícios c coestaduanos. 

Agradeço, sensibilizado, a gentileza de V. Ex~ por conce
der-me a palavra neste apagar das luzes desta sessão, bem 
como a bondade e a orientação dessa alrnenara política que 
ê o nosso querido Marco Maciel, líder inconteste _em todas 
as horas. 

Ddxo aqui patenteado meu regozijo pela sessão que está 
aco-rne:cendo hoje no velho Rio de Janeiro, na sede_ provisória 
da Avenida Atlântica, Copacabana, aberta a todos os segmen
tos da sociedade. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)·- Ci:mcêdo 
a palavra ao" nobre _Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso-)- Sr. PresjQente, Sr"se Srs. Senador~;s,, 
há cerca de três meses, com o apoio de 53 colegas Senadores, 
apresentei nesta Casa a Proposta de Emenda à Constituição 
n" 4, de 1993, que confere noVa reaação ao § 5"' do art. 14 
e ao art. 82 da ConstituiçãO f'ederal, permitindo a reeleição, 
Uma única. vez, para os mesmOs cargos, no período subse
qüente, do Presidente da República, dos Governadores de 
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Estado e do DistritO FederaL dos PrefeitOS"'f: ae-querri os 
houver substituído ou sucedido até seis meses anteriores ao· 
~w. . . .·· 

Tendo em vista" proposta-Serifelharitc, a-pi-esentada' Pelo 
ilustre Senador Ney Maranhão. as proposições estão trami-
tando conjuntamente nas Con'tissões desúC'Ca~á.. · -

Esto_u ceno de que ess~ i~i~iativa eSt~~ç;Írlton"izãdi:i.- ·co-m 
as tendências do Direito Eleitorã.J mOder-nO,, ÚJ.uele que é 
praticado nos países mais_ .desenvolvidos do Il'l:undo. as quais 
estão voltadas para a preocupação de permitir que o eleitorado 
premie com o seu voto aqueles que se houveram com di~tinção 
na condução dos negóciCis públicos. O que essa proposta, de_ 
emenda constituciorial trata de fazer é asseg':!rar aos gover
nantes a oportunidade de s.e submeterem ao severo julgamento 
das comunidades a que servem. _ '- : _' ' -

No Brasil. Sr. _Presíâente; Srs. 'Senadore-s.-cOstUma-se 
Úwocar o impedimento à reeleição para evitar que os deten
tores de cargos públicos utilizem os instru-mento de poder 
para influir no resultado das eleiçõe·s. E~.;sa preOcupação pode
ria se justificar em _outros tempos, n:ão hoje, (iúando as comu
nicaçôes atingír3m ·níveis ~spantosos de sofisticação e a _socie
dade tem meios eficazes de exercer pronta fiscalização e vigi
lância sobre os seus governantes. 

O impedimento à ·reeleição tem se cOnstítllfdõ nO Brã-sil. 
muitas vezes, em grave prejuízo a admini-strações efic"ii:!ntes 
e operosas. inte"rrompendo-se ohras importantes por vaidade 
ou simples má-vontade dos sucessores e!Jl relação a tudo quan
to receberam de legado dos seus antecessores. Torriára-rn-se 
legendárias no Brasil as obras inacabadas, por isso mesmo, 
tanto no plano federal quanto nos níveis estadual e municipãl. 

Essa é a razão por que me preocupei em apresentar a 
referida proposta de emenda constitucional, assegurando aos 
detentores de mandatos executivos, nos três niveis- federal, 
estadual e municipal - a oportunidade de ,se submeterem 
ao julgamento dos seus concidadãos sem s_erem_alcançado~ 
pelo imperativo da desincornpatihilização, que os afasta dos 
cargos, em prejuízo dos bons c dinâmícos administradores. 

Como é notório. Sr. Presidente, Srs. Senadores. o § s~ 
do art. 14 da Carta de 1988 dispõe sobre inelegibilidade, para 
os mesmos cargos. ··no período suhseqüerite ao do triandato, 
de Presidente da República, de Governador de Estado ou 
Território, do Distrito Federal, de Prefeitos ou de quem os 
houver sucedido ou substituído, nos seis meses anteriores ao 
pleito. 

O art. 82 da mesma Carta Constitucional fixou em cinco 
anos o mandato do Presidente da República, vedada a reelei
ção para o período subsc:;qüente. As alterações que-estou pro
pondo permitirão a contiriUidade de gestões administrativas 
positivas de órgãos do Poder Executivo, garantindo a interrup
ção das gestões improfícuas. uma vez que os mandatos ficarão 
reduzidos a quatro anos. Neste caso, bastará que o eleitor 
se recuse a permitir a recondução do mau gestot: ao cargo 
que ocupa, o que acontece, com freqüência. em países mais 
desenvolvidos. 

O que se pretende com a presente proposta de--emenda 
constitucional é dar opo-rtunidade ao eleitorado de conservar 
boas administrações. impedindo as mudanças de gestões que 
condenam obras estratégicas à interrupção e ao danoso aban
dono. Se a administração apresenta hons resultados no julga
mento popular. se não há razões plausíveis para a substituição, 
ela disporá de oito anos para implementar seus grandes em
_preendimentos. 

Existem atualmente no B-raSil inúmeros projeÚ.1s inaca
bados e, por via-de conseqüência. ohras. e equipamcntoslle 
alto custo expostos à açao·corrosiva do tempo. Uma das razões 
notórias para a solução de continuidade de muitas obras im
póTfãi-ües- fe"in sido a mera muc;lança Uo titular de ôrgãq do 
POaer-Executivo' e o desinteresse do sucessor por tudo aquilo 
que foi desenvolvido na gestão antecedente. 

Sempre que se suscita a hipótese da rceleiçüo- no Brasil, 
surgem vozes de alerta para os riscos da utilizaçüo, cm desa
cordo com as normas da lei e da ética, do::. bens públicos 
e de instrumentos do podei. Muitos se esquecem de que o 
Brasil sofreu vertiginosas transformações, nos últimos anos, 
deSenvolvendo modernos meios de comunicação que facilita
ram a vigilância da sociedade sobre seus governantes. Os mo
dernos veíc;:ulos de comunicaçüo d~ 4ue_dispomos criou um 
sistema de vasos comunicantes entre govern~ntes e gq_yer
nados e vicc-versa. 

Hoje em dia, quando os ventos da .!tica e da moralização 
sopram em todas as direções, já n5o é pOSsível o uso despótico 
do poder para a perpetuidade dos que o ocupam. tal o rigor 
da fiscalização exercida pelos veículos de comunica_ção de mas
sa. Em países ricos e desenvolvidos, como os Estados Unidos 
da América, há numerosos exemplos de conhecido~ presi
dentes- da República que não mereceram o favor da reeleição, 
embora alguns tenham apresentad9 gestõ~s marcantes. 

Os sinais de mudança política no Brasil em relação ao 
principio da reeleição começam a surgir, ~e maneira vigorosa. 
Governadores importantes, como Antônio Carlos Magalhães, 
da Bahia, Leonel Brizola, do Rio de Janeiro. Írb Rcz~nde, 
de Goiás, Antônio Fleury Filho. de São Paulo. c Joaquim 
Roriz, do Distrito Federal, alinham-~t!- entre os que defendem 
o direito à reeleição por mais um mandato. certos de que 
a invoc~ção representa mais um passo no caminho da evolução 
política em nosso País. Aí estão relacionados político~ do 
mais alto nível e de distintas origens partidárias. 

O Governador Antônio Carlos Magalhâc~ sustentou que 
a reeleição permi!e que o Governo seja julgado pt..•lo povo. 
sendo a proibição de disputar um segundo mandato "·traço 
de subdesenvolvimento político.·· Magalhães, como os Gover
nadores Íris Rezende e Joaquim Roriz. defende a adoção 
dC: medidas legais capazes de impedir o uso da máquina admi
nistrativa em proveito daquele gue esteja, à sua frente. 

O Governador de Goiás, Iris Rczcndc. vai mais além, 
em defesa da tese da reelciçáo. quando sustenta a necessidade 
de elabOração de leis claras que prevejam. inclusive. a cas:::.ação 
do mandato de quem abusar da máquina administrativa. "Se
ria algo como abuso do poder económico", argumenta o gover
nador goiano. Lembra, a propósito, que a Constituição Fede
ral, em seu art. 14. § 10, prevê a impugnação do mandato 
"até- 15 dias contados da diplomaç::lo". 

Conformt! farto material puhlicado pelos jornais. Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, existe um consenso entre os atuais 
Governadores de que a adoçào do princípio da reclciç<1o modi
ficaria as tendênciaS da campanha para a Presidência da Repú
blica, no próximo ano. Ao invés de o candidato a Presidente 
da Rcpúhlica influenciar na escolha do candídato a gover
nador, o governador candidato à reeleição. se tiver realmente 
apoio popular. direciona o eleitorado a votar no candidato 
a presidente da sua prcferéncia. 

O Goyernador Joaquim Roriz. por exemplo. analisando 
a perspectiva da mudança propo~ta, argumentou que a reelei
ção relaxaria a guer.ra eleitoral, uma vez que haveria outros 
nOmes. com novas propostas e novos horizontes. a enriquecer 
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a disputa pdos cargos majorit<.irios. O Governador Antônio 
Carlos MAgalhães ironizou os que temem a despótica utiliza
ção da máquina do Estado, observando, com muita _ra~ão.~ 
que ··andar Jc jatinho do gov(.!rno não 3 ahusQ, pnrqu~ o 
Presidente Bush andou o tt:mpo todo e não se re_elegcu." 

Daqui, dc~ta tribuna, Sr. Presidente..._Srs. Senadores, faço 
um apelo aos meus companheiro!-. da Cámara e do Senado 
para que reflitam maduramente a respeito dessa proposta dt:: 
emenda constitucional. Tenho a convicção di..! que esse esforço 
reflexivo hawrá de conduzir a maioria a apoiar essa iniciativa. 

Era o que cu tlnha a dizer, Sr. Presid~nte, Srs. Senadores. 
Muito obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES, 

Almir Gabriel _ César Dias _ LourCmlxrg Nunes Rocha _ 
Luiz Alberto Oliveira Márcio Lacerda MCira Filho Nelson 
Carneiro _ V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre. a 
mesa. requerimento que scrâ lido pt.:-lo Sr. 1'' Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 777. DE 1993 

Requeremos. nos termos do art. 58, § 3" da Constituição 
Federal e na forma do di~posto no art. 145 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a com;tituição de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito composta de 11 (onze) Senadores 
para, no prazo de 90 (noventa) dias, apurar irregularidade~ 
operacionais de armazenagem, transporte e comercialização 
da Companhia Nacional de Abastecimento_- CONAB e sua::. 
antecessoras Comissão de Einanciamento da Produção -
CFP, Cabal e Cibrazem, nos últimos 10 anos. 

Justificação 

Longe de esvair-se nos limites do processo legislativo, 
o Congresso Nacional pode e deve. sempre, trazer para seu 
âmbito de investigação fatos que indiquem a existência de 
prejuízos irreparáveis ao povo brasileiro. 

Um deles, sem dúvida, seria a injustificãvel perda, seja 
por quais motivos, de alimentos armazenados pela Conab 
para efeitos de estocagem reguladora. Não surpreende, por 
isso mesmo, o gfandc clamor da sociedade brasileira pelas 
recentes notícias de deterioração di:!' alimentos. NUm país de 
milhões de famintos, difícil imaginar tragédia maior. No entan
to, são fatos que se renovam de tempos em tempos, sem 
que medidas saneadoras definitivas tenham sido tomadas. 
Compete, assim, ao Senado aprofundar-se no estudo das cau
sas que dão origem a esse descalabro indesculpável. E iSso 
passa, inevitavelmente, já que conseqüência de uma estrutura 
viciada hâ muitos anos. pela análise da má administração não 
só do atual _órgão responsável pelo sctor corno __ tamb~m de 
suas entidades antecessur:as. ____ _ 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1993. -:-Senadores Moisés 
Abrão - João Rocha - Louremberg Nunes Rocha - Antônio 
Mariz - Odacir Soares - Ruy Bacelar - Jonas Pinheiro . 
- Dirceu Carneiro - Mário Covas - Ga_ribaldi Alves Filho 
- Alfredo Campos - Eduardo Suplicy - Bello Parga -
Gilberto Miranda - João Calmon - Esperidião Amin -
Élcio Alvares- Onofre Quinan- Epitácio Cafeteira- Alfre
do Campos- Ronaldo Aragão- Ronan Tito --Jonas Pinheiro 

- Pedro Teixeira - Affonso Camargo - Francisco Rollem
berg- José Pa~lo Bisol--Hyde_!(.el_Freitas. 

- O SR. PRESIDENT-E (Chagas Rodrigues).--:- 0-n:qucr-i~ 
mento,lfdo cont,ém Sub~crítofcs· _cm' número stifícien·ti~ ·para 
constituir a Coffiis'são Pa'rláine'ntâr de Inciu.érito, Tíôs támos 
do art., 145 do -:~ei}nlento. Ifijen1ó: Sefá -p~hlíc'ad6 pa_ra: que 
produza os devJdos·efcitos. 

A Presidênci·a:fará oportunidade as designações para a 
Comissão Parllifnchtar de Inqúérito ·constituída, de aCordo 
com as indicaçôc!S que recehcr das Lideranças. 

--Sobre a me·sa: proposta d~-_emcnda à Constituição que 
será lida pelo Sr. 1" "Secretário.- -

'É ·lida a s.e.i5uin-te. _ _ _ __ 

PROPOSTA o É EMENDÀ Á cól::ISTITuiÇA:o N·· 7/93. 
Dê-se ao ártigo·22B da Constituição Federal, a seguinte 

redação: -'' -

Art. '2_28- São penalmente inimputáveis os meno
res de d~zCsseis anos, sujeitos às normas de legislação 
especial.·· 

JustifiCação 

_ A_ estarrece~9~a escalad<:t d?- v,i~ICncia que assola o País .. 
resultado da defqrmada estrutura económica/social que se con
figurou. historiCamente, vem gerando pânico generalizado na 
população. Os órgãos de repressão à crim-(nalidadc não tl!m 
conseguido refrear este processo, cm face das inúmeras dificul
dades de carát~r funcional, mas, principalmenk, em função 
da legislação brasileira que fac.ulta a impunidade a diferente-s 
tipõs de crimes. 
- Compete àõ COngr-esso Nacional a função predpua de 
buscar a adequaÇão da Carta Magna aos propósitos de instru
therit:alização da sociedade brasileira no comabte- à violência. 

ACOhtecimento's recentes de extrt!ma- violência prOvocada 
por grupos, gangue~ e quadrilhas formadas por menores, indi
ca a imperiosa necessidade Je se reduzir de 18 para 16 ano!. 
a maioridade penal. 

O avanço das comunicações nas últimas décadas colo~:a 
um extraordinário volume de informação à disposição do cida
dão, acelerando o grau dt! consciência da juventude. bem 
como sua capacidade de discernimento quanto ao conceito 
d? certo/errado, o que seria inimaginável, por exemplo. há 
vmte anos. 

A sociedade vem evoluindo e atingindo níveis de desen
~olviment~ mental cada vez mais precocemente. A possibi
lidade maiOr de freqüência às escolas jovens recém-saídos 
das faculdades ocupando posição de de-sraquc como dirígente~ 
e executivos. Não raros açlolesccntes de quatorze a quinze 
anos, p-restani veStibular logrando aprovação, e o recente caso 
cm que Um jovem,- de dczcsseis anos, formado em direito, 
q>nquistou na justiça o direito de advogar, dt!monstranJo 
_q__gr~u de autpdett:rmi.na_ção_cQn_~cguido pelo~ jOvens. 

A presente_ proposta de emenda it Constituição busca 
~tende~ aso -~xigências de redução da impunidade penal para 
16 anos, clamada pela atualidade social brasileira. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1993- Epitácio Cãfe
teira- Divaldo Suruagy- Valmir Campelo- Lucídio Porte
lla~Nelson Wedekin- JoãoCalmon- Beni V eras- Esperi
dião Amin - Odacir Soares-- Iram Saraiva - Nabor Júnior 
- Hyd~k~l Freitas - João Fr_ança - Meira Filho - Ira.puan 
CostaJumor- RonaldoAragao- Henrique Almeida- Alva-
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ro Pacheco- Júlio Campos- Júnia Marise- Jonas Pinheiro 
- Jarbas Passarinho- Magno Bacelar- Levi Dias- Juvên
cio Dias - Bello Parga - Amir Lando - Moisés Abrão -
Ney Maranhão -:- Cid Sai;Jói~ !]e Ca,rvalh9 -:-;Antônio Carlos 
De~carli - Dario Pereira - Mario Covas ~ Pedro Teixeira 
- Flaviano Mello - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia 
- Garibaldi Alves Filho:...._ Gilbei-to Miranda- Luiz Alberto 
Oliveira -- Élcio Alvares- :..:... - Chagas Ro'd'r~g'ues - Alfredo 
Campos. A Comissão de C011s!ituição, Jú.Si/ça e Cidadania. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrig~w.s) _:_A Proposta 
de Emenda à Constituição que acaba de ser lida está ~ujeita 
às disposições específicas ~o'nstarites dos arj_s'~ ~54 e seg~i.rite::; 
do Regimento Interno. . - - - -

A matéria vai à publicação. 
Sobre a mesa, requetiirientos que seÍ:'~9- lidos pelO Sr. 

!'.'Secretário. - - -- -
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N" 778, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 210 do Regimen~o l_ilterno, rcqu~iro

a transcrição, nos Anais do Senado Federal de matéria pU~li
cada no jornal O Estado de S. Paulo, páglria 3, datado de 
19-8-93, intitulada "O Dinheiro da CUT',"original aneXo, 
e da matéria do jornal Folha de S. Paulo, Edição de 19-8-93, 
Caderno 1, página 11, intituladã. "Lucena_Descarta CPI da 
CUT". original aPostilado. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1993. -Senador Esperi~ 
dião Amin. 

REQUERIMENTO N" 779, DE 1993 

Nos termos do art. 210 do Regimento fritemo, requeiro 
a transcrição, nos Anais do_ Senado, do "Manifesto contra 
a revisão Coilstitudohãl::... O Brasii reâi e a 3iual Constituição 
"emitido por entidades representativas das causas populares 
ao organizar o Movimento Civico contra a -'Revisão_ Cons_tí
tucional. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1993. -Senador Magno 
Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De acordo 
com o art. 210, § 1", do Regimento Interno, os requerimentos 
lidos serão submetidos ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'.> 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N" 780, DE 1993 

Requeiro, nos tc.:rmos do art. 13, do Regimento Interno, 
seja considerado como licença autorizada o período com
preendido entre os dias 20 c 23 do corrente, quando estarei 
ausente dos trabalhos da Casa para, como Membro Titular 
da Comissão Mista de Inquél-1io "destinada a investigar a!. 
causas do endividamento do se to r agrícola", participar de 
diligências na R~gião Sul, em POrto Alegre, Rio Gr_andC do 
s~l. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de I 993. -Senador Lou
rival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~es) -Aprovado 
o requerimento, fica-con:CCdida a licença solicitada, nos termos 
do art. 13, § 1'', do RegimenTo Interno. -

A Presidência comunica ao Plenário quC, na sessãO de 
hoje, às 12h57min. transcorreU a segunda sessão de discussão. 

em segundo turno, da Proposta de Emenda· à Constituição 
n•.o 23/91. Assim sendo, a matéria será incluída corno item 
n'! 11-A na Ordem do Dia da presente sessão. para a terceira 
sessão de discussão em se_gundo turno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 70 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento q~e será !ido leio Sr. 1" 
Secretári"o. 

Ê lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 781, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175. alínea d, do Regimento Interno, 

reqUeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria 
constante do item n·' 1 seja submetida ao Plenário em último 
lugar. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1993.- Senador Jutahy 
Magalhães -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~es) - Aprovado 
o requc;rirnento, será feita a inversão solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rudrig~cs)- Item 6: 

PROJETO DELE! DA CÂMARA 
N• 145. DE 1 YY3 

(Em regime de urg0ncia. nos tennos do art. 336. 
d do Regimento Interno.) 

Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da 
Câmara n" 145, de 1993 (n;' 3.499_~93, na Casa de ori

-gem). de iniciativa do Presidente da Repühlica, yue 
cria cargos de Patrulhciro Rodoviário Federal e dá ou
tras providências, tendo 

-Parecer favonlwl. sob n·· 255, de 1993._da Co
missão 

-de Constituição. Justiça e Cidadania. 

O Sr. Mârio Covas - Sr. Presidente. peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nohre Senador. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pelii ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço desculpas. mas 
não sei se ouvi exatamentc. V. Ex· disse que. para o Projeto 
de Organização Partidüria, para cuja aprovação são exigidos 
dois turnos, está encerrada a discus~ão no primeiro turno? 

_O SR. PR~SIDENTE (Chagas Rodrigues) - Não. n::1o 
foi isso. A Proposta de Emenda à Constituição está sujeita 
a ser discutida em três sessões. 

O SR. MÁRIO COVAS - A Emenda Genehailkl Cor
reia. segundo turno? 
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O SR. PRESIDENTE (Chaga> Rodrigue>) - Perfeita
mente. 

O SR. MÁRIO COVAs - E para essa cstâ cn~er;ad~ 
a discussão? -

O SR. PRESIDENTE (Chaga> Rodrigues)- No momen
to. não está encerrada a discussão. 

O SR. MÁRIO CO_VAS- Por que V. Ex• anunciou que 
estava enc_errada a discussão? · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rptlrigucs) -:- Não está 
encerrada a discussão. 

O SR. MÁRIO COVAS- Sobre matéria nenhuma? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Essa matéria 
não está com a discu.ssão encerrada. ~Ela entrará ~m Ordem 
do Dia para ser. mais uma vez. discutida. 

O SR. MÁRIO COVAS - Muito obrigado, Sr. Presi· 
dente. 

Eu gostaria que V. Ex• me pre:,tasse um csclarccirilento 
adicional. Com relação à matéria conccrne.nte à ofgani;zB.ção 
partidária, não esgotou. ontem, a discussão no_p~i~_e_iro tíf~~~2 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)..:.: Não. 

O SR. MÁRIO COVAS - Muito obrigado, Sr. Presi-
~~- - . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em discus· 
são o projeto, em turno único. (Pausa.) ~ 

Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho --Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobrl! Senador. 

O SR. CID SABO!A DECARYALHO (PMDB -CE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do .orador.) -:-:- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o PMD'S votará favoravelmente_ 
a esse projeto, por entender que é justa a providência adotada 
pelo Poder Executivo. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente. peço a palavra, 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -:Tem apala· 
vra V. Ex• 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do ora_dor.) -Sr. Presic;t_ente, Srs. 
Senadores, não é outra a manifs::stação da B:ancada do PFL. 
por meu intermédio. Na mesma direção da manifestação feita 
pelo ilustre Li der do PMDB, Senador Cid Sahoia de Carvalho, 
votaremos favoravelmentc_à proposição. Aliás. fá havíamos 
nos manifestado a favor, inclusive, da concessão de sua l;lrgen~ 
da. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação. 
Os SiS. -senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
., N" 145, DE 1993 

(N•: ';1;~9?193, n? .c;asá de ,origem) • · 
De in,i~.i$19Y~ do J>rçsJdente .da.Repúhlica 

Cria .c,argos de Patrulheiro Rodoviário Federal, e 
dá outras providências. 

O CongresS_O'Nacional decreta: 
Art. l'·' Ficam criados quatro mil cargos de Patrulheiro 

Rodo'viário Federal, 'nível inte-rmediário, classe D. padrão I, 
no qUadro de pessoal do Ministério da Justiça. 

. Art. 2'' ___ Q provirriento dos cargos de que trata esta lei 
far-se-á mediante a nomeação de candidatos habilitados em 
concurso público. _ 

-§ 1 ~ O concurso compreenderá duas etapas, consistindo 
a primeira em piavas e a segunda, em curso de formação. 

§ 2"' A ri.omeação Será feita pelri ordem de classificação 
d<;>~ çandidatos _ n~~ provas escritas. 
-~- -~· 39 "- purante o_curso de formação, os candidatos perce~ 
berâo,a importâl)~ía.correspon~en_te a .se~Se!fta_ por cento da 
remuneração deVida ao servidor localizado no primeiro padrão 
da classe a que passarão a pertencer, em decorrêncía da no-
meação. r 

§ 4" Na hipótese de o candidato ser ocupante de cargo 
o~~ emprego efetiv:o na União, _Estado, Município ou Distrito 
Federal, poderá optar pela remuneração do órgão ou entidade 
de origem. 

Art. 3" Esta 'lei entra em vigor na data de sua puhli~ 
cação. _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 7: 

Votaç~o. em turno único, do Requerimento nn 540. 
de 1993, do Senador Gilberto Miranda. solicitando, 
n<;>s ~e_rmo5: regiment<:~,iS, a Jra_nscrição, _nos Anais do 
Senado Federal, do artigo intitulado "A morte de c;ar
los Castelo Branco: o único ''papa" do jornalismo brasi
leiro", publicado no jornal Tribuna da Imprensa, edi
ção de 2 de junho de 1993. 

Em votação. O requerimento·. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANS· 
CRIÇÃO É SOLICITADA: 

A MORTE DE CARLOS CASTELO BRANCO: 
· O ÚNICO "PAPA" DO JORNALISMO 

BRASILEIRO 

José Aparecido estava em Brasnla. indo para a Fundação 
Oscar Niemeyer, quando recebeu a notícia da morte do jOrna
lista Carlos Castelo Branco. Levou um choque, era um dos 
seus maiores amigos. No carro. as lágrimas desciam pelos 
olho~ de Aparecido. Castelinho esteve com Aparecido em 
Lisboa, foi de lá que saiu para ir para Houston, onde -faria 
os e:1eames definitivoS para uma operação que, afinal, não 
foi feita. Era arriscada demais, o próprio Castelo não qUis. 
Veio para o Brasil. Mas quando saiu de Portugal, a despedida 



7636 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) Ásosto de 1993 

entre Aparecido e Castelinho não foi urna despedida ocasio
nal. Era emocionante demais, para urna simples despedida. 
Tinham a qUase ·certeza -de n-ao· se- ve"reffi ·márS.. 

. ·A. vi~J:J.· Je-.Carlos Castck)t Branco e a de José Aparecido 
s~_c,n,r~:.t~ç.a en:! ~ui to~ momentos, C não"1atprena~ nessa· despe
dt_tla nao_ e~pliclt.a m.as cornovict.a, que hUU\~e em Portugal. 
ha menos de um mcs, Qu_a,n,_do. CasteLo_ •Branco sofreu um 
dos mais rudes golpes de sua vida, a morte do jovem Rodrigo, 
seu filho de 25 anos. (vítima de um dt:sastre de automóvel) 
CastelinllQ não estava no Brasil. Foi localizado em Israel. 
Couhe a Jost.! AparcciL!o.-' 1 Parte mais difíçiL comunicar o 
l'áto a· castelo Branco. Tele{bnoU para d~/ PCdiu qu-e v~ltass.e 
logo para o Brasil, pOiS Seu filho Rodrigo Sofrera um de.sas't~e 
violentíssim-o. Vivido, e'xpe.rieritc~ com- à tniUição qúé ]amai::. 
abandona os grandes repórteres como ele. perguntou ape-nas, 
como-querrrafirma: ·-•Morreu, não é'!". O qUe é que Aparecido 
poderia responder a não Ser dizer a verdade? _____ _ 

Castelo estava saindo de um infartc violentíssimo, (isso 
há 25 anos) fica-ra- mais de 2 meses no Pi-O-Cardíaco. Seu 
estado era tão grave que não pôde operar. Muito aiTtigo de 
todos os médicos du_ Pró-Cardíaco, pergúntei a eles o .que 
aconteceria com Castelinho. E o doutor Rob~on, então o 
diretor, ·me disse~ "Olha Helio, o Castelirilio pode ~·iver tOO 
anos e· pode morrer dormindo, sem saber _de nada. Operar 
é que não pode." Pois. mais de 25 anos depÓis, com o coração 
resistindo a tudo, Castelinho morre de outta doença. (o cân
cer) da qual ninguém escapa. Nessa viagem;de Israel ao Brasil, 
sabendo que sua chegada significava o enterro do filho queri
do. _ _o_coração·de Castclinhu resistiu irripavidamente, não fraw 
quejou em momento algum. - --- ---

••• 
Foi ainda José ApareCido que levou Carlos Castelo Bran

co para o cargo de Assessor de Imprensa (como se chamava 
na época) de Jànio Quadros. Aparecido era o todo-poderoso 
secretário particular, c CastelO só foi por dois motivos. 1 
-Era uma exigência de Aparecido, e_ ninguém resiste a uma 
exigência dessas. 2 -_Queria ver CQI.ri_ç) e que fUilcionava 
o poder por dentro, fazer uma experiêncfa rápida. Mas não 
podia prever que a_ experiência sé'tia-"tãcrrápida;·e não pela 
sua vontade. ou decisão. (Com a morte de Carlos Castelo Bran
co, desaparece o penúlti~o que poderia contar os motivos reais 
da renúnica de Jânio Quadros. Agora só resta mesmo José 
Aparecido._ Os outros que sabiam, Oscar Pedroso Horta e Quin
tanilha Ribeiro também já morreram.) 

Curioso o destino de Carlos Castelo Branco. Nascido 
no Piauí, se radicou em Minas. brilhou no Rio, e não hesitou 
em trocar tudo por Brasília assim que a capitar~e-transferiu 
para lá. Tinha horror ao jornalismo c foi no jornalismo que 
se consagrou. Numa entrevista à rCc~ista Veja, (páginas amare
las, de muitos e muitos anos passados), afirmou sem a menor 
dúvida: '"Quando eu me aposentar, jamais abrirei um jornal.'' 
Em 1953 era chefe de redação da Tribuna da Imprensa. Teve 
um desentendimento (sem briga) com Cai'LOSTacerda, pediu 
demissão. Carlos Lace'rda me.convidou, cu acabara de deixar 
a dircção da revista Manchete (a yerdadeira, não essa que 
só é vista em pedicuros e manirures) fu-i pCla primeira vez 
para a Tribuna. Castelinho me passou a direção, brincando, 
e disse: '"Você é experimentado em dirigir revistas. Mas verá 
o que é dirigir a Tribuna . ., Meses depois eu pedia demissão, 
passava o cargo (sem brigar com Lacerda) ao depois ministro 
Aluiúo Alves. 

Em 1956 eu comecei' minha coluna no Diário de Notícias. 
Fatia Urna coluna e um artigo diário como faço até hoje. 
Casreliilho me dizia: ••você é um maluco." E eu imisti<.i com 
Castelinho para fazer urna coluna diária, o Jornal do Brasil, 
de onde era repórter. tamhém insistia. Ma:-; quem foi fazer 
a coluna no JB, foi Hermano Alves, outro grande jornali::.ta. 
Só alguns anos mais tarde, C que Castelo se decidiu pelo 
espaço diário. Mas Castelo jamais foi colunista na expres~ão 
verdadeira do termo. Gostava mesmo era de ser-comentarista. 
A procura diária da informação não o seduzia. Nos últimos 
15 anos foi ao Congresso apenas em- grandes_ momento::., nas 
oportunidades históricas. E continuava a me chamar profissiow 
nalmente de maluco. 

••• 
PS -Posso escrever indefinídamentc sobre Castdinho, 

pois ele foi o "papa"' da minha geração. E att! a mudança 
da capital, nos víamos diariamcnte,.durante anos e anos. Era 
um vencedor nato. Se tivesse sido seminarista c insi::;tido, 
chegaria a papa. Acaho_u sendo "Papa" de uma profissão 
que detestava. 

PS 2 - Castelo também não gosta,·a de informação. Ou 
pelo menos da "garimpagem" da informação. Geralmente só 
tinha um informante, não precisava mais do que isso. Aqui 
no Rio, José Cândido Ferraz, Aparec-ido e alguns esporadi
ca~ente. Em Brasília, Pedro Aleixo e depois Leitão de Abreu, 
bastavam para ele. -

PS 3- Castclinho não parecia, mas era engraçadíssimo. 
Um dia saindo do Hospital dos Servidores, Conde fomos visitar 
José Aparecido, sempre ele), dei urna carona a Castelinho. 
Ele me contou duas historinha5>. A primeira. Quando foi im
plantada a ditadura, em Brasllia, foi procurado por um grupo 
de coronéis. Que lhe disseram: .. Olha, Castelinho, ''ocê vai 
continuar escrevendo, porque você nunca diz nada." E Caste
linho às gargalhadas, concluía: "'Continuei dizendo tudo, só 
que eles jamais percebiam". Era verdade. 

PS 4 - A outra foi uma confidêriCla:· uMinha vontade 
era parar com tudo, Helio, estou cansado. Hoje me limito 
a escrever pensando na forma. Não quero saber de informação. 
A coluna está bem escrita? Então já estou satisfeito." 

PS 5- Assis Chateaubriand, acadêmico, morreu. Naque
la época a Academia tinha a preocupação de substituir um 
acadêmico por outro do mesmo ramo, profissão ou atividade. 
Austregesilo Athayde convidou este repórter. Castelo Branco 
e David Nasser para se candidatarem. Eu descartei logo a 
possibilidade. Mas insisti muito com Castelinho e com David 
Nasser. David pensou bastante, Austregesifo insistia: uvocês 
ttês têm lugar na Academia. Pode não ser na primeira vez, 
nlás na segunda é certo.,, Dcvid desistiu, Austregesilo sabia 
o que dizia. Castelinho teve 13 votos na pririleira eleição, 
ganhou na segunda. 

PS 6- O jornalismo brasileiro teve a sua grande perda; 
a nossa geração fica sem o maior representante; a Academia 
não encontrará jornalista igual para substituHo; o Jornal do 
Brasil, seja quem for que ocupar seu lugar. terá a mesma 
fortaleza intransponível. Mas vazia. 

Helio Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 8: 

Votação. em turno único, do Requerimento n'' 758, 
de 1993, dos Senadores Pedro Simon c Marco Macicl, 
s_olicitando, nos termos do art. 172, I, do R~gimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
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Lei d~_ Çãmara n" 125., de_ 19lJl -:- Coiiiplementar (n'·' 
ó0/89,--:-.Complementar, na Casa de origem), que disci
plina os limites das despesas com o funcionalismp p!-ihli
co. na forma do_art. 169 da ConstituiÇão_Fede_ral, .cujo 
prazo ~a Comissão de Assuntos Econômicos já st! acha 
esgot_apo. 

Em votação. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente._,_ peço a p~lavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo . 
a palavra ao nobre Senador Marco Madcl. 

O SR. MARCO MAClEL-(PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Pn:~idente, serei muito breve. Con
sidero esse requerimento extremamente procedente, porque 
se trata uma matéria complementar à Constituição. Estamos 
nos preparando para fazt!r uma revisão constituCional e nem 
sequer regulamentamos seus pontos mais imporüiOtes à Córis~ 
tituição em vigor. Esse dispositivo. inclusive, que foi incluído 
na Proposta de Emenda à Constituição pelo Senador Pedro 
Simon, estabelece critérios para o compromefimenfo de des
pesas com pessoal por parte de diferentes entes federativos: 
União, Estados c Municípios. Sua aprovação, a meuveT. mui
to concorrerá para q-ue o País livre-se da chamada crise fiscal. 
que tem. naturalmente. como origem um crónico.défícit públi
co que. inft:!'lizmente, tt!'m _contribuído para causar a inflação 
e. de alguma forma, comprometer o bom desempenho da 
economia brasileira. 

Acredito que, com a inclusão desta matéria na Ordem 
do Dia. o Senado Federal dará seqüência a uma providênCia 
que já foi adotada na Câmara· dos Deputados. A Câmara 
tomou a iniciativa de regulamentar esse dispositivo e- rem-eteu 
a proposição ao Senado faz aproximadamente um ano e meio, 
se não estou equivocado. Portanto, a sua inclusão na Ordem 
do Dia é algo que, a meu ver, vai crcdcociar esta Casa e 
enriquecer a nossá pauta deste segundo semestre, antes de 
começarmos a revisão constitucional. w'l 

OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em YQ\ação .. 
Os Srs.-Senadores que aprovam o requerimento queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto figura-râ na Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Jtem 9: 

Discussão_, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 127, de 1992 (no 977191, na Casa de origem). 
que acrescenta parágrafo ao art. 25 da Lei n" 5.700, 
de 1" de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma 
e a apresentação dos símbolos nacionai_s e dá outras 
providências, tendo 

-Parecer. soh n·' 212, de 1t.J93, da Comissão 
-de Educação, favorável, nos termos de substi-

tutivo que oferece. - -·--

A matéria ficou sohre a mesa durante cipco sessões _ordi
nárias a fim de. receb~r emendas. nos termos do art. 235, 
inciso II, letra d do Regimento Interno. 

À proposição não foram oferecidas em_endas .. 
Passa-se à discussã_o do projeto e do substitutivo, em 

turno único. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. t' 

Secretário. 

Ê lido e aprovado o seguinte 
i' 

REQUERIMENTO N" OE 1993. 782. 

_Nos termos,do art. 279, alínea b, do Regimento·Interno, · 
reqUeiro adiamento da discussão do Projeta de Lei da Câmara 
n" 127, de 1992, 1a· fim de que seja encaminhado ao reexame 
da Comissão de~ Educação. uma vez que o Decreto-Lei n\' 
869, de 12 de dezembro de 1969 encontra-se revogado pela 
Lei n•• 8.663. de 1993. 

. Sala das Sessões. 19 de agostode 1993.- Bello Parga. 

' ()SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A matéria 
vai ao 'reexame da Comissão de Educação . 

. O SR. PRESÍDENTE (Chaga~ Rodrigues) -Item 10 
Disc!J,ssão. em turno único,_do Projeto_de Lei da 

Câmara n'l8, de 1993 (n''l.l62188. na Casa de origem), 
· que dispõe sobre a instituição da Semana do_ Traba

lhador, tendo.: 
__:,,Pare6er favorável. sob n" 215, de 1993. da Co

missão 
-de E?ucação, 

· A m3.téria· f'ico·u sobre a mesa duraitte cinco sessões .ordi
nárias a fim de receber emendas, nos termos do art. 235. 
inciso II, alínea d, do Regimento Interno. 

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. -
Em discussãq. (Pausa.)_ 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discuSsão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Q projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO OE LEI OA CÂMARA 

N' 18, OE 1993 

(N' 1.162/88, na Casa de origem) 

Dispõi sobre a instituição da Semana do Traba
lhador. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ fica instituída a Semana do Trabalhador, corno 

parte integrante das comemorações do Dia do Trabalho. 
Art. 2'? A Semana do Trabalhador s_e encerrará no dia 

19 de maio. 
Art. 3'-' Ao Ministério do Trabalho e Previdência Social 

caberá no transcurso da Semana do Trabalhador fornecer. 
a todos os sindicatos de_ empregados. cartilhas explicativas 
sobre os_ direitos sQciais do trabalhador e a relação d~ todos 
os ·serviços prestados pelo órgão. 

§ 19 As cartilhas deverão ser distribuídas igualm,ente 
para ãs escolas públléas, prinCipalmente aquelas que .. mánte
nham cursos noturnos, e às empresas de um modo geral. 

§ 2~ A distribuição das cartilhas se realiz~rá de forma 
gratuita e acontecerá todos-os anos em campanha promovida 
pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

Art. 49 Os órgãos públicos da administração direta da 
União. dos Estados e dos Munic_ípios deverão promover um 
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calendário de atividades que objetive a inforrriação, a especia
lização, a integração e difusão das experiências dos ti"ab'alha-
dures. - · · 

Art. 5" O Poder Executivo regulamentará a presente 
lei no prazo máximà de noventa dias. contados da Qa,tÇt de. 
sua publicação. 

Art. 6" Esta lei entra em vigor na da~a de sua publi
cação. 

Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu~s) -Item 11: 

Discussão. em turno suplementar. do Proj~to de 
Rcs.olução_n"_44, de 1992 (apresentado pela Comissão 
de COnstituiçã0, Justiça e Cidadania,. como conclusão 
de seu Parecer n·· 224. de 1992}--;::-que acrescenta.pará
grafo ao art. 4'-' da Resolução n·' 96, de 1989, que dispõe 
sobre limites globais para as operações de crédito eXter-
no e interno da União, de suas au~a.r:quias e demais 
entidades controladas pelo Poder Público Federal e 
estabelece limites c cOndições para a concessão da ga
rantia _da União em operações de crédito externo c 
interno, tendo 

-Parecer; sob n'' 250, de 1993, _da_Com-iss.ão_ -
- Diretora. Ofere"c<!õ.do a redação .do_vencido. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 783. DE 1993 

Nos termos do art. 279, alínea_c, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Profe-to de Resolução 
n" 44. de 1992, a fim de ser feita na sessão de 17-9-93. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1993.- Élcio Alvares_ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue)) ~O projeto 
será incluído em Ordem do Dia na data aprazada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _-Item 11 A: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÀO 
W 23, DE 1991 

Discussão, em segundo turno, da P_roposta de 
Emenda à Coristituiçãó n'' 23, de 1991 que dá nova 
rcdação ao art. 16 da Constituíção Federal, tendo 

Pareceres sob n·• 24, de 1992 e 17 I. de 1993, da 
ComisSão Temporária designada para analisar a maté
ria, favorável; e da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, favoráVel, com emenda de redação que 
apresenta. 

A matéria constou de sessão extraordinária anterior, 
quando teve sua segunda sessão de disct.i~são. Transcorre agO
ra a última sessão de discussão. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A matéria será oportunamente- incluída em Ordem do 

DTã-. -:-

·_O SR. PRESIDENTE (Chaga~ ~oJrigw::s:J_-:- ~te~ 12: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" I 14, 'DE I992 

(Incluído f.!ffi Ordem do Dia, nos termos do art. 
172, 1 do Regim-ento Interno.) '· 

(Tramitando em conjunto com os Projeto de Ld 
da Câmara n'' 131, de 1992. e Projeto de Lei do Senado 
n" 344, de 1991.) - - · 

Projew de Lei da Câmara n" 114, de 1992 (n" 
, '4.556/89, na Casa de origem.), que dispõe sobre restri

ções ao uso e à propaganda dt.! produtos fumígerm •. 
hebidas alcoólicas, medicamentos. terapias c defensi
vos agrícolas. nos termos do§ 4'' do art. 220 da Consti
tuição da República. (Dependendo de parecer.) 

O__Sr. Marco Maciel_- Sr. Prcsidf.!nte, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues.)- V. Ex· tem 
a palavra. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu gostaria de sf.!r escla
recido, pois. pelo que tenho conhecimento, o projeto oriundo 
da Câmara foi aprovado mtm ac.ord.o. O avulso que consta 
da Ordem do Dia não faz menção a nenhuma outra manifes
tação, a não ser ao projeto da Câmara. 

Estou sendo informado. agora, peta Secretaria da Mesa. 
que vai ser oferecido um parecer de plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues.)- Sim, profe
rido pelo nobre Senador Cid Saboia de Carvalho. 

O SR. MARCO MACIEL -Neste caso, cu gostaria de 
ouvir o parecer para, depois, manifestar-me. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues.)- O parecer 
será oferecido hoje e votado opo-rtuTiãrncntt:. 

Nos termos do art. 140, alínea b, do Rt.:gimento Interno, · 
designo o nobre Senador Cid Saboia de Carvalho para proferir 
parecer em sub~tituição à ComissãO de Assuntos Sociais. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. trata
se de um parecer um tanto quanto alongado. Daí por que 
requeiro a puhlicação e que seja constante dos avulsos para -
conhecimento de todos os Srs. Senadorc:s. Naturalmente. esta 

- matéria não será votada hoje e sim aPeTias conhecida. 
Sr. Presidente, concluímos por um substitutivo 4ue é 

apresentado a esta matéria. Substitutivo ao Projeto_de Lei 
da Câmara n" 114/92. 

"Dispõe sobre restrições ao uso e à propaganda 
de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamen
tos. terapia~ c defensivos agrícolas, nos termos do S 
4'' do art. 220 da Constituição da República." 

O Congresso Nacional decreta- e_tcmo~ a4ui, Sr. Presi
dente, um substitutivo, dado o adiantado da hora, seria ínte~ 
ressante a publicação para o conhecimento dos Srs. Senadores 
na próxima reunião, já que não haverá a discussão nesta data. 

O parecer é o seguinte: 
Os Projetes de Lei em epígrafe. coin maior oú menor 

amplitude, vêm regulamentar o§ 4" do art. 220 da Constituição 
da Repúhlica, pelo qual se determina que "a propaganda 
comercial de tab_aco, bebidas alcoôli_ç_as, agrotóxicos, medica
mentos e terapias estará sujeita a restrições legais, no"s termos 
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do inciso II do parág_ré,!fo_ ant(!rior,, e con_terá, sempre que 
necessário, advertência sobre os malefícios dccorrcnte's de 
seu uso". 

Já o inciSO II, do§ 3", do mesmo artigúà que se reporta 
o texto, reza: 

§ 3" Compete à lei fedt:!ral: 
I - ......................... .' ... . 
II- estabelecer os meios legais que garrintam à pessoa 

e à família a possibilidade de se defenderem de prOgr;:~ma~ 
ou programações de rádio e televisão que contrariem o dispos
to no art. 221, bem cõffiO âa propaganda de produtos, prática~ 
e serviços que possam ser nocivos à saúde C aO rilélõ arriflien
te.·· 

Diante disso. o eminente Senador César Dias apre~enta 
o Projeto de Lei n" 344, de_l991, que procura regulamentar 
e disciplinar o uso c a propaganda de bebidas alcoólicas, p_ro
movendo a educação sanitária, no sentido de conscientizar 
a população quanto aos perigos do álcool e sua_ dependência 
física e psíquica _c buscando proteger principalmente os meno
res de 16 anos e pessoas mais suscetiwis às propagandas subli-
minarcs. · 

Por outro lado. são aprovados na Câmara os Projetes 
de Lei n·" 13I e 114. de IY92 (n"' 1.603-B, de 1991, e n·' 4.556-E. 
de 1989, na Casa de origem.), de_ autoria, respectivinTif:nte-. 
dos ilustres Deputados Jackson Pereira, Elias Murad e outros. 
O primeiro torna obrigatória a advertência "não tome remédio 
sem antes consultar um médico. Pode ser perigoso para sua 
saúde" nas embalagens, rótulos e bulas de todos os_ medica~ 
mentos vendidos em território nacional; o segundo. mais anti
go c mais abrangente no seu escopo, dispõe sobre as restriçõt::s 
ao uso e à propaganda de produtos fumígeros. bf.!bidas alcoô
licas. medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. 

O Projeto de Lei do Senado n·· 344/91 recebeu nesta 
Casa quatro emendas: a de n'' 1, do Senador Ronaldo Aragão, 
que pretende dar a seguinte redação ao caput do art. 1 · do 
projeto: 

--Art. 1'' As empresas produtoras de hehidas alcoólicas 
de teor superior a 13" Gay Lussac ficam obrigadas a inserir 
nos rótulos das embalagens c recipientes de seus produtos, 
de forma clara c legível, a seguinte expressão:'' 

Segundo sua justificaÇãO; a Cmcnda pretende inserir no 
projeto o dispositivo que já consta no PL n" 4.556/89, da 
Câmara dos_ Deputados, de autoria do Deputado Elias Murad 
e outros, que diz, in verbis: 

"Parágrafo único. Cõi1S:íderam-se bebidas alcoólicas, 
para efeitos desta lei, as bebidas potáveis com teor alcoólico 
superior a 13" (treze.) graus Gay lussac." 

A Emenda n·• 2, do SenadOr Gerson Camata, visa acres
centar, ·no art. 1'', nos dizere-s a serem inseridos obrigato
riamente nos rótulos das _e-mbalagens de bebidas alcoólicas 
de qualquer teor, a expressão "em excesso~·. entendendo que 
o que é prejudicial à saúde não é a ingestão de behidas alcoó~ 
licas, mas o excesso de consumo. -

A Emenda n" 3, tambt!m de autoria do ilustre Senador 
Gerson Camata, objetiva excb.tir o art. 3·'~- -r-enumerando-se 
os demais. argumentando que o aludido artigo é inconsti
tucional por íntromcter~se no domínio privado. Segundo tal 
artigo, 25% do tempo das mensagens publicitária-s divulgadas 
pelos meios de comunicação (rádio c televisão.) seriam reser
vados às entidades do Ministério da Saúde ou aSsociações 
sem fins lucrativos- que se dedicam à prevenção c combate 
ao uso abusivo de bebidas alcoólicas. 

A última Ef!_l~n.da, de n'' ~.oferecida também pelo Sena~ 
çlor Rpii<;i.ldo An!,-g,ão,_ manda ~çrcsccntar, ondç CÇ)r,.Ibcr, o. se-
guinte artigo: · · 

·· Art. A rnscrção das advertências especificadas ncsth' 
lei se tá eXigível a pó~ 360 (treze'ntos e sessenta.) dias de sua 
publicação". 

Argumenta o au_tor que o prazo permitiria às empresas 
esgotàrem os seus. estoques de rótulos antigos, não vindo a 
ocorrer transferênCia aos custos dos produtos, conseqüente
mente, aos consumidores, "do õnus da substituição preten
dida". 

1~ ~ Projeto drr Lei da Cãmara n': 114, de 11}92., ,ou de 
n" 4.556-E, de 1989, na Ca~a de origem, recébeu apen'as uma 
emenda de autoria tlo eminente Senador Meira Filho, que 
deseja sC acrescente ao art. 9" uni S 4;\ nos seguintes te_(mos: 

··§ 4-' No que diz respeito à publicidade de medicamen
tos c defensivos agrícolas, os meios de divulgação só serão 
responsáveis na medida cm que veiculem publicidade tendo 
conhecimento ou tendo sido advertidos por órgão legalmente 
competente de que a peça publicitária não atende aos requi
sitos <!SÜlhelccidos nesta lei." 

·os projeto~ de lei sob análise, ao versarem sobre o mesmo 
t~ma, colimando regulamentar expresso dispositivo constítu
cional. na verdade completam-se. Ensejam, portantO, a elabo
ração de um substitUtivo que não só aglutine os dispositivos 
corrlplcmcntarcs, mas tamht:!m opte pelos mais corretos e rele
vantes, sob o ponto de vista desta relatoria, bem como apro
veite as emendas apresentadas. justificadamente aperfeiçoa
doras do texto. 

Para a apresentação do aludido substitutivo esta relataria 
escolheu como texto básico o P(ojeto de Lei da Câmara n··· 
114, de 1992, de autoria do Deputado Elias Murad e mais 
11 (onze.) de seus pares que o subscreveram, por ser mais 
abrangente e contemplar integralmente o requisitado pelo 
mandamento const!tucional. 

Preliminarmente, caht!-nos dizer que nenhum dos dispo~ 
sitivos expressos pelos três projetes de lei contêm qualquer 
civo de inconstitucionalidade, pois ao delimitarem a propa
ganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos. 
medicamentos e tt.!rapias estão apenas disciplinando o dispo
sitivo constitucionál que coloca a aludida propaganda comer
cial s~b restrição legal (§ 4" do art. 220.). visando garantir 
"à pessoa c à família a_ possibilidade de se defenderem de 
programas ou programações de rádio e televisão que contra
riem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de 
produtos. práticas e serviços que possam ser nocivos .__.à saúde 
e ao meio ambiente" (inciso II. S J', art. 200- Constituição 
da Republica.). 

Outro aspecto que urge seja esclarecido é o conceito 
de bebida alcoólica. Assim é definida a bebida que contém 
certa proporção de álcool expressa em graus alcoólicos (Gay 
Lussac. ). Uma bebida alcoólica titulada a l·'(urh grau.) contt:!m 
10 (dez.) gramas de álcool por litro. Exemplificando, um vinho 
titu,ado a 11,\ (onze graus.) contém 1 10 (cento e dez.) gramas 
de álcool por litro. Sob o ponto dt.! vísta calórico, toUa bebida 
alcoólica ~ um alimento, pois. em média, cada cem gramas 
de álcool ou lÜ'' por litro fornece mais de 600 (seiscentas.) 
calorias. No Brasil dç hoje, cm que 70%- da população sofre 
de déficit calórico na sua alimentação, ainda quantitativa
mente insuficiente, muitos trabalhadores adultos fazem a com
plementação calórica pela ingestão de bebidas alcoólicas desti
ladas, de titulação elevada e de custo mais baixo. Infelizmente, 
são as bebidas de maior nocividade. 
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A intenção do legislador ao incluir na Lei Maior dispo
sitivos que protejam o indivíduo c a família da propaganda 
de prOdutoS; práticas e se·rviços que possam ser nbéivOs a· 
saúdt.! c a·o·meio·ambicnte'(inclso II.§ Jl, ·ar't. 220.), foi cxata-· 
mente a de se evitat qUe a parcela mais sust:etível da poptilação· 
(criunças ,e adolescentes.) -fiqué exposta ao ·podt.!r de influen
ciação· avassaladora da nlíditi·eletrôniCa, ·mormente quanto 
à indução ao consumo de tabaco e álcooL 

Discordamos, no ·caso das bebidas ak:oólicas, do disposto 
no parágrafo único, do art. 1". do PLC n•''ll4, _de 1992, de 
autoria do eminente Deputado Elias Muratl' e outros, quando 
diz: ··consideram~se bebidas alcoólicas, para efeito 'desta lei, 
as b_cbidas potáveis com teor alcoólico ·:mpCrior a 'I 3 ·(treze.) 
grduS Gay l:.ussac". · · ' · 

Ora, a exclusão de bebidas alcoóliças de titulaç.ão ·a.b3.ixo 
de 13" Vem frústrar coinp_letamente o 'Jscopo da própria lt!i, 
pois favorece ainda mais'aqllé!'as behidas_ch'amadas pela litera
tura especializada "de iniciação", qué sê'situam em gfau~ 
alcoólicos abaixo dos 13", sendo as m.ais ·comuns o vinho e 
a cerveja. Esta, sobretudo, é a rcsponS;ável pelo estupendo 
aumento do consumo de álcool, no m_undo, nos últimos virite 
anos, coindderitemimte pela 'clcvaçoí.o -rápida e exponencial 
do seu uso na Anlérica Latina, na Ásia, c'nos países africanos, 
geralmente após a i:mplanração de ccrvcfarias transnacíciriais; 
o que parece não ser o cas-o do Brasil, más que de qualquer 
forma entrou na onda de publicidade tnassifieãntt.!. Ê de se 
ressaltar que o seu uso é d_e_longe mais· freqüente entre a 
população jovem, inclusiw adolescentes, daí o seu epíteto 
de "bebida de iniciação" ou "bebida gLiiã'~. 

A cerveja titula~sc de 2 a 6'', mas. -q~ase que de fÔrma 
universal usa-se a cerveja a 5''. No Brasil,'cinde não há cootrole 
sobre a ti_tulação Qa cervej~. c não é obrigatório o seu registro 
no rótulo. ~S;ta _tirula.ç~o varia muito, sémpre acima de 5'0', 
cht::gando comumente a 8\'. 

Ademais, tanto a cerveja quanto o vinho levam facilmente 
â. embriaguez ou senão a alterações fisiológicas importantes 
e potencialmc_ntc nocivas ao indivíduo ou a terceiros._ Para 
tt:r.-se uma idt!ia mais concreta sobre o a~sunto é importante 
assinalar: 

-I copo de cerveja a 5"ou_I taça de vinho a 12'' resultam, 
em média, numa alcoolemia de 0,15 g por litro de sangue, 
donde 4 copos de cerveja tomados dentro dt:: 1 hora ocasio~ 
nariam mais ou menos uma alcoolemia de 0,6g/litro; 

-na França. um do:-. países de maior consumo per capita 
de álcool (considerado em nível puro.). portanto com maior 
tolerância social ao seu uso, a alcoolt:!mia igual ou acima de 
0,8 g/1 é considerada taxa contravcncional e, ?10m de 1,2 g/l, 
taxa delitual, em que as penas sofrem acréscimo~ 

-a 0.25 g/1 de alcoolemia, o iitmo 3Jfa cerebral é modifi~ 
cacto no eletrocnccfalograma; 

-de 0,5 a 0,8 g/1, se observa em maior ou menor grau, 
nos seres humanos: 

1 -alongamento do tempo de reação psicomotora; 
2- redução do campo visual; 
3- diminuição da resistência ao ofuscamento; 
4 -erros de _apreciação das distâncias: 
5- diminuição ou desaparecimento das inibições; 
6- relativa analgesia. 
De outra forma, se a lei tem por objetivo maior estabe

lecer restrições à propaganda de tabaco e etüicos na mídia 
eletrônica, principalmente nos horários de acesso a crianças 
e adolescentes, permitir a propaganda irrcstrita de bebidas 
alcoólicas fermentadas _é _anular os próprios efeitos da lei, 

'nO'cju'e't'ailge à proteção daquele grupo pOPuiãdõõat, dando. 
continuidade ao process~ de Seu aliCiámento' Sublimütar paia 
o uso precoce "de iniciação"· e .freqlíenterheiife abusivo dos 
etl1icos. · 

Se o uso esporádico e moderado de bebidas alcoólicas 
é sociável e .até defendido como saudável, a: imoderação é 
causa de graves prejuízos individuais, sociais e .econômicos. 

Quanto aos dizeres de advertência a serem inseridos nos 
rótulos das embalagens e recipientes de bebidaS alcoólicas, 
cnt<:;qdernos dcv.a~se. repe_tir o que já é internacionalmente 
consagrado, podendo ser lido em qualquer lata de cerveja 
in:tP."!rta~a. onde se r.essalta. que .o. uso de _álcool pode ser 
preJudicial à saúde e reduz a habilidade para dirigir veículos 
e o_pel-ar. máquinas;: que ~eu c6ns!JmO por mulheres grávidas 
acarreta danos ao feto. . . 

Diante do exposto somos Pelo aprOVêíiinlerlto e apro
vação parcial das proposições, nos rermos do seguinte: 

Substitutivo ao Projeto de Lei-da Câmara n·' 114. de 1992 
Dispõe sohre as .restr-ições' aó 'u'so e· à'p(opaganda--de 

produtos fumígcros, bebidas alcoólicas, m'edkanie'ntos, tera
pias e defensivos agrícolas, nos termos do § '4\' do art. 220 
da: Constituição da R'cp~hlica: · 

O Congresso Nacional' decreta: 
' Art. 1'1 O uso e a propágan·da de prddutós fumígeros, 

derivados ou não do tabaco, de bebidas alcoólicaS, de medica~ 
mentos e terapias e de defeJ?sivos agrícolas estão sujeitos às 
restrições e condições estabelecidas por esta lei·, nos tennos 
do § 4'1 do art. 220 da Cons_tituição da República. 

Art. 2° A propaganda de produtos derivados do tabaco 
e de bebidas alcoólicas somente será permitida, nas emissoras 
de rádio e televisão, no horário compreendido entre as 22 
(v:inte e duas) horas c as 6 (seis) horas. 

Parágrafo único. A propà.ganda referida neste artigo, 
assim como a veiculada na imprensa escrita, não poderá asso
ciar o uso dos produtos à prática de esportes e ao desempenho 
saudável de qualquer atividade, ao maior êxito social e sexual 
ou à indução do bem-estar e à saúde. 

ArL 3" A propaganda comercial dos produtos referidos 
nó art. 2" conterá. nos meios de comunicação, consoante suas 
caracteríslicas, advertência escrita ou falada sobre os male
fícios do fumo ou conseqüências do uso de bebidas alcoólicas. 

§ 1 ·• A advertência, na propaganda dos derivados do 
tabaco, far-se-á através da frase: .. 0 Ministéiio da Saúde ad~ 
verte: fumar é prejudiCial' à saúde". 

§ 2\' No caso das bebidas alcoólicas, a advertência será 
do seguinte teor: ··o consumo de álcool reduz a habilidade 
para dirigir veículos e opeiar máquinas e pode causar danos 
à saúde. A ingestão de bebidas alcoólicas por gestantes acar
reta graves danos ao feto". 

§ 3~ As embalagens, recipientes ou rótulos, exceto se 
dCsfinados à ex-pOrtação, os pôsteres, painéiS ou cartàZes, jor
nais e revistas que façam difusão ou propaganda dos produto~ 
referidos no art. -2;', mesmo que importados, conterão as adver
tências mcncionadai nOs §§ I·' e 2r deSte artigo, consoante 
a natureza do produto e sempre de forma clara e legível. 

§ 4" As advcrténcias de que trata este artigo obedecerão 
às normas estabelecidas pelo Minis_rério da Saúde c poderão 
ser mudadas em cada período de 18 (dezoito) meses, com 
base em comprovados critérios Científicos, sendo concedidos, 
a partir da vigência desta lei, 120 (cento e vinte) dias paf'a 
a substituição do texto em vigênçia quanto à propaganda e 
180 (cento e oitenta) dias, em relação â.s embalagens. 

Art. _ 4'·' As chamadas e caracterizações de patrocínio 
dos produtos indicados no art. 2", para eventos alheios â. pro-
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gramação norinal ou rotine.jra das emissoras_Qe_ rádio e tei.evi
são, poderã9 ser feitas em qualquer horârio, desde que idemi.
ficadas apenas com a marca ou slogan do produto, sem reco
mendação do seu consumo. 

§ i·· As restrições de_ste artigo aplicam-se à propaganda 
estática existente em estádios, veículos de competição e locais 
similares. - , , .. 

§ 2~ .Nas condições do caput deste artigo. as chamadas 
e caracterizações de patrocínio dos produtos__cs_tar_ão Iiherlldós 
da exigência do art. 3" desta lei. _ _ _ -.-. ___ _ 

Art. sv É obrigatória ~ seguinte advertência n~s éni.ba
lagens, rótulos, e bulas de _todos" os medicamentos vend.ido~ 
em territóriO nacional: "Não_ tome ren'iédio sem antes consul~ 
tar um médico. Pode ser perigoso para sua saúde'". 

Art._ 6" _A propaganda de medicamentos c terapias de 
qualquer tipO ou espécie só poderá ser feita cm puhlicações 
especi-alizadas, dirigidas dircta e especifiCamente a profissio-
nais e instituiç'õ~s de saúde. . - -- --- ------ ----

§ 1" Os medicamentos a.nódinos e de venda livre. assim 
classificados pClo órgão competente do Ministério de Saúde, 
poderão ser anunciados nos órgãos de comuniCação social 
com as advertências quanto ao seu abuso, conform_e indicado 
pela autoridade classificatória. 

§ 2'' A -propaganda dos medicamentos referidos neste 
artigo úão poderá conter afirmações qüe não ·sejam passíveis 
de comprovação científica, nem poderá utilizar depoimentos 
de profissionais ou pessoas que não sejam legalmente qualifi
cadas para fazê-lo. 

§ 3'' Os Produtos fitoterápicos da flora medicinal brasi
leira que se enquadram no disposto no§ 1" deste artigo, deve
rão apresentar comprovação científica dos seus efeitos tera- _ . 
pêuticos no prazo de 5 (cinco) anos ·da publicação desta lei, 
sem o que terão os seus registres cassados. e su,a propaganda 
automaticamente vedada. 

Art. 1~ A propaganda de defensivos agrícola:::; que cOn
tenham produtos de efeito tóXiCO para o ser humano deverá 
restringir-se a programas e publicações dirígíOas_aos agriéU.l
tores e pecuaristas, contendo completa explicação sobre sua 
aplicação, precaução no emprego, manuseio, consumo ou ut_i
lização, segundo o que dispuser o órgão competente do Minis
térío da Agricultura. sem prejuízo das normas _estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde ou_ outro órgão do Sistema Único 
da Saúde. 

Art. 89 São vedados: 
I- o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos 

ou de _qualquer outro produto furnígero, derivado ou não 
do tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo em 
área destinada exchJ.sivamente a esse fim., d~vidap1ente isolada 
e com arejamento conveniente; 

II-o uso dos produtos de que trata o inciso anterior, 
nas aeronaves e veículos de transporte coletivo, salvo quando 
transcorrido_ de_ uma hora de viagem e houve~. nesses meios 
de transporte, parte especialmente reservada aos funí.antes; 

III- a utilização de trajes~esportívos para veicular prop~
ganda dos produtos a que se refere esta lei; 

IV- a promoção de bebidas alcoólicas atravé~ da distri
buição_de_am_ostra grátis_nos evento::; públicos em que tenham 
acesso menores de.l8 .( clezqito) aoos.; __ -. _ _ ___________ _ 

V- a venda e a exposição de bebidas alcoólicas em. bal~ 
cão de bares, restaurantes e _estabelecimentos símilares_sitUa-
dos em rodovias; - - -

VI -a propaganda de bebidas 3ICoólicas ein rodOVias. __ 

, . Pax:ágrafo único. Para os fins do disposto no inciso I 
deste artigo, conside_ram-se também recinto coletivo as rcpar~ 
tições públicas, os hospitais, poStos de saúde. clínicas c con,s1,1l~ 
tórios médicos, os restaurante?, ~s.salas de a1,1la, as bibliotecas, 
os recintos de trabalho coletivq e as salas de teatro e cinema. 

Art. 9~' Aplicam-se aos infratores desta lei, sem pre
juízo de outras penalidades previstas na legislação em vigor. 
esPecialmente na Lei n'·' 8.078, de 11 de setembro de 1_990 
- Código de Defesa do Consumidor, as seguintes sanções. 
conforme a gravidade da transgressão: 

· I- advertência; 
II- suspensão, no veículo de d.ivulgação da publicidade, 

de qualquer outra propaganda do produto, por prazo de 15 
(quinze) dias; 

III -obrigatoriedade de_ anúncio de r~tifiÇa_çãQ ou çsçla~ 
re_cimento, para cOmp-ensar propagand_a distorcida ou de má 
fé_, ocupando o mesmo espaço em caso de publicação e, no 
mínimo, do mesmo tempo e horário. no rádio C -televisão; 

IV- apreensão do produto; 
V- multa de 100 (cem) a 500 (quinhentas) vez_es o valor 

da Unidade Fiscal -de Referência - UFIR vigente n,o mês 
em que for aplicada a penalidade, ou outro indicador que 
a venha substituir. cobrada em dobro, em triplo e assim suces_
sivaffiente, na--reincidência; . 

VI - cas$ação do registro para fabricação oo- comercia~ 
lização do produto. -

§ 1\' As sanções previstas neste artigo poderão ser apli
cadas de forma gradativa o_u_cumuJativamente, de acordo com 
a gravidade da transgressão ou reincidência. 

§- 29 Em qualquer caso. a peça publicitária fica dcffniri
vamente vetada. 

§- 3\' Consideram-se in"rratoreS~ para efeito deste artigo, 
os resPO'nsáveis pefo ·produto, pelo ambiente onde ocorra a 
íõ.fração, pela peça publicitária e pelo veículo de comunicação 
utilizado. 

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 
É o parecer. Sr. Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Portanto, 
o parecer conclui favoravelmente à matéria na fo.rma de substi
tutivo que oferece. A proposição ficará sobrt.'! a mesa. durante 
cinco sessões ordiilárias, a fim-de receber emendas, nos termos 
do art. 235, inCiso II, letra d, do Regimento Interno. 

O mesmo ocorre com os itens 13 e 1_4 da pauta,- que 
tramitam em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n" 
llf\, de1992. 

São os seguintes os itens cuja apreciação é sobres
tada em virtude de_tramitação conjunta: 

-13-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N·> 131. DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I d_o 

·Regimento Interno) 

(Tramitando erri conjunto cóm os -Projetes de Lei da Câmar_a_ 
n' 114, de 1992, e Projeto de Lei do Senado n' 344, de 1991) 

Pro'jeto de Lei da Câmara n" 13L.áé \992 (n·' 1.6Ó3191, 
nã Casa de grigem), que institur-a obrigatoriedade da co!oca-
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ção de frase de advertência nas emhala~tens, rótttlos_e hulas 
de medicamentos. -- - ._ 

- 14-

PROJETO DE LEI DO SENADO N·· 344, DE I\IYI 

(Incluído cm Ordem do Dia, nos termos do art. 172 ... I do 
Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos ·de Ld da Càmara 
n'' 114 c 131, de 1992) 

Projeto de Lei do Senado n" 344. dt! 19~L de autoria 
do Senador César Dias, _que regulamenta e disciplina o uso 
e propaganda de h~bidas alcoólicas c dá outras providencias. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 15 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" SS, de 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172. I, 
do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Alfredo Campos. que diS:pôe :;.ohn::: 
o exercício_ da profissão de Decorador. c dá outras providênM 
cias. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 140, letra b do Regimento Interno. 
designo o nobre Senador Cid Sahóia de Carvalho para emitir 
parecer. em substítuição à Comissão de Assuntos SociaiS. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para proferir part>_cer.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
presente Projeto de Lei, de autoria do nohrc Senador Alfredo 
Campos, tem por objctivo a regulamentação do exercício da 
profissão de Decorador. 

Em seu art. 1", o Projeto em tela disp6e sobre ascondfções 
exigidas para o exercício da profissão de decorador de interio
res. cstahclccendo a_exigência de diploma em curso superior 
especifico. devidamente reconhecido, ou diploma obtido no 
exterior e revalidado em tt!rritório nacional. 

O Projeto de Lei também estabelece condições especiais 
para aqueles que já desempenhavam a profissão "à data de 
publicação da Lei. considerando os profissionais Com Curso 
superior, cm exercício por pelo menos doze meses. e os que 
têm segundo grau completo e já C'Xerçam a profissclo por. 
pelo menos. sessenta meses. habilitado~ para o seu legítimo 
desempenho. 

O Projeto em análise define c especifica as características 
da profissão c aS ãtiVidildcs qUe lh!.! são peculiares, estabele
cendo, ainda, no seu art. 58, a questão do registro profissional. 

Apresentado no Senado Federal, o Projeto de Lei se 
encontra cm exame na Comissão de Assuntos Sociais.em no
me da qual apresento o pres-ente parecer. 

É inquestionável o mérito da proposta no que tange a 
necessidade de maior definição da profissão de Decorador, 
na medida cm que o exercício de qualquer profissão tem como 
condição essencial a sua mais acabada configuração no inte
resse, sobre_tudo, da preservação de claras e justas relações 
trabalhistas. 

Entendida basicamente Como a combinação harmônica 
de equipainentos de interiores com- os elementos arquitetô
nicos propriamente ditos, a decoração de interiores c a arquitc
tura têm sofrido, no decurso dos _séculos, influências seme
lhantes. 

Do ponto de vista históiíco, o padrão decorativo inaugu
rado pela Itália renasceli.tísta- constitui üm marC(fâc transfor
mação nos preceitos da decoração interna das residências e 
dos prédios públicos. 

Daquele momento para cá. tendências nascidas sob a 
insp-iração de diferentes culturãs. por todo o mundo, foram 
imprimindo sua marca no arranjo decorativo dos interiores. 

No Brasil, até muito recentemente. sob- forte influência 
do ideário modernista, tanto a concepção estrUtural como 
a solução decorativa das edificações ficavam concentrados em 
am só profissional: o arquiteto. 

As exigências contemporâneas. entretanto. ahríram o 
mercado para uma nova c cada vez mais atuante categoria, 
congregando, atualmentc. cm todo _o país, cerca de 6.500 
decoradores, conforme nos informa o Projeto de Lei. 

É importante ressaltar 4ue, sem esquecer o expressivo 
contingente constituído por aqueles profissionais em exercício 
que não possuem formação específica. o Projeto_ de Lei cria 
condições especiais para sua adequação ao disposto no texto 
em exame. 

Pelo exposto. pela ausência de óbices e por considerar 
o Projeto de Lei do Senado n" 85. de 1992,_altamente meritó
rio. p_ronunciamo-nos favoravelmente à sua aprovação. 

E o parecer. Sr. Presidente. 

O SR-~ PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
conclui favoravelmente U matéria. -

A proposição ficará sohre a Mesa durante cinco sessões 
ordinárias. a fim de receb_er emendas. nos te;rm_os do art. 
235. inciso II.letra d do Regimento Interno. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, eu gostaria de 
saber quando o Projeto de Lei n'' 114. de 1992. que era o 
item 12 da pauta, e que foi objeto de parecer oferecido em 
plenário, de autoria do nobre Senador Cid Sabóia de Carva
lho, retornará ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Ficará sobre 
a Mesa durante cinco sessões, a fim de receber emendas. 

O Sr. Marco Maciel- Muito obrigado a V. Ex·! 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 16: 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Decreto Legislativo n" 119, de 1991, 
de iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que susta os a tos normativos do Poder Exe
cutivo que objetivam realizar o processo de privati:.. 
zação da Usiminas. 

A Presidência, nos termos do art. 334, letra a do Regi
mento Interno. e do Ofício ri" 38/93, da CoiTlíss30-de AssUntos 
Econômicos, declara prejudicado o Projeto. 

A matéria vai ao Arquivo. 

-~O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 17: 

MATÉRIA ASER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n•' 35, de 1991, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda. que autoriza a utilização 
de cruzados novos para a aquisição de ações de empre
sas incluídas no Programa Nacional de Desestatiza:ção. 

A Presidência, nos termos do art. 334,letrã: a, do Regi
mento Inferno e do Ofício n" 39/93, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, declara prejudicado o projeto. 

A matéria vai ao Arquivo. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 18: 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n" 204, de I99I, de auto
ria do Senador Magno Bacelar. que autoriza a utiliza
ção de cruzados novos, de titularidade de_ pessoas físi
cas, para a aquisição de ações de empresas incluídas 
no Programa Nacional de Desestatização. 

A Presidência,- nos termos do art. 334, letra a do Regi
mento Interno e do Ofício n~ 39/93 da Comissão de Assuntos 
Económicos, declara prejudicado o projeto. 

A matéria vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 19: 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n"3I, de I993, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, que extingue o_s cen
tavos da unidade monetária nacional. 

A Presidência, nos termos do art. 334, letra a ___ do Regi-
mento Interno e do Ofício nn 37/93, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, declara prejudicado o projeto. 

A matéria vai ao ArqUiVo. -

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rudrigues)- Não há quo
rum para o prosseguimento da sessão. Os iténs restautes __ da 
pauta ficam adiados. 

São os seguintes os itens cuja apreciaçã? fica _adia
da: 

-1-

PROJETODE LEI DA CÂMARA 
N• I56, DE I992 

(Em regime de_ urgência, nos termos do art. 336, 
c do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei 
do Senado n'" 243 e 268, de I99I, 6 e 130, de I992) 

Continuação da discussão, em turno único, do Pro
jeto de L.ei da Câmara n' I56, de I992 (n' 1.670/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre Partidos Políti
cos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3", inciso V, da 
Constituição Federal, tendo 

Pareceres 
-da Comissão de Constituíç~ão, Justiça e Cidada

nia, sob n" 173, de 1993, favorável ao Projeto -de Lei 
da Câmara n11 156, de 1992, e as Emendas n"' 2, 4 
aIO, nos termos da Emenda n•!J -,-,CCJ (Substitutiva) 
que oferece; pela reJeição das Emendas n~• 1 e 3; e 
pela prejudicialidade dos Projetes- de Lei do Senado 
n•' 243 e 268, de I99I, 6 e I30, de 1992, que tramitam 
em conjunto; e 

-de Plenário, Relator: Senador José f_ogaça, em 
substituição à ComisSão de Constituição, JUstiça e Ci
dadania, favorável, nos termqs de novp __ Substitutiyo. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 243, DE I991 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, 
c do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n~ 156, de 1992, e Pro fetOs de Lei do Senado 
n•' 268, de I99I, 6 e I30, de I992) · 

Discussão, em turno suplementar. do Projeto de 
Lei do Senado n'' 243, de 1991. de autoria da Senadora 
Marluce Pinto, que altera dispositivos da Lei n·' 5.682, 
de 21 de junho de 1971 ·-Lei Orgânica dOS Partidos 
Políticos, tendo 

Pareceres 
-da Comissão Diretora. sob n" 500, de 1992. ofe~ 

recendo a redação do vencido; 
-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada

nia, sob n" 173, de 1993, favorável ao Projeto de Lei 
da Câmara n"_156~ de 1992,_ e as .Emendas n·'~ 2, 4 
a 10, nos termos da E!nenda fi" 11- CCJ (Substitutiva) 
que ofer~ce; pela rejeição das Emendas n"'' 1 e 3; e 
pela prejudicialidade dos Projetas de Lei do Senado 
n'' 243 e 268, oe I99I, 6 e 130, de I992, que tramitam 
em ·conjunto; e 

-de Plel),ário, Relator: Senador José Fogaça. em 
substituição à Coinissão de ConstituiÇão, Justiça e Ci
dadania, favoráv-el, nos termos de Tiovo Substitutivo. 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N·' 268, DE I99I 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, 
c do Regimento Interno) ·--

(Tramitándo em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n" 156, de 1992, e Projefõs de Lei do Senado 
n'' 243, de I99I, 6 e 130, de 1992) 

Discussão, em turno_ único. do 'f'_rojeto de I,..ei do 
Senado n' 268, de I99I, de autor[.a do Senador Dirceu 
Carneiro, que revigo~a os arts. 72,_ 75, 76 e 77 da Lei 
n' 5.682, de 2I de julho de I971 (Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos), que dispõe sobre perda do- mandato 
por irifidelidade partidária, tendo 

Pareceres 
-da Comissão _9e Constituiçii.P, Justiça e Cidada

nia, sob n9 173, de 1993. favorável ao Projeto de Lei 
da Câmara n" 156, de 1992. e as Emendas n"~ 2, 4 
a 10, nos termos da Emenda no 11-CCJ (Substitutiva) 
que oferece; pela rejeição das Emendas n~' 1 e 3; e 
pela prejudicialidade dos Projetes de Lei do Senado 
n" 243 e 268, de I99I, 6 e 130, de I992, que tramitam 
em cortjtinto; e - " 

-:-de Plenário, ~elator: Senador José Fogaça, em 
subsHtuiç36 à 'Coiriissâo de Constituição. JuStiça e Ci
dadania, favorável. nos termos de novo Substitutivo. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 6, DE I992 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, 
c do Regimento Interno)--- -

(Tramitando em conjunto com o ProjetO- de Lei 
da Câmara n9 156, de 1992, e PrOjetes de Lei do Senado 

_ n'' 243 e 268, de I99I, e 130, de I992) · 
Discussão, em turno único, do Projero de Lei do 

Senado n~ 6. de 1992, de autoria do Senador Odacir 
Soares, que introduz alterações na legislação eleitoral, 
e dá outras providências, tendo 

Pareceres 
-da Comissão de Constituição, Justiçá e Cidada

nia, sob nu 173. de 1993, favoráVel-aO ProjetO de Lei 
da Câmara n~ 156, de 1992, e as Emendas n"' 2, 4 
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a 10. nos termos da Emenda n'' 11- CCJ (Substitutiva) 
que oferece; pela rejeição das Emendas _n'" 1 e 3; t:' 

pela prejudicialidade dos Projetes de Le1 do Se~ado 
n'" 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992, que tramitam 
em conjunto; e 

-de Plenário. Relator: Senador José Fogaça. cm 
substituição à Cornis:::.ão de Constituição,_Justíça e Ci
dadania, favorável, nos termos de novo Substitutivo. 

-5-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 130, DE 1992 

(Em regime de urgência nos termos -dO art. 336, 
c do Regimento Interno) ___ _ 

(Tramitando em conjunto C()m_ o Projc:to de Lei 
da Câmara n" 156, de 1992._ e Piqj~tús de Lei do Senado 
n"' 243 e 268, de 1991, e 6, de 1992) 

Discussão, cm turno único,_ çlo 'Pr()jcto de Lei do 
Senado n'' 130. de 1992, de autoria do Senador Marco 
Macicl, que dispõe sobre o financiamento dos Partidos 
Políticos, e dá outras providências, tendo 

Pareceres 
-da Comissão de Constituição, _Justiça c Cidada

nia, sob n·,. 173, de 1993, favorável ao Projeto de Lei 
da Câmara n" 156, de 199i,- e as Emendas n'" 2, 4 
a 10, nos termos da Emenda n" 11 - CCJ (Substitutiva) 
que oferece; pela rejeição das Emendas n''' 1 e 3; ~ 
pela prejudiCialidadc dos Projetes de Lei do Senado 
n"" 243 e 268, de 1991,6 e 130, de 1992, que tramitam 
em conjunto; c 

-de Plenário, Relator: Senador Jo~é Fogaça, em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, favorâvel. nos termos de novo Substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência vai encerrar os trabalhos, desigando para a sessão ordi
nária de amanhã, às 9h, a segUinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 156, DE 1992 . 

(Em regime de urgência, nos tcnnos do art'. 31ú,_c, do 
Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
n" 243 c 26B, de 1991, 6 e 130, de 1992) 

Continuação d3. discussão. e~ -turnO único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 156, de 1992 (n" 1.670/89, na Casa de 
origem), que dispõe sohre Partidos Políticos, regulamenta os 
arts. 17 e 14, § 3". inciso V, da Constituição Fyderal, tendo 

Pareceres 
-da Comissão de Constituição, Justiça e_Cidadania, sob 

n'·' 173, de 1993, favoráVel ao Projeto de Lei da Câmara n" 
156 de 1992 e as Emendas n·~ 2. 4 a 10, nos termos da 
E~~~da n" 11 '_ CCl(Substitutiva) que oferece; pela rejeição 
das Emendas n"' 1 e 3; e pela prejudicialidade dos Projetes 
de Lei do Senado n" 243 e 268, de IY91, 6 e 130, de 1992,que 
tramitam em conjunto; e 

-de Plenário, Relator: Senador José Fogaça, em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá
vel, nos termos_ de novo Substitutivo. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 243, DE 1991 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336~ C, do Regi
mento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n~ 156, de 1992, e Projetes de Lei do Senado n'-'' 268, de 
1991, 6 e 130 de 1992) 

- Discussão, em turno suplementar. do Projeto de Lei do 
Senado n·' 243, de 1991. de autoria da Senadora Marluce Pinto, 
que altera dispositivos da Lei n'' 5.682, de 21 de junho de 
1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos, tendo 

Pareceres 
-da Comissão Diretora, sob n" 500, de 1992, oferecendo 

a redação do vencido; 

-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 
n" 173. de 1993, favorável ao Projeto de Lei da Câmara n" 
156. de 1992. e as Emendas n'~ 2, 4 a 10, nos termos da 
Emenda n·' 11-CCJ (Suhstitutiva) que oferece; pela rejeição 
das Emendas n"' 1 e 3; e pela prejudicialidade dos Projetos 
de Lei do Senado n·" 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992, 
que tramitam em conjunto~ e 

-de Plenârio, Relator: Senador José Fogaça. em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá
vel, nos termos de nova Substitutivo. 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N·• 2~R. DF. 1991 

(Em regime de urgéncia nos termos do art. 336, c, do 
Regimento __ Intcrn~) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n'' 156, de 1992, e Projetes de Lei do Senado n'·'' 243, de 
1991,6 el30, de 1992) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 268. de 1991. de autoria do Senador Dirceu Carneiro que 
revigora os arts. 72, 75, 76 e 77 da .Lei n'1 5:?82, de 21 ~c 
julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Poht1cos), que dts
põem sobre perda do mandato por infidelidade partidária, 
tendo 

Pareceres 
-da ComissãO de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n'' 173, de 19Y3, favorável ao Projeto de_ Lei da Câmara O'' 
156, de 1992, e as Emendas n'" 2, 4 a 10, nos termos da 
Emenda n'·' 11-CCJ (Suhstitutiva), que oferece; pela rejeição 
das Emendas n"' 1 e 3; e pela prejudicialidade dos Projetes 
de Lei do Senado n'" 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992, 
que tramitam em conjunto; e 

-de Plenário_, Relator: Senador José Fogaça, em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá
vel, nos termos de novo Substitutivo. 
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-4-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N"6, DE 1992 

(Em regime de urgêrtcia nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) ·- · 

(Tramitando em conjunto ç:om o Projeto de Lei_da Câmara 
n" 156. de 1992, c Projetes de Lei do Senado n"' 24Te 268, 
de 1991, e 130, de 1992) 

Discussão, em turno único; do Projeto de Lei do Senado 
n'·' 6. de 1992, de autoria do Senador Odacír s-oa-res:-·que 
introduz alterações na legislação eleitoral. e dá outras provi-
dências, tendo - -

Pareceres 
-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n\'t73. de 1993, favorável ao Projeto de Lei da_ Câmara n~ 
156, de 1992, c as Emendas n'"" 2, e a 10, nos.-ternlos da 
Emenda n" 11-CCJ (Substitutiva) que oferece; pela rejeição 
das Emend-:J.s n"~ 1 e 3~ e pela prejudicialidade dos Projetes 
de Lei do Senado n" 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992, 
que tramitam em conjunto; e 

-de Plenário, Relator: Senador José Fogaça, em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadánja; favo
rável, nos termos de novo Substitutivo. 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 130. DE 1992 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, do 

Regimento Int~rno) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 

no o\' 156, de 1992, e Projetes de Lei do Senado n"' 243 e 
268, de 1991 c 130, de 1992) 

Discussão, em turno único, do Projeto de L~i do Senado 
n~' 130. de 1992, de autoria do Senador Marco Macicl, que 
dispõe sobre o finandamento dos Partidos PolíticOs, e dá ou- -
tras providências, tendo 

Pareceres 
-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, soh 

n'' 173. de 1993, favorável ao Projeto de Lei da Câmant n" 
156, de 1992, c as Emendas n"' 2, 4 a 10, nos.termos d<:i. 
Emenda n" 11-CCJ (SubstitUtiva) _que ofere:ce; pela rejeição 
das Emendas n"~ 1 e 3; e pela prejudicialidade dos Projetas 
de Lei do Senado n'" 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992, 
que tramitam em conjunto; c 

-de Plenário, Relator: Senador José Fog_ª~-· em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favo
rável, nos termos de novo Substitutivo. 

-6-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 109, DE 1993 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n•• 109, de 1993 (n" 3.602193, na Casa de origem). que modifica 
a Lei n~· 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que regulamenta 
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária. (De-
pendendo de parecer) - - -

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA T!VO 

N·' 25. DE 1993 
{Em regime de urgência nos termos do art. _3,36, c, do 

Regimento Intel-no) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
Íativo n'' 25, de 1993 (n'·' 298/93, na-Cârtiara dos Deputados). 
que dá nova redação ao art. 4'.> do Decreto Legislativo n~· 

92, de 1992. (Dependendo de parecer) -

O SR. PRESIDENTE (Chaga> Rodrigues) -Está encer-
rada a sessãO. - ----

(Levanta-se a s~ssiw às-18 horas e _IS minutOS.) 

ATA DA 141' SESSÃO, REALIZADA 
. EM 8 DE JULHO DE 1993 
(Publicada no DCN (Seção 11), de 9-7-93) 

Retificação 

Na págiila n" 6.692, 1-·-coluna~ IJ.O item 1 da Ordem do 
Dia, imediatamente após o despacho. 

Onde se lê: 
É o seguinte o proj~to aprOvado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 14, DE 1992 

(N• 2Ú91, na Câmara dos Deputados) 

Homologa atos do Conselho Monetário Nacional 
qUe autorizaram a emissão de papel~moeda no exercício 
de 1989, no valor de NCz$33.047.000.000,00 (trinta e 
três bilhões e qUarenta e Sefe· iíiilhões de cruzados novos) 
para atender às atividades produtivas do País e à circu
lação da riqueza nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1·• Ficam homologados os votos do Conselho Mo

netário Nacional n" 242, de 28 de setembro de 1989 e 252, 
de 25 de outubro de 1989. que- al.i.fOriz:aram a emissão de 
papel-moeda em 19R9, no valor de NCz$33.047.000.000,00 
(trinta e três bil_hões e quarenta e sete milhões de cruzadoS 
novos). para atender às atividades produtivas do País e à 
circulação da riqueza nacional. 

Art. 2" Este c;lecreto legislativo entra em vigor na data -
de sua publicação. -- - - -

Leia-se: 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 15, DE 1992 

( N~ 22/91, na Câmara dos Deputados) 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que 
autorizou a emissão adicional de papel-moeda no valor 
de Cz$52.600.000.000,00 (cinqüenta e dois bilhões e seis~ 
centos milhões de cruzados). 

-0 Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fica homologado o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autodzou a emissão adicionaCdt: papel-moeda, 
no exercício de 19R8, no valor global de Cz$52.6GO.OOO.OOO,OO 
(cinqüenta e dois bilhões e seisCentOs milhót!~ de cruza~.os), 
em resposta à solicitação c às razões constantes da Mensagem_ 
n" 5, de 11 de janeiro de 19f;8, ~o Poder Executivo. 
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. An. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. -

(*) ATO DO DIRETOJI.-GERAL N• 54, DE 1993 

O Diretor-Ge'ràf do Senado Federal. no uso da atribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 7", § 2", da Resolução n'' 42, 
de· 1993_, e ~e acordo com o que consta do Processo n_\' 

015.579/93-0, ' .. 

Resolve nomear NEOM~NIA SIMPÚCIO DE OLI· 
VEIRA para exercer o cargo, em confissão, de Secretária 
Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Senado Fed_eral, com 
louação e exercíciO no Gabinete do l.ídÚ do PRN, Senador 
N~y Maranhão. 

,, 
.·; Senado Federal, 12 de agosto de 1993; - Manoel Vilela 

de· Magalhães, Diretor-Geral. · 

r).\{cpuhli~do JK)r haver saldo com incorrc~·ilo no DCS iScçào 11). de 14·~·<,1J. 

·,·, 

\ 
' 
f·· . 
' 1 

"· ' 
,, 
" 

ATO DO D1RETOR-GERAL 
N• 055, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 3~ do Ato da Comissão Diietora 
n' 36, de 1992, 

Resolve: 
Art. 1\' O parágrafo único do art. 5"' do Ato do Difeior

Geral n9 9. de 18 de dezembro de 1992. passa a vigorar com 
a seguinte redação: - - _ -- - - ~. 

"'Parágrafo único. Além da contribuição prevista ~'oca
put deste artigo, o servidor deverá arcar· com- o·vãlor facial 
do cartão refeiçãO correspondente aos dias úteis que faltar. 
injustifkadamente. ao serviço ou aos que deixar de piestar 
serviço ao Senado Federal. em decorrência de licenças ou 
afastamentos que não ensejam direito ao Auxflio-Aliri(erita-
~-" . 

Art. 2·.o Este Ato entra em vigor na data de sua publica
ção. com efeitos a partir do mês de junho de 1993. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.· 
Senado Federal, 18 de agosto de 1993. - Manoel Vilela 

de Magalhães. Diretor-Gerãl. - - --

' 
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BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 167• SESSÃO, EM 20 DE AGÇISTO SENADOR MAURO BENEVIDES, como Líder-
DE 1993 Apelo ao MinistrO dã. Fazenda, Senador Fernando Henri-

1.1- ABERTURA que Cardoso, no sentido da adoção de medidas majs efica-
1.2- EXPEDIENTE res no combate à irlflação. · -

SENADOR AFFONSO CAMARGO, como Líder-
1.2.1 - Mensagens do Presidente da República Comentários acerca 'do recente prbriunciaménto do Presi-
Submetendo à deliberação do Senado Fe"deral a esco- dente Itamar Franco aos milítârêS; eiífOêârido· a _e:stab_ili-

lha de nomes indicados pata cargo cujO povitilêilt"o depende dade democrática Iió BraSil. ~-- . . . . . -
de sua prévia aquiescência: . . - SENADOR NEY MARANHÃO -JustifiCando re-

- N\'290/93 (n~ 513/93, na orige·my, I-eferente à iSCOTha querimento para a instalação de CPI destina"da a apurar 
do n~me .~o Sr. Sebastião do. Rego ~arro~ Netto, Ministro as contas públicas. Expectativas diante da sabatina do Sr. 
de Pnme1ra Classe. da Carrc1riTc Dtplomata, para, cumu~ Pedro.MalanTrearlzãr~Sêria próxima semana, na Comissão 
lativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto de Assuntos Económicos, por sUa indicação para o cargo 
à Federação da Rússia, exercer o ~argp,Çe E.mbai.:;.:ador. de Pre_sidente do J?anco Central, . 
do Brasil junto à RePUblica· de Bélarus. ' 1.2)f- -Oficio da-tideranÇá do PRN 

- N"291/93 (n~ 514/93, na origem). referente à escolha - N9 210/93, de substituição de membros na Comissão 
do nome do Sr. Luciano Ozorio Rosa, Ministro da Segund_a Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as causas 
Classe, da Carreira de DiplOmata, para cl.úTiulativamente do ~ndividamento "do setor agrícola, q_ elevado custo dos 
com o cargo de Embaixador do Brasil junto à República seus financiamentos as condições de importação de alimen~ 
de Moçambique, exercer o cargo_ de Em._bai~ador do Brasil tos nos exercícios çl~ 1990 a 1993. 
junto ao Reino da Suazilândia. · - - ' 1 1.2.5- ComuniCação da Presidência 

1.2.2 _ Comunicação da Presidência Di"Spensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos 
-Recebimento da Mensagem n~ 292193 (0.9 5is;93 termos do art. 174 do Regimento Interno. 

na origem), pela qual 0 Senhor Presidente da Repúblic~ 1.2.6- Discursos do Expediente (continuação). 
solicita autorização pára contratar operação de crédito ex- SENADOR CARLOS ANTONIO DE.'CARLI -A 
terno no valor equivalente a US$60.000.000,00 (sessenta eficiência económica da_Telebrás refletindo no alto preço 
milhões de dólares nortewamericanoS), ebtr'e··a Rçpública de suas ações no rn_ercado exter~or. Elogios à gestão do 
Federativa do Brasil eo CREDJOP -Cretito perle Imprew Min"istro Hugo Napoleão à frente da Pasta das Cornuni~ 
se ele Opere Pubbliche S.P.A., no âmbito do Protocolo caç?es. 
Financeiro Brasil~ Itália. -· 

SENADOR PEDRO SIMON- Interrogações s.obre 
1.2.3- Discurso do Expediente os efeitos da votação da L'ei Salarial. O entendimento polí-

SENADOR JÚLIO CAMPOS - J·• Simpósio Mato 
Grosso~Pará, em defesa da conclusão do_ asfaliamento da 
BR~163, no trecho Cuiabá-Santarém. -

tico no combate à inflação. 

SENADOR MARCO MACIEL - Presença de S. 
E~, em reunião da "Sociedade Brasileira para o Progresso 
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EXPEDIENTE 
CBNI'RO GRAP!CD DO SENADO Pl!DI!IIAL 

MAHOEL VILELA DE MAGALHÃES 
DU'elOr.Oer&J do S.aado PecluaJ 

. AGACIEL DA SILVA MAIA 
Direcor EacaiiVO 
CARLOS HOMERO VIEIRA SINA 
Oire!CX Adaiailtntzvo 

DIÁIUO DO CDMGIU!SIO NACIONAL 

ASSINATURAS 

l.l:IZ CARLOS BASTOS 
Din10rlaúl,_l 

S..alral ······-····-······-···-········-················-····-··--···----···-·--·- CrS 111.000,00 

fLORIAN AUGUSI'O COUTINHO MADRUGA . 
onw Adjuso 

da Ciência - SBPC", de reflexões sobre a contribuição 
da Ciência e da Tecnologia para o desenvolvimento econó
mico e social do País. 

SENADOR VALMIR CAMPELO -_Hom~nagem 
à Maçonaria brasileira pelo transcurso do "Dia do Ma
çom". Comentários sobre o .artigo "Sinais de guerra". do 
jornalista Adolfo Pinheiro, condenando o assassinato do 
jovem Marco Antóni_o_, Importância do Projeto ''Cidade 
da Criança", coordenado pelo Deputado Distrital Peniel 
Pacheco_. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Necessida
de de planejamento governamental com o objetivo de ín~ 
crementar o desenvolvimento regional equilibrado, redu~ 
zindo as disparidades existentes. 

1.2. 7 - Comunicação da Presidênçia_ 
Término do prazo para apresentação de emendas aos 

seguintes projetes: 

- Projeto de Lei da Câmara n' 26190 (n' 3.482189, 
na Casa de origem), que introduz modificação ·no Código 
de Processo CiviL _ 

-Projeto de Lei da Cãmara n' 105192 (n' 2.227191, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 56 da 
Lei n"'6.015, de 31 de dezembro de 1973- Lei de Registres 
Públicos. 

1.2.8- Designação da Ordem do Dia da próxima ses~ 
são 

1.3- ENCERRAMENTO 
2- ATO DO DIRETOR-GERAL 

-No 56, de 1993. 
3- MESA DIRETQRA . 
4- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTID~ 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da 1678 Sessão, em 20 de agosto de 1993 

3" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Nabor Júnior 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADO
RES: 

Affonso Camargo _ Berii Veras ....,.. Carlos Antonio De'Carli _ 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Cbagas Rodrigues _ Epitácio Cafeteira _ Gilberto Miranda _ • 
Jrapuan Costa Júnior _ José Richa _ Júlio Campos _ Pedro MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DA REPUBLICA 
Teixeira. Submetendo à deliberação do Senado Feder_al a escolha 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Ha~ 
vendo número regimental, declaro abcrtaoa sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. 1" Secre-

~~- . 

de nomes indicados para cargo juízo provimento depende de 
sua prévia cujo aquiscequência. 

MENSAGEM N• 290, DE 1993 
(N• 513193, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição 

Federal, e de acordo com o disposto no art. 56, § 1?, do 
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Regulamento aprovado pelo Decreto n" 93.325. de 19 de outu~ 
bro de 1986, no art. 39, inciso I, alínea "a", e no art. 40, 
do Anexo I. do Decreto n·' 99.578, de !O de outubro de 1990, 
submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que 
desejo fazer, do Senhor Sebastião do Rego Barros Netto, 
Ministro de Primeira Class_e, da Carreira de Diplomata, para, 
cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto 
à Federação da Rússia, exercer o cargo ·cte Embaixador do 
Brasil junto à República da Belarus. 

Os méritos do Embaixador Sebastião do Rego Barros 
Netto, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessa elevada função, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasília, 19 de a,gosto de 1993. -Itamar Franco._ 
Sebastião do Rego Barros Netto - Rio de Janeiro/RJ, 27-
de janeiro de 1940. Filho de Gil do Rego Barros e Haydea 
Parodi do Rego Barros. CPCD, IRBr, 1963. Curso de Econo
mia Cafeeira, IBC. Curso de Economia Internacional, Univer~ 
sidade de Georgetown, Washington. Curso_de_Dir.eito, PUC/ 
RJ. Membro da banca examinadora do CAE (CAE), 1982. 
TerCelfo Secretário, 7 de novembro de 1963. 
Segundo Secretário, merecimento. 31 de dezembro de 1966. 
Primeiro Secretário, merecimento, }-:>de janeiro_ de 1971. 
Conselheiro, merecimento, 17 de novcmbro_de_1976. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 2 de março de 
1979. . - ..... 
Ministro de Primei{a Classe, merecimento, 21 de dezembro 
de !983. 
Assessor do Secretário~Geral~Adjunto para Assuntos da Eu
ropa Ocidental, África c Oriente Próximo, 1965/66. 
Subchefe da Divisão de Produtos de Base, 1974n6. 
Co_ordenador de Assuntos Ecqnómicos e -comercí.afs do Gahi~ 
nete do Ministro de Estado, 1976n9. 
Coordenador de Acompanhamento c Planos NaciOnais da SE
RE, 1979. 
Coordenador da Coordcnadoria de Assuntos Diplomáticos, 
1982184. 
Chefe de Gabinete do Secretário~ Geral das Relações Exterio-
res, 1982183. -
Chefe do Departamento de Cooperação Científica, Técnica 
e Tecnológica, 1984. 
Chefe do Departamento Econômico. 1984/88. 
Subsecretário~Geral, Substituto, para Assuntos Economicos 
e Comerciais. 1985/87 
Subsecretário-Geral para Assuntos Económicos e Comerciãis, 
1988190. . 
Ministro de Estado, interino, 198811989. 
Secretário~Geral de Relações Exteriores, Substituto, 
198811989. 
Nomeado Subsecretário-Geral para Assuntos Económicos e 
Comerciais do Ministério das _Relações Exteriores em 
13-1-1988. 
Bruxelas, CEE, Terceiro Secretário, 1966. 
Bruxelas, CEE, Segundo Secretário, 1967169. 
Bruxelas, CEE, Encarregado de Negócios, 1967. 
Lima. Segurido Secretário, 1970171. --
Washington, OEA, Segundo Secretário, 1971173. 
Washington, OEA, Primeiro Secretário, 1973/74. 
Washington, OEA, Encarregado de Negócios, 1973. 
Moscou, Embaixador, 1990192. 
Negociações de Acordos de Bitributação co~ a Inglaterra, 
França, Bélgica, Noruega, Alemanha, Suíça, Áustria e Itália, 
1966 (membro}. 

Reunião dos Embaixadores da Europa Ocideriüil. Roma, 1966 -
(coordenador). 
III Sessão do Comitê Consultivo sobre o Açúcar, UNCTAD, 
Genebra, 1967 (participante). 
11 Sessão da Conferência da UNCTAD, Nova Delhi, 1968 
(delegado}. --
Conferência Negociadora do Açúcar. ONU, _Genebra, 1968 
(delegado} 
X Reunião Extraordinária da CECLA. Bogotá, 1971 (dele~ 
gado). 
VII Reunião Extraordinária Anual do CIES, Panamá, 1971 
(delegado). 
Reunião Técnica da Comissão Especial de Consulta e Nego
ciação do CJES, Washington,l972 (chefe). 
III Sessão da UNCTAD, Santiago, 1972 (delegado}. 

_I Reunião do Grupo "ad hoc" sobre Transportes Marítimos, 
CIESICECON, Washington, 1972.(delegado). 
XV Reunião da CECLA, México, 1973 (delegado). 
V!IReunião Anual do CIES, Bogotá, 1973 (delegado). 
111 Período Ordinário de Sessões da OEA, Washington. 1973 
(delegado). 
Comissão Especial para EstrutUração do Sistema lnterame
ricano, Washington_ e Lima, 197~ (delegado). 
Reunião de Chanceleres LatinO-Americanos, BOgotá, 1973 
(assessor). -
Reunião de Chanceleres das Américas, México. 1974 (mem
bro) 
Reunião de Técnicos da OLADE, Caracas, 1974 (chefe}. 
Missão Ministerial Brasileira à Arábia Saudita e ao Kuaite: 
1974 (membro). · ·· .. 
Reuniões Preparatórias da Conferência sobfe COoPeração 
Económica Interna'cional. Paris e NOva Iorque, 1975 (dele
gado). 
Reunião Ministerial da Conferêncüi. sobre a Cooperação Eco
nómica Internacional, Paris, 1975 (delegado). 
II a VIII Sessões da Comissão de Energia da Conferência 
sobre Cooperação Económica Internacional. Paris, 1976 (che
fe). 
Reuniões de Altos Funcionários e Ministerial da Conferência 
sobre Cooperação Econômicã lilternacional, Paris, 1977 (de-
legado). _ _ _ _ _ __ 
Relinfã_o Extraordinária da Subcomissâo de :rransport~s _da 
CEBP,C, Buenos Aires, 1977 (subchefe). 
Comitiva Presidencial à República Federal da Alemanha, 1978 
(membro). · 
II Comissão da XXXIll Assembléia Geral da ONU, Nova 
lorq1le, 1978 (delegado). 

Acompanhante Oficial do Chanceler da República Federal 
da Alemanha, em visita ao Brasil, 1979. 
Representante do MRE junto à SEPLAN para a elaboração 
do documento '' Ação Coordenada do Governo", 1980. 
Reunião do "Grupo dos 77", Nova Iorque, 1980 (delegado}. 
II Conferência de Avaliação do Tratado de Não Proliferação 
de Armas Nucleares, Genebra, !980 (chefe). 
Acompanhante Oficial do _Primeiro~Ministr'o do Canadá, em 
vísita oficial ao Brasil, 1981. -
Reunião da CEPAL sobre Fontes Novas e -Renováveis de 
Energia, México, 1981 (chele). 
II, III e IV Sessões do Comitê Intergovernamental Prepara~ 
tório da Conferência das Nações Unidas sobre Fontes Novas · 
e Renováveis de Energia, Genebra, 1980 e Nova Iorque, 1981 
(chefe). 
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Con[crên"Ciá das Nações Unidas sobrç Fontes Novas e Reno
váy~is. de Et:terg!_a,_ Nairóbi, 1981 (SU;~C!!t:f~. _ .. 

Reuniões do Grupo de Pcritõs-sobre Rcgíinc Internacional 
de Armazenamento de Plutónio, Viena, 1978/80 (chefe), 1981 
(presidente interino c presidente), 1982/83 (pfesiderite). 
Representante do MRE junto ao Gabinete Civil e à SEPLAN 
para a elaboração da Mensagem Presidencial a ser remetida 
ao Congresso Nacional, 1983. 
XXXVIII Assembléia Geral da ONU; Nova Iorque, 1983 
(delegado). 
Reunião da Junta de GoVcrncidores da AIEA, Viena, 1984 
(delegado). 
Membro do Conselho de Ciência e Tedwloaia do CNPq 
1984. D ' 

Representante do MRE junto à Com-issão de Informática, 
1984. 
VI Sessão do Comitê Intcrgovernamcntal sobre Ciência e Tec
nologia para o Desenvolvimento, Nova Iorque, 1984 (chefe). 
XXI do Conselho de Administração_ do PNUD, Genebra, 
1984 (chefe). · 
Reunião de Negociação do III Programa_ de Cooperação Téc-
nica Brasil-Canadá, 1984 (chefe). . 
Negociações sobre expott'a~ão de- aço para os EUA. 1984 
(chefe), . ' · · · ' 
M~~são O fiei~ sobre Dívida Ex.terna, Consenso _de Cartagena, 
D1alogo Politico, São Domingos, 1985 (integrante). . 
II Reunião de Funcionários respOnsáveis de CõméiCiO Exie~ 
rior da América Latina, Rio de Janeiro, 1985 (chefe). 
Reunião de membros do Grupo de Cartagena com as Comuni
dades Européias, Bruxelas, 1985 (integrante). 
Reuniões dos Comitês Interino c de Dese-nVolvimenfo~do FMI . 
e do BIRD, Washington, 1985 (integranté). 
Grupo de Cartagena cic f\ y~liação das Reuniões dos Coqli(ês, 
Washington, 1985 {integranrct · ..... -· ·- . 
Comitiva do SerihOr Ministro de EstadQ das Relações Exte
riores na visita à Argcntin_a, 1985 (ifitc"grantç). _ 
Simpósio Internacional sobre Açúcar e Álcool, 1985- (partici-
pante). . .. _ 
Reuniões de Técnicos GovÇrn~eniaiS Çie- A-110 Nível (CE
GAN) e do Comitê Plenário da CEPAL da ONU, Buenos 
Aires, 1985 (participante). , · · · 
XX Reunião Ordinária Anual do CIES .. Washington, 1985 
(chefe). . _ 
I~I Sessões de Altos Funcionários do ÓÂTT,--Genebra, !'985 
(mtegrante). 
Reunião sobre Informática Brasil/EUA_._:_Cara"Cas, 1986 (che
fe). 
II Encontro Informal de Alto Nível entre representantes dos 
Quatro Grupos Exportadores de Açúcar, Londres, 1986 (che
fe). 
Reunião de Instalação do Grupo de Trabalho sobre a Decla
ração Conjunta sobre Politica Nuclear, Buenos Aires, 1986 
(delegado). 
·Reunião do Comitê Preparatório às NCM:(GATT)-, Genebra, 
1986 (membro). 
Reuniões do Co:rrtitê ExecUtiVo e do Conselho intefflacional 
do Açúcar e .à- Reunião dos Quatro Grandes Exportadores, 
Londres 1986 (chefe). 
ReuniãO com os- EUA sobre Informática e Sessão do Comitê 
Preparatório das NCM, Paris e Genebra, 1986 (subchefe). 
Comitiva do Presidente José Sarney aos EUA, 1986 (mem
bro). 

Reunião Ministerial das Partes Contta:tantcs db GATT, Punta 
de! Este, 1986 (membro). 
Reunião com Autoridades Cafeeiras·, Manágua, r987 (chefe). 
Conversações sobre Informática com os EUA, México, 1987 
(membro) 
Comitiva presidencial à Argentina, 1987 (integrante). 
IV e V Reuniões do Grupo de Trabalho sobre Política Nuclear 
Brasil-Argentina, Rio de Janeiro e Bariloche, 1987 (chefe). 
Reunião do Grupo Consultivo dos 18 do GATT, Genebra, 
1987 (representante). 
Reunião Especial do Grupo Negociador de Agricultura, Ro
dada Uruguai, Genebra, 1987 (representante). 
XLVIII Reunião do Conselho da OIC, Londres, 1987 (repre
sentante). 
Reuniões do Grupo de Cairns e do Grupo de Agricultura 
da Rodada Uruguai- GATT, Genebra, 1987 (chefe). 
Encontro Presidencial Brasil-Argentina-Uruguai, Anchorena, 
Uruguai, 1988 (membro) 
Comitiva Presidencial à Colômbia e à RPC, 1988 (membro). 
I Reunião do Grupo de Trahalho Permanente para Acompa
nhamento do Intercâmbio Bilateral Brasil-Argentina, Buenos 
Aires, 1988 (chefe). 
Reuniões de Montreux e dos Comitês do GA TI sobre Bens 
e Serviços, Genebra, 1988 (chefe). 
XVI Reunião do Conselho Latino-Americano do SELA e 
representante do Brasil no Diálogo de Chanceleres, Caracas, 
1988 (chefe). 
I e III Reuniões da Comissão Mista de Ciência e Tecnologia 
Brasil·RPC, Pequim, 1984 e 1988 (chefe). 
V Reunião da Comissão Mista Brasil-RPC, Pequim, 1988 
(chefe). ·· · 
Conferencista no Executive Board do World Bank, Baltimore, 
EUA, 1988, 
Conrere·n"cista rio "Woodrow WilSon Center", Smith::>oniao 
Institute, Washington, 1988. 
Reuõ.ião a Nível Ministerial do Comitê de Negociações Co
merciais da Rodada Uruguai, Montreal, 1988 (representante). 
Reunião de Representantes Governamentais de Alto Nível 
da ALADI. Montevidéu, 1989 (chefe). . 
Reunião- do Comitê de Negociações Comerciais-da Rodada 
Uruguai. Genebra, 1989 (chefe). 
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, BrasiL 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Bras.(L 
Medalha Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Ordem Francisco de Miranda, Venezuela. 
O Embaixador Sebastião do Rego Barros Netto se encontra 
nesta data no exercício de suas funções de Embaixador do 
Brasil junto à Federação da Rússia. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 19 de 
agosto de 1993. - (Gilda Maria Ramos Guimarães), Chde 
do Departamento do Serviço Exterior. 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na· 
cional.) 

MENSAGEM N• 291. !li' 1QQ3 
(N·• 514/93, na origem) 

Senhores M.embros do Senado Federal, 
De conformidade c_om o art. 52, inciso IV, da Constituição 

Federal, e de acordo com o disposto no art. 56, § 1", do 
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Regulamento aprovado pelo Decreto n·' 93.325, de 1'·' de outu
bro de 1986, no art. 39, inciso II, alínea_ a, e no art. 40, 
do Anexo I do Decreto no 99.578, de 10 de outubro de 1990 
sub~eto à aprovação de Vo~sas Excelências a es_colha, qu; 
deseJO fazer, do Senhor Luctano Ozorio Rosa, Ministro de 
See;unda Classe, da Carreira de DiPlomata, para, cumulati
va.mente com o ca~go de Embaixador do Brasil junto à Repú
bhca_ ~e Moçambtque, exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil JUnto ao Reino da Suazilàndia. 

. Os r:téritos do Embaixador Luciano Ozorio Rosa, que 
me mduz1ram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada 
função, constam da anexa informação do Ministério das Rela-
ções Exteriores. _ 

Brasl1ia, 19 de agosto de 1993. ~Itamar Franco. 

Informação 

Curriculum Vitae: 
Ministro Luciano Ozorio Rosa. 
Rio de Janeiro- RJ, 18 de dezembro de 1939. 
Filho d1! Pedro Advíncula Rosa e Maria Luíza Ozorio Ros~~ 
Curso de Pz:eparaçáo à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Bacharel em Direito, FD/UEG. _ -- __ - ---- - -
Curso Intensivo de Treinamento em PromoÇão Comercial 
1976. ' 
Curso de Altos Estudos, IRBr, 1979. 
Segundo Tenente da Reserva da Marinha, 1961. 
Terceiro Secretário, 4 de novembro de 1963. 
Se_gun_do Secretário, merecimento, ln de janeiro de_1967. 
Pnmetro Secretário, meredmêiú-o, 1·• de-jãneiro-de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 21 de junhO de·1979:-
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 27 de dezembro 
de 1984. ~ 

Assistente do Chefe da Divisão de Organi;ação, 1%3/66. 
Assistente do Chefe da Divisão do Pessoal, 1973. 
Subchefe da Divisão do Pessoal, 1973/974. 
Chefe da Divisão do Oriente Próximo, 1979/83. 
Chefe, substituto, do Departamento do Oriente Próximo, 
I983/85. ~ -
Chefe da Divisão do Oriente Próximo-I, 1983/85 
Roma, Segundo Secretário. 1967/70. 
Cairo, Segundo Secretário, 1970/72. 
Damasco, Encarregado de Negócios, 1971. 
Cairo, Encarregado de Negócios, 1972. 
Trípoli, Primeiro SecretáriO, 1975/77. 
Trípoli, Encarregado de Negócios, 1975 e 1976. 
Bruxelas, Primeiro Secretário, 1977n9. 
Acra, Encarregado de Negócios, 1983. 
Haia, Encarregado de Negócios, 1985. 
Haia, Ministro-Conselheiro, 1986/87. 
Bu_enos Aires, Ministro~Conselheiro, 1988/92. 
Buenos Aires, Encarregado de Negócios, 1988/89/90. 
Maputo, Embaixador, 1992/93. 
Missão Comercial Brasileira à África Oddenta1;··1965--(rriem: 
bro). 
Comissão da Tabela de Representação no Exterior, 1966 
(membro). 
Negociações de Marinha Mercante, Roma, 1969. 
Missão Especial às Exéquias do Presidente da República Ára
be Unida, 
Çairo, 1970 (delegado). 
A disposiç-ão da Delegação da Líbia, durante as cerimónias 
de posse do Presidente Ernesto Geisel, 1974. 
Missão Comercial ao Golfo Pérsico e Egito, 1975 (delegado). 

Missão Especial para representar o Brasil nas cerimónias co~ 
memorativas do Vigésimo Quinto AnivCrSário da Revolução 
<!e Primeiro de Novembro, Argel, 1979 (delegado). 
A disposição do Ministro das Relações Exteriores da Malásia 
em visita oficial ao Brásil, 1979. 

Missão Especütl para representar o Brasil nas cerimónias co
memorativas do Décimo Segundo Aniver_sário da Revolução 
Iraquiana, 1980 (delegado). 
Missão Econóinka ao Kuaite, 1980 (delegado) . 
II Reunião da Comissão Mista Brasil-Ltbia, Brasília, 1980 
(membro). 
Viagem de estudos ao Norte do Brasil, a convite da ESG, 
1981. 
II Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque, Brasília, 1981 
(membro). 
Ili Reunião da Comissão Mista Brasii~Líbia, Trípoli, 1981 
(delegado). 
Missão económica à Argélia e Tunísia, 1982 (membro), 
Missão Económica ao Egito e Iraque, 1982 (membro). 
III Reunião da Comissão Mista Brasil~Iraque, Bagdá, 1982 
(relator). ~ 
Comitiva do Ministro de Estado -das Relações Exterio_res em 
":_isita oficial à Arábia Saudita, 1982 (membro). 
A disposição do Ministro das Relações Exteriores da B.élgka 
em visita oficial ao Brasil, 1983. 
Missão Política ao Irã e ao Líhano, 1984. 
IV ReUnião da Comissão Mista Brasil-Iraque, Brasília,_l984 
(relator). 
A disposição da Missão Especial do Líbano à posse do Presi-
dente da República, Brasuia, 1985. - ~ ~ 
P_r~si~~nte da Comi'ssão_ de Licitação para -a construção da 
nova chancelaria da Embaixada do Brasil~ Buenos Aires, 1988. 
Representante Alterno do Brasil junto ao Comitê Intergover
namental Coordenador da Bacia do Prata, 1988. . . · 
Grupo de Trabalho Brasil-Argentina sobre Política Nuclear. 
Rio de Janeiro, 1988 (delegado). 
I !3-_e~~~ão d~ Comitê ~ermariente Brasil~Argentina sobre Poli~ 
tica Nuclear, Córdoba, 1988 (delegado). 
II Reunião do Comitê Permanente Brasileiro~Argentirio Sobre 
Política Nuclear, São Paulo, 1989. 
Conferencista nó Senünálio_Regional das Nações Unidas so
bre a questão Palestína, Buenos Aires, 1990. 
JH R_e~nião do Coriiítê Permanente Brasileiro-Argentino so~ 
bre Política Nucleãr, Buenos Aire_s, 1990. 
IV Reun~iãO do Comitê Permanente Brasileiro~ Argentino so~ 
bre Política Nuclear, Rio de Janeiro, 1990. 
COiltérênci:i" ria Ui:tiversidade de La Plata (1989) e· iia Funda~ 
ção Ricardo Rojas (1990). ~ 
Presidente da Associãção dos Diplomatas Acreditados na Ar
gentina (ADA) 1988(89. 
Me_dalha LaurO Müller, Brasil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, BrasiL 
Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil. 
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito, CavaleirO, República Italiana ... 
Ordem do Mérito, Oficiai, Egito. 
Ordem de Orarije- Nassau, Comendador, Países Baixos. 
Ordem do Libertador General San Martin, Grande Oficial, 
Argent,ina. 

O Ministro Luciano Ozorío Rosa se encontra nesta data 
no exercício de suas funções de EmbaixadOr do Brasil à Repú~ 
blica de Moçambique. 
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Secretaria de Estado dãS Relações Exteriores. em 19 de 
ago~to .de 1993. - Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe 
do Dcpar:faP"!ento Q.q Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relações Exrniores e Defesa Na-
cional.) • _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi· 
dência recebeu a Mensagem n" 292, de 1993 (n" 515/93. na 
origem), de 19 do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República, nos termos do art. 52, inciso V da Constituição, 
solicit.1 autorização para contratar operação de crédito externo 
no valor equivalente a US$ 60,000.00 (sesse_nta milhões de 
dólares norte-americanos). entre a República Federativa do 
Brasil e o CREDIOP - Crédito per le lmprose e le Opere 
Publiche S.P .A, no âmbito- do Protocolo Financeiro Brasil
ltália. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nômicos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos, pri
meiro orador inscrito. 

O SR . .JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores. _expressivas 
lideranças políticas e empresariais do Estado do Mato Grosso, 
aliadas a outras do Pará. realizaram no dia~ de agosto último, 
no Município de Sinop, o primeiro Simpósio Mato Grosso
Pará Pró-Asfaltamento da BR-163, a Cuiabá Santarém. 

Esse movimento teve por óbjetivo solicitar providências 
urgentes do Governo Federal e dos Estados de Mato Grosso 
e Pará, no sentido de que seja concluído o asfaltamento da 
BR 163, cujos primcirõs 650Km forarri eX.eciiúldos qUando 
este Senador exercia o Governo de Mato Grosso, de 1983 
a 1987. 

O SimpósiO coricluiu cOin a elaboração de um documento 
denominado "Carta de_ Sirióp- Via Preferencial", em que 
demonstra a necessidade deste importante empreendimento. 
além de apresentar efetivas medidas de caráter eminentemen
te político, como a inserção no Orçamento da União para 
1994 das verbas necessária para a conclusão do asfaltamento. 

A bem da verdade, diga-se e reconheça-se que Cuiabá
Santarém nunca mereceu, por parte do Governo, qualquer 
tipo de obra. tendo em vista sua conservaÇao ou_ restauraÇão, 
desde que foi inaugurada _em 1976, no Governo do saudoso 
ex-Presidente Emílio Gé'i.rrastazu Médici. Aliás, dados do 
DNER informam que 16.500Km de estradas federais- cerca 
de 113 do total de 50.000Km, onde se iríclui a BR 163 -
estão coprometidos por falta de manutenção. Abandonada, 
sem recurso-s financeiros, a erosão já deu cabo ae vários tre
chos dessa rodovia, situados no Estado paraense, sem nos 
esquecermos das inúmeras pontes desabadas e destruídas, bem 
como dos trechos que simplesmente deixaram de existii, porw 
que invadidos e retornados pelo mato, literalmente. 

Os recursos- federais investidos n-o se to r dO transporte 
rodoviáriO descrescerarn, de US$2,5 bilhões por ano até 1976, 
para cerca de US$1,5 bilhão no ano de 1992. A situação resulta 
mais crítica, torna-se mais inquietante, se constatarmos que 
já é óbvio entre nós o abandono e o desuso do síStema ferroviá
rio, a precariedade da navegação de cabotagçm, bem como 
o não uso do sistema fluvial, ainda que o Brasil disponha 
de 50 mil km de rios navegáveis. E o lamentável, o fato real
mente desalentador e agravante é que o transporte rodoviário, 
historicamente prioritário entre nós, responsável pela locomo
ção de 70% da carga geral e por 95% dos passageiros, tornou-

se também setor desprezado e precário, comprometendo irre
mediavelmente a ~conomia do País, baixando sua produti
vidade, encarecendo os fretes. contibuindo para que cerca 
de 30% da produção agrícola se perca pela deficiência do 
transporte inseguro e inadequado. 

Ora. Sr. Presidente, Srs. Senadores, inserida a BR 163 
nesse contexto global caótico. de _total marginalização c desca
so por parte do poder público federal, volta ela, neste instante, 
a merecer a atenção de prefeitos e vereadores do norte do 
Mato Grosso e do sudoeste do Pará, os quais se engajam. 
se mobilizam e aglutinam esforços para asfaltar um mil e 
cem quilómetros do norte do Mato Grosso até Santarém. 
Se trafegável, essa rodovia tornaria o Porto de Santarém o 
principal meio de escoamento de toda a grande produção 
do Centro-Oeste brasileíro. 

O Porto de Santarém está modernamente equipado e 
dispõe de todos os recursos para operar com navios de grande 
calado, destartc constituindo-se virtual pólo de exportação 
mundial dos principais produtos dos dois Estado_s_. __ A locali
zação estratégica do referido porto foi amplamente reconhe
cida pelos Governos militares do passado, que nele investiram 
vultosas somas, e foram além quando inseriram o porto de 
Santarém, segunda principal cidade do Pará. como parte do 
projeto de ocupação de vasta área que foi sendo colonizada 
ao longo da rodovia, área esta que atraiu milhares de sem
terra, hoie abandonados à sua próyría sorte. 

Urgé. Srs. Senadores, que se restabeleça o critério de 
prioridade de recuperação dessa importantíssima via de comu
nicaÇão, que representa a própria redenção económica do 
norte mato-grossense e do sudoeste do Pará. Na verdade, 
os caminhões que saem do Norte em direção ao Sul são obriga
dos a se valer da Belé,m-Brasília, rota bem mais dispendiosa, 
de vez que a BR-163 não oferece cóndíçõeS de ser trafegada. 

Asfaltar os um mil e cem quilómetros entre o norte de 
Mato Grosso e o Porto de Santarém, um dos principais da 
Amazônia, implicará destinar muitos e elevados recursos para 
tanto. A importância do empreendimento. contudo, supera 
a perspectiva dos investimentos, se nos lembrarmos de que 
o Brasil, infelizmente, é o País do desperdício e que, muitas 
c repetidas vezes, tem investido somas faraónicas em obras 
inúteis desncessárias. Ademais, há outro relevante aspecto 
a se salientar a respeito: dados técnicos do IPEA- Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada, comprovam que a omissão 
e o descaso das autoridades com o setor rodoviária federal 
custaram, na década de 80, 14 bilhões de dólares aos brasi
leiros. Esta perda de 14 bilhões-de dólares refere-se ao excesso
de consumo de _óleo diesel. aos acidentes nas estradas, ao 
aumento no tempo das viagens e à depreciação dos veículos. 
A conclusão é do próprio IPEA: se o Governo não implantar 
um programa emergencial para recuperação das rodovias, em 
1994 estárá estabelecido o __ caos e _a calamidade pública nas 
estradas federais, dentre elas a BR-163. 

Diante de tais dados oficiais, resulta inócuo perguntarmos 
quanto custará a recuperação da Cuiabá-Santarém, tendo 
em vista que a permanência do status quo de abandono é 
que- implica gastos muito mais elevados e dispendiosos ao 

-povo brasileiro. 
Afinal, o setor de transporte é fundamental quarido se 

pretende, Srs. Senadores, modernizar a economia. Um siste
ma de transporte eficiente vem sempre a-copiado a um progra
ma governamental de produtividade e competitividade. Estra
da cm mau estado de conservação significa encarecimento 
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do frete c, cqnseqüenternente, da comercialização dOs -pro~ 
dutos. 

Pelas razões expostas, somamos nossos esforç-os aQ_s'dos 
Prefeitos dos rriunicípios dos dois- Estados, Mato Grosso e 
Pará, para a consecução dessa obra de asfaltamcn_to _de 942 
quilómetros de estradas no Estado do Pará e 158 quilômetros 
em Mato Grosso, integrantes da BR-163._Santarém abrigará, 
a propósito, no mês em cUrso, simpósio que discutirá estraté
gias_ adequadas para que o projeto efetivamente vingue_, se_ndo 
meta prioritária a inclusão, no Orçamento da União de 1994, 
de recursos para asfaltamento do referido trecho. 

Aliás, no próximo dia 25, estaremos comandandO a Ban
cada Federal de Mato Grosso com 3 Bancada Federal do 
Pará, junto a vários prefeitos dos dois Estados, numa audiên
cia especial com o Ministro Alberto Goldman, a_quem iremos_ 
levar a decisão prioritária dos dois Estados no sentido da 
inclusão da pavimentação da BR-163 no Orçamento de 1994. 

Dificuldades iniciais, tal corno a construção de_ponte so
bre o Rio Peixoto de Azevedo, já foram contornadas. Com 
o convênio recentemente assinado entre_ o Govern_Q Federal 
e o Governo de Mato Grosso, o Governador Jaime Campos 
deu início a essa obra, avaliada em mais de 4 milhões de 
dólares. 

Asfaltar a Cuiabá-Santarém, Sr. Presidente e_ Srs. Sena
dores, significa resgatar antiga dívida so_cial contraída pelos 
Governos anteriores, e mais ainda, a reativação de inúmeros 
projetes de colonização estabelecidos ao longo da rodovia, 
que foram abandonados, deixando ao desalento um número 
enorme de brasileiros que hoje morrem indefesos às suaS mar
gens - como a mídia tem fartamente denunciado à Na_ç?o 
-,em razão do total abandono cm que se encontra a rodovia. 

É sempre válido lembrar, a respeito, das palavras do 
Presidente Washington_ Luís, nos anos de 1920:_ "Governar. 
é abrir estradas". ' 

Tenho certeza que o Presidente Itamar Franco deixará 
a sua marca indelével na história de Mato_ Grosso e do Pará, 
mandando pavimentar o trecho da BR-163. que ainda falta 
receber asfalto. . 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas,) 

O SR. MAURO BENEVIDES ~Se Presidente,_ peço 
a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mauro Bencvides, como Líder. 

O SR, MAURO BENEVIDES (PMDB -CE, Como Li· 
der, pronuncia o seguinte disCurso. Sem revisão--do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, as Lideranças parlamen
tares, na Câmara dos Deputados, através de pronunciamento 
do Líder Genebaldo Correia, que procurou circunscreYet sua 
manifestação ao ·nosso Partido, o PMDB, reclamaram do S_r. 
Ministro da Fazenda, Sr. Fernando Henrique Cardoso, provi
dências eficazes e imediatas que significassem o combate siste
mático ã inflação, que, lamentavelmente, já ultrapassou o 
patamar de 30%. - - _ 

Foi sempre ressaltado pelos Líderes da Câmara - eu 
também pretendo fazer, neste instante, manifestação ·asseme
lhada - que o Congresso Nacional, desde quando o Presi
dente Itamar Franco se investiu nas elevadas funções de. Presi
dente da República, tem-se mostrado sensível às imensas difi
culdades enfrentadas pela atual AdministraçãcrFederal. 

Digo mais, Sr. Presidente: quando tive o privilégio de 
exercer a Presidência do Senado c do Congresso, e. an~~s 

mesmo de se configurar a destituição definitiva ou a renúncia 
que ocorreu-do Presidente Fernando Collor de Mello, já levan
tava eu a tese de sustentação da governabilidade, como fórmu
la de trazer para o apoio à Administração Federal não apenas 
o Congresso, mas, igualmente, todos os segmentos da socie
dade civil brasileira, representada por trabalhadores, empre
sários, ·enfim, por entídades que possam, de fato, expressar 
o pensamento da nacionalidade. 

Ainda recordo, Sr. Presidente, que naquele dia 30 de 
dezembro, quando Itamar Franco, jâ investido da Primeira 
Magistratura do País, delineou as metas que deveriam cumprir 
à frente da Nação, já como titular da própria Presidência, 
manifestei-me a respeito, instando todas as correntes de pensa
mento _do_ País para que apoiassem aquelas metas patriotica
mente indicadas. A mais impOrtante delas, sem dúvida, era 
o combate à inflação, para permitir, Sem mais delongas, que 
ultrapassássemos essa quadra recessiva que, lamentavelmente, 
ainda perdura, e pudéssemos encaminhar-nos na trilha do 
crescimento económico. 

Ho_uve como que uma manifestação consensual. Todos 
os partidos resolveram s_e identificar com aquela proposta do 
Presidente, já que o anseio maior de toda a Nação era, sem 
dúvida, o fim da quadr.a re_cessiv.a.e. o _reingresso do País na 
trilha do desenvolvimerito econQrpico_. 

Não se pode irrogar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, à 
face do Congresso Nacional, em nenhum instaiite, qualquer 
falta de sulidariedadc ou de _omiss_ão, ou até mesmo uma 
falta de apoio, de omissão, ou até mesmo urna posição de 
tibieza ou de tergiversação no apoio ao Presidente _Itamar 
Franco, sobretudo naquelas medidas relacionadas com_a_área 
ecôriórrlica dO País .. 

Eu rne permitiria. neste instante, relembrar à Casa que, 
para exatamente conjurar a crise relacionada com as cont_as 
públicas, o Governo propôs ao Congresso, inicialmente.,_ uma 
emenda constitucional e, posteriormente, um projeto de lei 
complementar regulainentando a emenda então aprovada, ins
tituindo o Imposto Provisório sobre Movimentação Finan-
ceira. -· 1111 , 1::... 

A duras-penas, .sr. Presidente, as lideranças partidárias 
convenceram os integrantes das respectivas bancadas a acolher 
aquela proposição que representava, Sem dúvida, um ónus 
a mais_ a inCidir sqbre a sociedade do País. Mesmo assim, 
com OS votos indispensáveis da_ Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, aprovamos a emenda constitucional insti
tuindo o IPMF c aprovamos, igualmente den'tro daquele quo
ruiJ! qualificado, ex~g_ldo pela Con_stituiçãO Fed_eral_e pelo Re~ 
gimento, a lei complementar que garantiu a aplicabilidade 
à emenda constitucional que se aprovara poucos antes. 

__ E mais do que isso, aquele mesmo Orçamento, votado 
pelo Congresso Nacional, consignal).dO importantes dotações 
para atender ao dese!lvolvimento do País, essas dotações fo~ 
raro atingidas dentro ,exatamente dessa _concepção idealizada 
pelo Ministro da Fazenda de que seria indispensável reduzir 
os gastos do Orçamento para que o País, pudesse, de fato, 
aju~tando as SlJ:?-S contas, permitir que se superasse a quadra 
infla.cionária que se instalou no País. 

-E aí, Sr. Presidente, o Congresso Nacional.aprovou a 
redução do~ gastos orçamentários, totalizando 6 bilhões de 
dólares,_ n1..1rna demonstração incquív<;>ca do espírito público 
âe Senadores e Deputados que se predispuseram a apoiar 
aquela iniciativa do Presidente Itamar Franco, por inspiração 
do seu MiniStro da Fazenda. o nosso companheiro Senador 
Femando Henrique- ~_ardOsó: --
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Anteontem, Sr. Presidente, todos nós nos mobilizamos, 
no sentido de garantir ao Governo a aprovaÇão da medida 
provisória sobre política salarial, utilizando~nos do Projeto 
de Lei de Conversão, da lavra do nosso colega Senador Beni 
V eras, portanto, oferecendo aO Governo c ao País mais uma 
demonstração positiva do nosso desejo de colaborar nesta 
luta contra a- inflação. Uma luta que é de todos nós, é o 
Governo, é do Congresso Nacional e é de todo o povo brasi
leiro. 

Então, fica, neste instante, diante de todas essas manifes
tações, indiscutivelmente positivas. o noss_o_apelo, que é me
nos um apelo c muito· mais uma demonstração de confiança 
dirigida ao Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, 
no sentido de que S. Ex•, num tempo bastante razoável -
não queremos delimitar o tempo da ação do Governo, porque 
acredito que essa deva ser imediata,_ deva ser pronta, deva 

·ser eficiente- a fim de que o Con-gresso Nacíolüll e, mais 
do que o Congresso Nacional, a própria opinião pública brasi
leira sintam-se recompensados pelo esforço até aqui despen
dido, no sentido de oferecer ao Governo o apoio, a colabo
ração e a solidariedade indispensáveis para vencer a inflação 
que se instalou no País. 

O Sr. Epitádo Cãfeíe-ira- Permite V. Ex~ um apa-rte? 

O SR. MAORO BENEVIDES - Concedo o aparte ao 
nobre_ Senador Epitácio Cafeteira, com- muito prazer. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Mauro Bene
vides, ouço V. Ex~ atentamente. Acho que V. Ex•. nesta hora, 
faze rido o raciocínio sobre o apoiamento dado pelo seu Partido 
à política salarial do Governo, de certa forma, faz a--cObrança. 
V. Ex• diz do esforço de votar e apresenta a fatura, ou seja, 
é preciso uma medida urgente para conter a inflação. A minha 
impressão é a de que esse documento não vai ser aceito. 
E por quê? Primelro;--estátnós a QuaSe 33% de inflação e 
ainda vamos ter que adicionar o IPMF. que será cobrado 
brevemente, caso não haja nenhum embaraço no Supremo 
Tribunal Federal, no que tange ao princípio da anualidade. 
Então, tenho a impressão de que, muito rapidamente, teremos 
mais de 33% de Inflação, principalmente com a entrada em 
vigor do IPMF. Ternos também de pensar que, na medida 
em que a inflação cresce.de 3 a 4% ao mês, iSSo\·3i tornando-se 
irreversível, e aí está o períg~:r. Não há por que dizer, em 
um prazo razoável, a inflação começará a regredir. Para o 
povo brasileiro essa queda na taxa de inflação teria de começar 
ontem. O Governo, na realidade, não vai ter nerihuma perda, 
está tendo até lucro~ porque, com essa me-dida provisória, 
até com relação ao salário mínimo, o Governo tem a sua 
situação atenuada. No que diz respeito a impostos, -a UFIR 
aumenta mais do que o dólar. O Governo diz q_ue não dolariza. 
Ora, não dolariza oficialmente, mas é dOlarizado. Á gaSolina, 
os combustíveis, o gás, o querosene, os combustíveiS de uma 
maneira geral estão com o preço dolarizado, em função das 
despesas da Petrobrás. }\.importação é paga em dólar, a ener
gia elétrica é reajustada tendo em vísfa a cotação do dólar, 
e, de repente, há um redutor para -o trabalhador. V. Ex\ 
na condição de líder, está fazendo esta colocação e, então, 
eu diria que V. Ex~ tem agora um salvo-conduto para ter 
votado a favor da política salarial do Governo. Posso dizer 
a V. Ex' que no-nosso partido abrimos questão. No posiciona
mento partidário, votei contra, mas não houye policiamento, 
inclusive a maioria do PPR vOtOu- a favor. Mas, a impressão 
que tenho é que a boa-fé, a boa-vontade, o ~ráter do nosso 
companheiro Fernando Henrique Cardoso desaparecem dian-

te da falta de conhecimentos técnicos para tomar medidas 
que possam segurar essa inflação. Diria até que a "paulada" 
que S. Ex" promete dar na inflação não vai ser mais do que 
uma batida de toalha molhada. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Senador Epitácio 
Cafeteira, creio que V. Ex'! não pode deixar de reconhec_er 
o empenho, o esforço. a boa vontade, o espírito público do 
Ministro Fernando Henrique Cardoso para a superação desta 
quadra adversa que tomou conta do País. S. Ex' mesmo, 
no seu pronunciamento à imprensa, na tarde de ontem --: 
com repercussão em todos os grandes órgãos de comunicação 
social do País - demonstrou, de forma clara, iniludível e: 
até mesmo peremptória, que "deveria atacar a pauladas a 
inflação". Nós. do Senado Federal, não poderíamos. de ma
neira alguma, já a_gora, expressar uma manifestação de ceticis
mo àquilo que será, sem dúvida, o posicionamento do Ministro 
da Fazenda. Daí por que eu entendi do meu dever. utilizando 
a condição de líder da bancada e, para expressar o pensamento 
de nossos colegas que compõem a representação peemedehista 
desta Casa -senti do meu dever, neste instante, sem delimitar 
prazos, mas fazendo a ressalva de que será um prazo razoável, 
sem a utilização de pacotes miraculosos, de eficiência efémera. 
Nós queremos que esse combate sistemático represente, no 
menor espaço de tempo possível, já a redução da inflação, 
para que. com o fim conseqüente desta, nós assistimos à- abt!r
tura de oportunidades de empregos para milhares de brasi
leiros, com a retomada do desenvolvimento econômico. 

O Sr. Elcio Alvares- Permita-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Ele i o Alvares - A exposição de V. Ex•, Senador 
Mauro Benevides, está fotografando a realidade do Congresso 
Nacional, consciente, desde o episódio do impeachment do 
Presidente Fernando Collor de Mello, de que o apoio ao 
Go_verno não pode ser dirigido em razão de pessoas. mas 
num contexto que nós estamos vivendo. E, tristemente, esse 
contexto, principalmente ao nível internacional, começa a ga
nhar tintas fortes, agravado-se dia a dia, elll razão dos aconteci
-mentos no País+ Cómo se não bastasse a tragédia da Cande
lária, agora temos a questão dos ianomamis. ·o País está pas
sando para o exterior uma imagem -rriuito ruim. Se não tiver
mos essa compreensão que V. Ex~ está afirmando e não dermos 
ao Governo condições de governabilidade, será bastante difícil 
ao Presidente Itamar Franco vencer esse desafio diário que 
eStá sendo imposto ao seu Governo. Na verdade, indepenM 
dente das crises que se refletem no pa-norama internacional 
e, por via de conseqüência. também marcam de maneira ace"n
tuada a negociação da dívida externa, pois sabemos da intimi
dade da relação desses fatos com a credibilidade do País no 
exterior, neste momento, todos nós do Congresso deveríamos 
ter um alvo específico: sornar esforços e tentar ajudar o GoverM 
no. Quando percebemos que alguns elementos estão tentando 
fazer propaganda eleitoral, de forma bastante antecipada, com 
a política salarial, confrange. Porque nenhum político brasi
leiro, que tenha a noção exata dos nossos problems, poderá 
tirar proveitO-do problema salarial ou de qualquer outro nesse 
grande contexto que é o combate à inflação. O Ministro Fer
nando Henrique Cardoso, já no início, teve o apoio de todos 
os órgãos de imprensa brasileiros, da socíedade e, inclusive, 
o nosso. Naturalmente, o tempo está passando, e essa inquie
tação que V. Ex~ reflete em suas palavras é a mesma dos 
brasileiros que hoje estão vendo o índice da inflação ultra
passar os 33%. Esse percentual já começa a ser realmente 
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bastante inquietante, não bastassem esj~;es dias em que temos 
vivido problemas e mais problemas. E importante frisar -
aproveito inclusive a presença do Líder Pedro Simon para 
fazê~ lo- que o Governo obteve um resultado além do esforço 
que fez para a votação da medida provisória. Falo isso com 
a maior tranqüilidade. O Governo não trabalhou diretamente 
para obter esse resultado na Câmara, nem no Senado. Diria 
que esta Casa, Casa de profunda lucidez política, ficou muito 
sensibilizada com essa série de problemas que o Governo 
está enfrentando e, por isso, o apoiou na votação do projeto 
de lei de conversão da medida provisória, cUjO resultado consi
derei magnífico. Mas não deveria o Governo viver creufor~a 
desse placar que obteve na votação da Medida Provisória. 
O Presidente Itamar Franco, a quem tenho dado apoio em 
nome da governabilidade do País, assim como V. Ex~ também 
o faz, em nome do destino que este País merece ter - ainda 
há tempo para isso -, tem de intensificar ni.uito maiS à seu 
diálogo com o Poder Legislativo. A hora que vivemos é grave, 
sob todos os pontos de vista, seja no que se refere à imagem 
do País no exterior, seja no que s.e refere aos problemas inter
nos. onde a inflação avulta, c o Presidente da República não 
pode fazer um governo inteiramente dissociado do Poder Le
gislativo. Os cantatas entre o Governo e o Poder Legislativo 
só são manifestados quando temos votação de emendas que 
quase sempre refletem, aos olhos da opinião pública, o des
gaste do Congresso Nacional. Senador Mauro Bel)};e:vides, ? 
Partido da Frente Liberal tem adotado uma posição suprapar
tidária nessas votações que envolvem as questões maiores 
da sociedade brasileira. O Partido da Frente Liberal não apóia 
o Governo. O Partido da Frente Liberal, oficialmente, está 
fora do Governo porque o Presidente Itamar Franco tem reite
rado que as indicações dos Ministros Alexandre Costa e Hugo 
Napoleão foram pessoais. Mas, mesmo na primeíra votação 
do parecer do Senador Beni V eras ao projeto do Deputado 
Paulo Paim, o Partido que deu maior contribuição percentual, 
em termos de votos, ao Governo, depois do PSDB que é 
o Governo, foi o Partido da Frente Liberal. E, agora, na 
votação do projeto de lei de conversão da medida provisória, 
tive a oportunidade de examinar os nomes dos meus colegas 
que integram e nos honram na Bancada do Partido da Frente 
Liberal. Mais urna vez, o Partido da Frente Liberal deu ao 
Governo, praticamente, mais de dois terços dos votos de sua 
bancada. Portanto, temos urna credencial perante o GoVerná 
para concitá-lo nesse momento, dentro da esteira do discurso 
de V. Ex\ como sempre, feito de maneira muito judiciosa, 
a aumentar o diálogo com o Poder Legislativo. Ninguém pode 
resolver uma crise nacional como essa, ninguém pode tentar 
encontrar uma imagem que cada vez mais se inflita n6 exterior 
corno positiva, sem a participação do Congresso. Portanto, 
faço votos, assim como V. Ex", que o Ministro Fernando 
Henrique Cardoso encontre um caminho que conduza o Brasil 
numa faixa mais tranQüila principalmente na área econômica. 
Mas, para chegarmos a esse ponto, não basta somente o esfor
ço do_ Ministro Fernando Henrique Cardoso; é preciso que 
o Presidente da República, todos os Ministros e, principal
mente. o Congresso Nacional, conjuguem s_eus esforços para 
encontrarmos um bem-estar comum para não deixar o_ povo 
brasileiro tão sobressaltado como se encontra_ no momento. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex", 
nobre Líder Elcio Alvares, pela interpretação absolutamente 
correta que pretendeu dar ao meu pronunciamento, na manhã 
de hoje, no Senado Federal, apreciando aquilo que tem sido 
o poskíónainento do Senado e do Congresso Nacional no 

-----------------------
apoio a governabilidade, um apoio que esteve representado 
-sobretudo na aprovação do IPMF e da respectiva lei regula
mentadora; no acolhimento da mensagem relacionada com 
os cortes orçamentários de 6 bilhões de dólãrês; e, recente
mente, com votação da medida provisória estabelecendo no
vas normas da política salarial do País. 

" Diria, ainda, nobre Senador Elcio Alvares, sobre a colo
cação de V. EX•. que os resultados alcançados ultrapassaram 
a expectativa das próprias lideranças do Governo. Os nobres 
Líderes Pedro Simon e Roberto Freire entenderam que o 
que ocorreu, de fato, foi uma manifestação suprapartidária, 
de responsabilidade de Senadores _e Deputados que, diante 
daquela quadra emergencial, não poderiam fugir do impera
tivo -de garantir o acolhimento do Projeto de Lei de Çonversão 
Beni V eras. 

Alguns partidos que se posicionaram contra abriram ques
tão aos seus integrantes, a fim de que eles pudessem exercitar 
o direito de voto com absoluta_ consciência, sem nenhuma 
pressão partidária. 

Dessa forma, o Senado Federal e a Câmara dos Depu
tados ofereceram ao Presidente Itamar Franco aquele apoio 
indispensável para Sua Excelência. realmeme, alcançar aquílo 
que deseja a sociedade; a redução da inflação com o banimento 
do quadro recessivo que se instalou no País; o surgimento 
de oportunidades de empregos, enfim, a retornada do desen
volvimento econômico em todo o País. 

Muito obrigado, nobre Líder Elcio Alvares. A ressalva 
que faz de que o seu partido tem contribuído de forma absolu
tamente superior no apoio ao Pre-sidente Itamar Franco, ofere
ço o meu testemunho para reconhecer. também, essa correta 
atitude dos que integram o Paitfdo da Frente Liberal. 

_O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex'' um aparte, 
nobre Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Com prazer, nobre Mi
nistro e Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. JarbaS Passaritiho- Ouço, também, até embeve
cido, o discurso de V. Ex·'. Primeiro, pela correção da lingua
gem, escorreita ~V; Ex•. é um cultor da Língua Portuguesa 

.. ....,.... e, ao mesmo tempo, isso me faz uma espécie de chama
-_If!ento para que V. Ex·) me permitã Ta~er-algurnas refle~ões1 
que são conseqüentes aó se_u díscurso.-Por que o Presidente 
Castcllo Branco, ilustre conterrâneo de V. Ex•, foi tão bem-su
cedido no Governo? Porque ele não buscou a popularidade, 
Senador Mauro Benevides. Ele plantou umas sementes, ele 
fez uma sementeira da qual, depois, nós nos beneficiamos. 
Ele -não procurou a qualquer custo as palmaS, pilO contrário, 
foi vaiado, foi tido como ditador, mantendo a imprensa livre 
durante todo o seu governo. O que vejo, hoje -e essa respos
ta foi muito bem caracterizada por V. Ex• e pelo Senador 
Elcio Alvares --:- é _qUe ternos a responsabilidade de votar 
com a nossa consciência. Quando Ministro do Trabalho d_o 
PreSidente Cos_ta e Silva, por exemplo, a composição da renda 
nacional derivava de 72% da massa salarial. Então, qualquer 
problema de política salarial era extremamente delicado. E 
houve uma prefixação nâo legal. O PAEG, Programa de Ação 
Económica do Governo, mandava dar o resíduo inflacionáríO 
pleno na correção do dissídio próximo, e ainda dávamos a 
produtividade, o que era até urna generosidade, porque a 
produtividade, como V. Ex~ sabe- de cultura polimorfa que 
é -, não dependeria apenas de trabalho, mas também de 
estoque de capital, de_ciência, de tecnologia, de terra etc. 
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E o que fazía·rn-os? Tomávamos, por exemplo, o crescimento 
do PIB brasileiro, 9%; dele subtraíamos o crescimento demo
gráfico, 3%, e -6%, a dift:!rença, erarh integralmente levados 
ao aumento do salário. E se conseguiu baixar inflação. O 
Ministro Roberto Campos foi atacado, inclusive - V. Ex··' 
viu neste plenário -, pelo Ministro Funaro, que disse ao 
Senador RobertQ Campos. na época, que _elc_era o responsável 
por uma grande recessão. Recessão muito maior Se deu-depois 
e continua até agora, em grande parte, devido ao esforço 
da área privada. Felizmente, parece-me que vamOs crescer. 
Por iSso, a meU ver, a primeira questão seria esta: o Governo 
Itamar deveria espelhar-se no modelo que foi o Governo do 
Presidente Figueiredo, ter a certeza que não pode ser popular, 
a partir do monierito que a ordenaçclo económ.ica do País 
exige medidas impopulares. Como disse o Senador E leio Alva
res, não se pode combater a inflação com medidas populares. 
Por que votamos, por exemplo, apoiando o Senador Beni 
V eras? Porque não acredito em aumento nominal de salário; 
é uma ilusão do trabalhador, é uma ilusão do assalariado. 
Sabemos que todas as vezes - já mostrei is~o no Plenário 
do Co_ngresso, uma série histórica- em que fizemos aumento 
nominal de salário, a inflação ganhou do aumento; ficou cad_a 
vez maior! Então, penso qUe o 'Governo está certo na J11aneira 
pela qual o nosso MinistrO FCrnando Henrique Cardoso,_ape
sar de ser soció_logo, está conduzindo o problema da economia. 
Mas não pára aí. O aparte do Senador ElciO Alvares completa 
esse trabalho .. Nós, agora, temos autoridade, Senador, de 
ir a V. Ex", que lidera o partido nesta Casa- que é a maior 
força de apoio ao Governo·, _embora o _Líder, sc.u_correspon
dcntc. seu homólogo na Câmara, tenha dito que talvez tenha 
sido a última. vc~ que o PMDB deu apoio ao Governo, pare~ 
ce-me que S. Ex• está.um pOJJCO arrependido-, e perguntar: 
vamos agora ficar apenas caracterf;zando a redução salarial, 
essa diminuição--dos valores, esse redutor dos salários e não 
faremos mais nada? E o Governo vai poder gastar mais do 
que _arrecada? Vai poder socorrer a Previdência, gastando 
mais do que pode? Eu não gostaria nem de usar esta expres
são, mas o nosso querido Ministro Fernando Henrique Cardo
so, que é uma figura das mais querida no nosso meio, está 
concorrendo com o Magri! S. Ex~ está inventando no léxico 
alguns vocábulos: é "convivível", etc. e no discurso S. Ex·' 
está ganhando. Porém, estamos torcendo para que o Gover_no 
tenha apoio e vá adiante,_ Mas cuidado com o apoio que o 
Governo está recebendo. Já "desembarcaram desse trem" 
pelo menos o Dr. Arraes c o Partido Socialista. A eleição 
está próxima. Então, é preciso pensar nisso. Veja V. Ex• 
por que falo contra o populismo: conheço V. Ex':, Senador 
Mauro Benevides; é uma das minhas ngu·ras de eleição nesta 
Casa há muito_tempo. Sei que V. Exa tem uma tradição familiar 
de homens da inteligência brasileira, professores renomados. 
Como é possível baixar essa medida provisória; feita pelo 
Presidente da República, sentado com o garoto Presidente 
da UNE, que virou uni. a das grandes lideranças nacionais, 
e antes de o Ministro da Educação saber? O menino da UNE 
foi quCm expôs à impren-sa qual era a medida provisória que 
levaria a redução das mensalidades escolares. Há escolas e 
escolas, como há parlamentos e parlamentos. Mas sabemos, 
por outro lado, que não é possível que um Governo que 
não pode proporcionar - não culpo o Governo imediato; 
essa é _uma questão de longe tempo - um ensino público 
eficiente e qualificado - o ensino público está agravado vio
lentamente pelas greves sucessivas que se faze-m e por longo 
em com a escola particular. Então, surge unia medida provisó-

ria, primeiro, que reduz as mensalidades, que Jaz com que 
nenhum estudaf!te inadimplente possa sofrer qualquer tipo 
de limitação. Isso vai ser um convite para a inadimplência 
geral, Senador Mauro Benevides, porque quem paga vai ter 
o mesmo tipo de tratamento de quem não paga; será um 
convite ao calote generalizado. Eu gostaria de colocar uma 
emenda nessa medida; se fosse possível, um projeto de conver
são, fazendo a mesma coisa em relação aos supermercados 
e aos açougues. Quem sair sem pagar Dão pode ser cobrado, 
porque quem não pagar tem o direito de não ser limitado. 
Sei que V. Ex" faz um esforço intelectual-c nisto é brilhante, 
corno sempre ..:...__ para ddender o Governo. Mas cuidado, 
nem tanto ao mar. nem tanto à terra. Agora, estamos em 
condições de cobrar. Vot~i coqt V. Ex"' .e espero agora ter 
a autor:idade pa~a cobrar que o Governo proceda com a auste
ridade que deve ter, com a correção que deve ser. Quando 
saudei Mário Soares aqui, escandalizei muita gente, na hora 
que citei uma entrevista sUa com Oriana Falacci, quando disse: 
"Fui ao FMI dl)-as vezes; perdi as eleições, mas salvei Portu
gal!" V. Ex" sabe, inclusive, que para o seu Partido o FMI 
é um espantalho~ o FMI é a grande desgraça de todo mundo. 
Espero que o Partido de V. Ex·-' salve o Brasil, com ou sem 
o FMI. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Agradeço a intervenção 
-de V. Ex\ nobre Senador Jarbas Passarinho, que ministra 
a todos nós, seus colegas desta Casa, uma lição admirável 
da problemática brasileira, remontando a fatos de um passado 
recente, a começar peta administração de Humberto Castello 
Branco, que tive também b privilégio de conhecer de perto, 
como conterrâneo. e a quem nunca neguei, nem naqueles 
momentos mais difíceis da vida político-institucional. o meu 
respeito e a minha admiração, porque a sua formação demo
crática e a de Castello Branco são proclamadas indistintamente 
até por aqueles que, em determinado momento~ se contrapu
seram ao seu Governo e à sua atuação naquele momento 
delicado da vida política nacional. Agora, eu diria a V. Ex··, 
da mesma forma como pretendeu fazer o nobre Líder Elcio 
Alvares, que o Presidente Itamar Franco deve, através da 
sua Liderança, dos seus Ministros ou dele próprio, garantir 
ao Congresso essa participação nas grandes decisões de gover
no, a fim de_ que, aq_ ed_itar uma _medida provisória como 
à que_ V. Ex" agora se reportou, referente às mensalidades 
escolares, não se registrem essas distorções agora ~ucid~mente 
apontadas. já agora, com a necessidade_ de:_ transformar o texto 
num projeto de conversão. 

O que desejo - e com muita clareza deixei enfatizar 
no início do pronunciamento-, e sobretudo depois da decisão 
de anteontem do Congresso Nacional, é expressar a nossa 
confiança em que o MinistrO-Fernando Henrique Cardoso 
adote efetivamente aquelas medidas que estão sendo aguar
dadas há tanto tempo e que, até agora, não se efetivararn, 
porque se os índices de inflação continuam a crescer, isso 
é uma prova inequívoca da ineficácia das medidas postas em 
prática pelo Governo Itamar, seja pelo Ministro Paulo Had
dad, seja pelo Ministro Eliseu Resende, seja pelo Ministro 
Fernando HCnrique Cardoso. Nós, do Congresso, estamos 
absolutamente conscientes de que cumprimos o nosso dever. 
As proposições submetidas à nos$_a deliberação obtive.ram o 
consenso da Ca,sa; e o próprio Sena~o Federal, quando votou 
anteontem o Projeto Beni V eras, o fez guardando uma linha 
de coerência com a decisãr5 anterior, com aquela mesma deci
são que teve como grande objetivo chamar a Câmara à refie-
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xão, diante daquela explosão de euforia democrática, ou que 
alguns que não entenderam a decisão pretenderam caracte
rizá-la como de conotação político-eleitoral. O Senado Fede
raL portanto, guardando uma coerência com a decisão ante
rior, superou cm muito aquela expectativa cm termos de voto 
para garantir a aprovação do Projeto Beni V eras, da mesma 
forma como ocorrera na apreciação do Projeto Paulo Paim 
há cerca de 20 dias. 

Portanto, Sr. Presidente, o que desejo neste instante é 
transmitir ao Ministro Fernando Henrique Cardoso, ao pró
prio Presidente da República aquele apelo. Se todos nós, 
no Senado Federal, temos apoiado decididamente as medidas 
do Governo, é preciso que haja sensibilidade daqueles que 
são responsáveis pela área económica no sentido de debdar 
a crise inflacionária. permitindo, portanto, que, no menor 
espaço possível, assistamos ao reingresso do País na trilha 
da retomada do desenvolvimento económico. 

O Sr. Ney Maranhão Pt:rmite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Pois não. nobre Líder 
Ncy Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Mauro Bencvides, che
guei um pouco atrasado, mas acompanhei parte do seu pro
nunciamento. Quero dizer a V. Ex•, que é Líder do maior 
partido desta Casa,- partido que tem uma responsabilidade 
muito grande no apoio ao Governo - que __ o partido que 
lidero neste Senado dá apoio ao Governo Itamar Franco, 
independente de qualquer vínculo, e?>-_clu_sivamente porque 
Sua Excelência está-tentando continuar- e venha quem vier 
para este Governo, teü1 que contínuar- o trabalho do ex-Pre
sidente Fernando Collor, ou seja, a privatização, a competiti
vidade, a quebra dos cartéis, tudo isto que está aí, trabalho 
para o qual estamos dando _uma grande colaboração. Veja 
V. Ex• o problema do salário. Aqui mesmo, numa madrugada. 
fizemos esse acordo de 609é. Por quê? Porque tínhamos quase 
certeza, nobre Senador Mauro Benevides, de que a Câmara 
não aceitaría e manteria o aumento de 100%, de acordo com 
o Projeto do Deputado Paulo Paim, c ficaríamos numa difícil 
situação. E o que aconteceu? O equilibrio do Senado preva
leceu - foi um pouco mais de 60% - mas nós, Senadores, 
ficamos com a coerência do que havü\m-os votaodo ãnteil.or
mente. Queremos o bem para o País. Através da Liderança 
do PRN. aqui, no Senado, conseguimos um fato inédito, o 
apoio para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inqué~ 
rito- que precisaria de 27 Senadores, estamos criando com 
quase 70 Senadores - para investigar as contas públicas do 
Governo, Senador Mauro Benevides. _E isto para ajudar a 
quem? Para ajudar o Sr. Ministro Fernando Henrique Cardoso 
nas caixas~ pretas que existem- a má aplicaçãO dos_ dinheiros, 
os fundos. V. Ex• muito bem sabe que os_ fundos do Nordeste 
e da Amazónia chegam a 21 trilhões de cruzeiros; o fundo 
do café, Senador Mauro Benevides, chega a quase 30 bilhões 
de cruzeiros reais; o furido agropecuário, Sen3âor, de um 
País agrícola e agropecuário como é o nosso, é o menor que 
existe no orçamento -o fundo do cacau é maior aindi. Então, 
essas contas públicas, na rca:idadc, não são culpa do Presi
dente Itamar, nem de alguns governos que passaram. Se fosse 

particular já teria quebrado, porque não sabe o que tem 
a receber e nem o- que tem a pagar. Temos o ·exC-nfplo da 
dívida de São Paulo. _O Governo Fedei'al diz que São Paulo 
tem um débito com a União de treze bilhões e meio de dólares, 
e o Governador de São Paulo diz que deve apenas um bilhão. 

. Então, chamam~se os doze bilhões c meio, Senador Mauro 

Benevides, o equivalente a d<?iS anos da arrecadação de IPMF. 
Então, nós, do PRN, estamos dando essa contribuição ao 
Governo Itamar, estamos trabalhando, porque queremos que 
este País acerte. Ao próprio cartel interessa, hoje, o aumento 
do salário. Por quê? Porque s:e--se aumenta ein 20%, ele au
mentará 30% o valor da mercadoria. E não sei aonde essa 
bola de neve vai parar, Senador. E é por isso que estou formali
zando ao Senado -e hoje cstou dando entrada no requeri~ 
mento - a constituição de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito. Vamos arregimentar 11 Senadores bem entendidos 
nessa área. Vamos espremer essa laranja, Senador, porque 
sobre essa Comissão Parlamentar de Inquérito eu disse uma 
coisa, e é certa: o Congresso é que está levando "cipoada", 
como dizemos no Nordeste. Mandamos apenas 3o/c. manu
seamos somente 3% do orçamento, mas a impressão geral 
do País é de qu~ somos irresponsáveis. E quando se corta, 
corta-se linearmente esses 3%. Somos hoje, Se:riadoi-, siinples
mente o marido traído. Estamos votando aqui coisas do Execu
tivo que não sabemos, que não temos consciéncia, porqUe 
não dispomos dos números nas nossas mãos. Portanto, caberá 
aos homens de cabelos brancos, de experiência, que compõem 
o Senado Federal, examinar essas ~aixas pretas e auxiliar o 
Governo Itamar Franco e o companheiro Fernando Henrique 
Cardoso na saída dessa enrascada, porque do contrário, Sena
d()r, não sei_ o que pod_erá acontecer. Parabéns a V. _Ex" pela 
sua experiência e pelO alerta que está dãndÕ, neste momento, 
nesta manhã, na tribuna do Senado, em função do bem-estar 
do País. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Agradeço a V. Ex•, 
nobre Senador Ney}vl~ranhão, as colocações que faz. deixan
do realmente muito precisa a posição do seu Partido, o PRN, 
na apreciação dessa matéria. Tanto nãqUela votação, há cerca 
de vinte dias, do projeto do Deputado Paulo Paim, como 
anteQutern, no plenário do Congresso Nacional, quando, ao 
apreciar o Projeto de Conversão Beni V eras, o seu Partido, 
numa demonstração elogiável de inequívoco senso de respon~ 
sabilidade, garantiu alguns votos àquela proposição de indiscu
tível importância para a política econômica-financeira do País. 

Não posso deixar de aplaudir também a sua iniciativa 
relacionad_a com a çonstituição dessa Comissão Parlamentar 
de Inquérito, porque V. Ex~ sabe que as CPI se inserem naque
le contexto dos institutos de fiscalização e controle do Poder 
Executivo por parte do Poder Legislativo. 

Queira Deus que essa comissão, constituída por 11 Srs. 
Senadores, que V. EX'1 acaba de propor e que será certamente 
_constituída na próxima semana, atinja os seus objetivos e 
possa contribuir, não apenas em relação ao Governo Itamar 
Franco, mas, também e até, aos Governos subse-qüentes, para 
que as contas públicas sejam suficientemente conhecidas, e 
aquilo que se arrecada ao povo seja aplicado com absoluto 
critério. 

O Sr. Magno Bacelar- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Magno Bacelar, com a_ concordância do nobre 
Presidente Chagas Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues. Fazendo soar 
a campainha) - Eu pediria a V. Ex~ que não concedesse 
outros apartes além deste, tendo em vista que há outros orado
res inscritos e que o prazo de V._ Ex'! já está esgotado. 

O Sr. Magno Bacelar-- Agradecendo à Mesa e a V. 
Ex• a oportunidade, quero saudá~Io como líder do partic1o 

-....,. 
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que apóia o_Guvcrno. Surpreendo-me quando o nobre Sena
dor Elcio ~'\lare~ diz que o PFL não é um partido que apóia 
o Governo. Êu~ gostariã~ também, de saudar o Ministro Fer
nando Henrique Cardoso pela expressão: '"Acabar a inflação 
a pauladas". Na realidade, o que sinto, nobre Senador, é 
que a população brasílcira espera, a longo tempo, medidas 
eficazes, não choques condenáveis. Creio que é tempo de 
terminar as reuniões iiltermináveis, os atos e o's banquetes, 
porque não sei quando é que o Ministro tem tempo de exami
nar os assuntos, tal a "solidariedade" da classe empresarial. 
Tudo isso vem frustrando a população. Quando o Minh;tro 
diz que vai tomar atitudes, é o significado da expressão ''acabar 
com a inflação a pauladas"- penso que a popu1ação recebeu 
isso muito bem. Chega de conversas, da tentativa de uma 
transparência que não se alcança, porque, na realidade, esse 
diálogo entre classes antagóniCas, como trabalhadores e em
presários, não leva a nada, e o Governo tem que se arriscar; 
mesmo errando, terá de tornar medidas mais duras no combate 
à inflação. quero participar do discurso de V. EX'' no que 
tange à_ esperança de que agora se encontrem os caminhos 
que o povo deseja para a economia brasileira. 

O SR. MAURO BENEVIDES -Nobre Senador Magno 
Bacelar, V. Ex• participa, sim, do meu discurso, com aquela 
dignidade de homem que, pertencendo a um Parti_do__d_e__Oposi
ção ao Governo, não se recusa a oferecer também a _sua de
mom;tração de confiança na ação do Ministro Fernando Henri
que Cardoso. Todos nós, realmente, assistimos a essa decla
ração inciSiva c percmpt6ria do Ministro de que deseja com
bater a inflação ''a pauladas". Ainda fazemos a ressalva de 
que não queremos que isso seja feito pa-ulatinamente, e sim 
que S. Ex' o f<i.ça--celeremente, com a maior rapidez possível, 
porque não ternos mais condições de conviver com uma Infla
ção de 32% ao mês. 

Sr. Presidente, agradeço a compreensão de V. Ex", asse
gurando-me osapartcs oferecidos. 

Concluindo, desejo expressar ao Ministro Fernando Hen
rique Cardoso a nossa confiança em que, no menor espaço 
de tempo possível, consigamos a implementação daquelas me
didas de combate à inflação, a fim de que se assista ao término 
do quadro recessivo e ao imediato encaminhamento do País 
para a trilha do desenvolvimento económico. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. (Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Mauro Benevides o Sr. 
Chagas Rodrigues, ]" Vice-Presidente, deixa a ca_d~ira 
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Nabor Jumor, 
2'' Secretáfio. -

Durante o discurso do Sr. Mauro Benevides, u Sr. 
Nabor Júnior, 2'' Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que r ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, l" 
Vi cê'- Presidente. 

O s·r. Affonso Camargo- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder do PPR. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex" tem 
a palavra, na forma regimental. 

O SR. AFFONSO C AMARGO (PPR- PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, apresento o meu 
pedido de desculpas ao Senador Ney Maranhão, que estava 
insCrito, e à quem prõrrieto ser breve. 

Gostaria de fazer um pronunciamento que, até certo pon
to, é uma continuação do discurso do Senador Mauro Bene
vides, para mais urna vez trazer à Casa- as preocupações que 
temos, com relação a essa dificuldade em se definir os- rUmos 
para se chegar à estabilidade politica, a partir, -evidentemente, 
da estabilidade económica do País. 

Sr. Presidente, sou um homem de absoluta fé nos destinos 
do Brasil, Várias Vezes tenho afiroiado, inclusive aqui da tribu
na, que se fizéSsemos- tudo certo e o Brasil estivesse nesta 
crise, então não haveria solução para os nossos problemas. 
COfio faZemos quase tudo errado, na hora em que come
çarmos a acertar, não tenho qualquer dúvida de que o País 
sairá da críse num tempo muito mais rápido do que se possa 
imaginar. _ _ __ _ _ --- -

Nenhum de nós temos dúvida de que o Ministro da Fazen
da, Fernando Henrique Cardoso, quer acertar. E creio que, 
pelas notícias que se lêem, pelas declarações que se ouvem 
do Ministro, S. Ex_~ está no caininho para o acerto, que é 
exatamente o momento em_que o Ministério da Fazenda tivera 
coragem de desindexar a economia brasileira. Apenas perce
bemos que há um receio, que é a famosa resistência às mudan
ças -que alguns têm de boa-fé c, outros, de má-fé -. que 
faz com que essa providência não se torne num prazo mais 
curto do que se está programando. Mas im"agino que se eStá 
tentando, agora, modificar o perfil c'a dívida interna. para 
se fazer essa desindexação. 

Porém, alguns trabalham -como é o caso do Ministro 
Fernando Henrique Cardoso-, e outros atrapalham. Porque, 
na verdade, para se conseguir uma estabilidade econômicã,
devemos ter, erri primeiro lugar, credibilidade do governo 
-e o Ministro da Fazenda tem -, e também estabilidade 
política. 

O que me preocupa - e pretendia ter abordado esse 
tema ontem - são essas profecias de caos que existem em 
relação à estabilidade democrática do País. 

Não creio que o Presidente da República precisasse ter 
feito as declarações que fez, quaildo se dirigiu aos generais 
promovidos, as quais foram, naturalmente, objeto de títulos 
de primeira página em jornais do País, quando Sua Excelência 
disse: 

''Senhores Oficiais-Generais: 
Rumores perversos. vindos de fontes obscuras, a propó

sito de golpe contra a democracia, em nosso País, só podem 
servir aos empreiteiros do caos, de cujas conseqüências nefas
tas esperam nutrir os seus interesses." 

Esse tipo de afirmação gera mais intranqüilidade, espe
cialmente partindo do Presidente da República, numa reunião 
com militares, ao dizer que há "rumores perversos", direcio
nados, inclusive, a pessoas, como o Senador José Sarney. 

Ninguém melhor que o Senador Jarbas Passarinho, que 
inclusive já fez observações a respeito e que naturalmente 
convive com seus colegas, para saber' que não há idéias nesse 
sentido. Não existe chefe militar responsrivel no País que esteja 
hoje admitindo a poSsibilídade de Uri'ta intervenção militar. 

Gostaria de citar uma outra afirmação, que me surpreen
deu ainda mais, para que o nobre Senador Jarbas Passarinho 
possa, com a sua experiência, proceder a uma análise sobre 
ela. 

O Presidente da República, infelizmente, com a sua insta
bilidade, é vezeiro em dizer o que não deve. 

Vou ler uma outra declaração, _não Sei se V. Ex•s já toma
ram conhecimento dela: 

"'Afif vê risco para democracia. 
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O candidato derrotado do PL, na última eleição presiden
cial, em 1989, Guilherme Afif Domingos, dis~e ontem aCre
ditar que o próximo Presidente da República poderá "'atro
pelar" a democracia e governar sem o Congresso, na tentativa 
de baixar a inflação.'' · _ 

Trata-se do próximo Presidente. É o profeta do caos 
para os próximos anos. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex• um ;i parte'? 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Terei o maior prazer 
em conceder-lhe o aparte, Senador Pedro Simo_n. 

O Sr. F:!dro Simon - Senador Affonso Camargo, V. 
Ex~ ainda pergunta por que o Presidente Itamar: Fr_anco fez 
esse pronunciamento? V. Ex~ mesmo está ·respondendo a sua 
pergunta. São ·declarações como essa, que V. Ex~ está está 
levando ao conhecimento da Casa, que têm _que ser respon
didas. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Senador Pedro Simon, 
V. Ex~ sabe que não estou aqui irresponsavelmente, estou 
preocupado com o País, assim como V. Ex~ 

O Sr. Pedro Simon - Na TV Manchete, há dez dias, 
o Sr. Armando Falcão, durante quinze minutos, fez uma expo
si-ç-ão- aberta e franca do golpe neste País, afirmando que este 
deve ser dado. Escreveu inclusive um artigo, num jOrnal do 
Rio de Janeiro, pregando: "O golpe, quando virá?" Sabemos 
que há pessoas, ridiculamente fazendo essa exposição. O que 
o Presidente da República fez, na frente dos militares, com 
o respeito dos militares, foi dizer exatamente isso que V. 
Ex~ está dizendo, ou seja, que não existe esse petigo, embora 
há quem diga o contrário. E V. Ex~ está acabando de citar 
um pensamento de um cidadão que foi candidato a Presidente 
da República e que fez essa afirinatiVa absurda: o próximo 
Presidente talvez tenha que atropelar o Congresso para debe
lar a inflação. Repare V. Ex~ que a afirmativa do "Presidente 
foi necessária e oportuna, quando disse, na frerite dos milita
res, com o apoio dos militares que neste Pafs, se Deus quiser, 
a democracia veio para ficar. Respeito V. Ex~ pelo seu espírito 
público, sinceridade e dignidade, mas, ao mesmo tempo em 
que pergunta por que o Presidente fez aquele pronunciamen_
to, traz, na declaração do Dr. Afif, em Porto Alegre, essa 
resposta. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Na minha opinião, Se
nador Pedro Simon, o Sr. Armando Falcão não tem nenhuma 
condição de dar golpe no País. 

Continuo a leitura do_ artigo de jornal que reproduz pala
vras do Dr. Guilherme Affif Domingos, S. S• prevê, nas elei
ções para o Congresso, um número muito grande_ de_ absten
ções. 

Segundo ele, isso fortalecerá a eleição do próximo 
Presidente da República~ que tomará posse "COm fOrça 
suficü:mte para empolgar-a Nãção e fazer as-reformas 
com ou sem o Congresso, mas com o apoiO popular". 
Afif disse que a classe política "não está tendo capaci
dade de equacionar os problemas do País", 

Ele, que preside a Confederação das Associ~ações Comer
ciais do Brasil, declarou que a permanência da inflação no 
patamar de 30% ao mês será "fa.tal" para a democracia ... A 
história mostra que inflação, neste século, gerou totalitaris
mo." 

Afif disse também que não disputará a Presidência da 
República em 94. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V._Exa um aparte, 
nobre Senador AffonsO Cam..,trgo? -

O SR. AFFONSO CAMARGO- Ouço V. Ex•, nobre 
Senador J arbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas P"assarioho- Nobre Senador A_fon~o Ca
margo, ouvi ó aparte do nobre Líder do Governo, mas, infeliz
mente, S. Ex~ parece que já passoU como bólido pelo plenário, 
satisfez-se em _apartear V. Ex~ e fOi errtbora. Eu sustentaria 
a posição de V. Ex\ porque, afinal de contas, quem é que 
pode ser o arauto do golpe? Primeiro. o ex-Ministro Armando 
Falcão foi absolutamente ambíguo no seu artigo. Era costu
meíro S. Ex~ dizer assim: "Nada tenho a declarar", e fez 
essa declaração. Não comanda tropa, não tem qualquer tipo 
de relacionamento nem até mesmo com o Clube Militar. É 

-um homem respeitado, evidentemente, pelo seu passado. Mas 
Afif Domingos, nosso ex-colega de Congresso Nacional! Foi 
candidato porque pensou que seria o modelo daquela vidente 
de Minas Gerais, a Sr" Leila Alkimin, quando previu que 
o Presidente da República seria um homem novo. Ele pensou 
que séria ele e se candidatou. Quem é o nosso amigo também 
para poder dizer que o golpe vai ser dado? Já participei de 
quatro movimentos dessa natureza na minha vida militar: ga
nhei dois e perdi dois; não estou ávido de desempatar. Sei 
que um golpe de Estado não se dá apenas com manifestações 
de pessoas que não têm responsabilidade de liderança sobre 
aqueles que podem fazer o golpe. Não há por que o Sr. Itamar 
Franco alçar a discussão ao nível de Presidente da República. 
V. Ex• tem razão. É preciso parar de falar. Segundo o nobre 
Senador Pedro Simon, agora houve uma resposta do Sr. Ita
mar Franco a AfifDomingos, mas antes não havia AfifDomin
gos e Sua Excelência já tinha falado_ duas vezes sobre o assun
to. Quando o Senhor Presidente fala pela terceira vez, e agora 
para uma platéia só de militares, de generais que acabaram 
de ser promovidos, é evidente que Sua Excelência eleva ao 

-nível d3 preocupaÇão o que ainda não -inquieta a grande maio
ria do povo brasileiro. Hoje, pela manhã, nobre Senador Af
fODso -Camargo, padeci por não aceitar aquele conselho de 
Oscar Wilde. De manhã, Oscar Wilde pode ser citado. Ele 
dizia _que um pouco de sinceridade e perigosa e muita sinceri
dade é definitivamente fatal. Entrei na definitivamente fatal. 
Em entrevista à CBN, afirmavam: "O General Euclides Fi
gueiredo", esse é general - "disse que ·se o Lula for eleito 
vai ser derrubado em seguida, porque não toma posse". E 
aí me fizeram a pergunta de supetão. de súbito, de chofre, 
e eu respondi: "'Eu não vejo no General Euclides Figueiredo 
também a responsabilidade de poder responder pelo que aca
bou de dizer." Lembro-me- e V. Ex~- também deve se recor

. dar -do que ele declarou em relação ao engenheiro Brizola: 
"Est.e é um sapo que vamos ter que engolir para expeli-lo 
na hora oportuna". Está lá o Brizola como Governador e 
o nosso Gerieral salvou-se, agora,_milagrosamente, de l)m 
acidente de automóvel,. Então, veja V. Ex~ que, quando pes
soas anunciam o golpe, nós temoS que perquirir primeiro, 
antes de levar o assunto adiante, qual a possibilida~e de haver 
uma conseqüência, a partir dessa declaração, Mas, quando 
o Presidente da República se pronuncia diante de generais, 
em vez de estar ex_o_rcizando, no meu entender., está_ exacer
bando _essa possibilidade. Não vamos ter _golpe. A conduta, 
dos Chefes Militares, dos quatro que estão em Ministé-rios, 
dá-me absoluta tr'!nqüilidade de que eles têm o comando 
da tropa. Quando aparece um Deputado nosso que foi capitão, 
ou é capitão da reserva, e diz isso também, acho que o erro 
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será fazer dele um bode expiatóriO, fazer dele imediatamente 
uma vítima. inic"iando um processo para sua cassação. Esse 
seria o erro. Vamos deixá-lo falando isoladamente e nós vamos 
provar que isso não é verdade. Ora, Senador Affonso Camar
go. V. Ex~ e cu já vivemos ·o sufiCiente, eu mais do que 
V. Ex", para compreender que esse tipo de especulação não 
merece chegar ao nível sequer do Congresso. quanto mais 
da Presidência da República. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Agradeço o aparte de 
V. Ex'', que entendeu bem a preocupação que me trouxe 
ao plenário. Também não vejo no Ministro-Armando Falcão,_ 
ou em qualquer dos outrqs ·citados por V. Ex•, condição algu
ma de promover intervenção militar ou golpe no País. 

O que me inquieta é essa instabilidade gerada pelo fato 
de o Presidente considerar oportuno -o que nós vemos 
como um erro- incluir no texto do s_cu discurso aos Genera-iS 
da ativa, no momento em que foram promovidos, um assunto 
como esse. Não me preocupa a possibilidade de haver um 
golpe, V. Ex• e eu sabemos que não há essa possibilidade. 

Mas no cidadão brasileiro, no empresário que tem de 
decidir se investe mais ou não na produção, que gera empre
gos, que gera crescimento económico ~-é essa nossa real 
preocupação -, aumentam-se as expectativas, pois o brasi
leiro vive dessa espera. Ele quer estabilidade para poder au
mentar o seu negócio, para produzir, para gerar emprego. 

Foi essa preocupação que_ realmente me trouxe à tribuna 
hoje. 

Também creio que todos estamos ·interessados eín que 
o Governo afii:üil tenhã. suCessO, mas, não creio, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, que a 'melhor fo"i-ma de colaborarmos seja-
silenciar com relação à 'questão. - -

O Sr. Jarbas Pass_arinho- Eu só me preocuparia, Sena
dor Affonso Camargo, a partir do momento em que eu visse 
a indumentária do ex-Deputado Affif Domingos, porque ele 
é impecável, traja-se muito bem, a gravata sempre combi
nando com o lenço. O dia em que rião hOuVer o lenço com 
a gravata, aí ficarei receoso. 1 

- ~~ 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Gostaria de registrar 
mais um fato que me causOu estranheza. Refiro-me à substi
tuição do Ministério da Saúde. Lê-se em jornal: ''Interino 
assume com festa, mas garante que só fica uma semana". 

Quando estamos pensando em estabilidade para o País, 
em continuidade administrativa, em governo _com__ eficiência, 
registro mais tim--problema, mas sem nenhuma intenção de 
polemizar. Não creio que seja essa a melhor forma de se 
alcançar os objetiVOS- que :acima mencionei. O Presidente po
deria delegar a Pastà da Saúde ao SecretáriO Executivo, qt.ie 
não conheço, e, daqui a uina semana~,-nomear o substituto 
definitivo para-o Ministério da Saúde. Ao contrário. SUa Exce
lência noriieia, por uma semana, alguém que vai fazer festa 
lá. Não se pode entender. Enquanto Uns trabalham, outros 
atrapalham. Espero que os que estão trabalhando consigam 
resolver os problemas do País. 

Mais uma vez deixo a minha expectativa de que alcance
mos uma vitória sobre a inflação, para O que o Ministro Fer
nando Henrique Cardoso necessita ter a coragem de desin
de_xar a economia o quanto antes. Enquanto isso não aconte
cer, não conseguiremos vencer a inflação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, falarei hoje; neste plenáriO, sobre dois assun
tos graves. O primeiro é o seguinte: 

Nos termos do art. 215 do RegimentO Interno do Senado 
Federal, reecaminho à Mesa, para os devidos fins, o Requeri
mento anexo, assinado por 64 Srs. Senadores, objetivando 
a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
para levantamento dos reais números das contas públicas pm: 
últimos cinco exercícios, provenientes dos desencontros dos 
números apresentados pelos Governos Federal e Estaduais. 

Adianto que submeterei à decisão da Presidência o des
tino relativo ao supracitado requerimento. 

No obstante, gostaria de enfatizar que o Congresso Nacio
nal não poderá fiéar à mercê de informações nã-o cOnfíáVeis 
da burocracia do Executivo. 

Encaminho o documento assinado pelos 64 Srs. Sena
dores_e o porquê da CPI das Contas Públicas, qual seja, um 
trabalho à justificação desse requerimento. Peço que essa do
cumentação seja transcrita nos Ariais do S€:n3do" Féderã.l. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na· próxima quarta-feira. 
a Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal estará 
sabi3.tinando o Dr.' Pedro Malan, nome indicado pdo Presi
dente da República para ocupár o imPortante cargO de Presi-
dente do Banco Central do Brasil. · 

É do conhecimento público que o Banco Ceritrãl doBra
sil, como instituição, e principalmente no desempenho de suas 
atribuições_ constitucionaiS, ptêvistas no art. 164 da Carta M-ag
na, vem sendo questionado até pelo Presidente da República. 

Como o Senado Federal tem a responsabilidade de apro
var os nomes do Presidente e dos O ire tores do Banco Central, 
fiCando, PortantO, co-responSável pi:!Ja política nlonétáiia a 
ser implementada, julgo oportuno e de toda a conveniência 
abrir discussão sobre a matéria, -a: fiiTi_ de que os indicados 
possam esclarecer à Càmara Alta do Parlamento Nacional 
sobre as '"caixas pretas", políticas de juros, reSe-rveis Cambiais 
e oUtros, contestados pela imprensa. · 

. Segundo algUns ecoriÕ'inistas, a política monetár:ia é cruel 
' e· dirlgiçia; talVez_ Pâra bendícía-r ós oligopólios, os cartéis 

e a' própria tecnoburocracia, diretamenté OU a'ttavêS de infor-
mações privilegiadas, se não, vejamos: · · 

PrimeirO, o Banco Central aumen~ a. taxa de juros_ a 
pãtamares qúase 20 vezes superiores ao praticado no Mercado 
Internacional - em torno da inflação, mais 50% ao ano; 
enquarito lá fora, é dólar mais 2 a 3% ao ano. 

Com isso,· o próprio Banco Central, em provável parceria 
com os banqueiros, inCentiva as empreSas, nOtadamente as 
estatais, comandadas também por burocratas, a lançarem bô
nus no exterior a uma taXa de dólar mais 18%, quase-dez 
vezes superior à taxâ do múcado fn'ternacionàl. 

Notem, nem precisamos apontar a inconstitUciOnalidade 
dos juros reais cobrados acima de 12% ao anO, corifoi"me 
prevê o art. 192, § 2~. da Constituição Federal. 

Simplesmente analisaremos, adiante, os efeitos danosos 
da política criminosa da tecnoburocracia do Banco Central, 
que causa uma "sangria" nos recursos públicos. que daria 
para transformar o meu Nordeste na Califórniá brasileira, 
tornando-o no maior produtor de alimentos do mm-ido, aca
bandO com a fome e a miséria ·no País. 

Ós B6nUs ou Notas do Tesouro Nacional, indexados ao 
dólar, mais 18% ao ano, são COmPrados Pelos bancos brasi
leiros, que o fariam mesmo que os juros fossem mais favoráveis 
-ao Banco CentraL Qual o motivo de o Banco Ceritral consa-
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grar essa prática de sangria nos recursos públicos? É de fácil 10- A dolarização da dívida interna riâo faria baixar 
visualização. - a·taxa de juros? 

Com a venda dos bónus no exterior, entram dólares no 11 -V. S• saberia inform3r se a dolari:Zação acarretaria 
Caixa do.Banco Central e saem cruzeiros_ para as empresas. prejuízo aos banqueirOs? -
Os dólares são mantidos como reservas cambiais d_o _Srasíl. 12- Por que não abrir o bônus cambiaiS para ·a-Classe 
Com esse mecanismo, as reservas Saltaram de 8 bilhões para média brasileira o dólar menos 8%? 
24 bilhões de dólares, no conceito da Uqüidez. O Banco Cen- 13- Qual é a avaliação de V. _Sn sobre o Banco Central, 
trai toma os dólares comprados a 18% ao ano, emprestan_do~os relativamente a custos e benefícios- já que o mesmo importa 
aos banqueiros internacionais a 3% a.Q_ano. Há algo de ~bsur~ para a Nação mais do que o Congresso Nacional e Tribunal 
do, de estranho! de Contas juntos? 

O Tesouro NaciOnal arca com a responsaºilidade~-_él_essa 14- Por que o Banco Central não contigen-cia--r-ecürs-os 
diferença de 15% ao ano, um prejuízo de 3 bilhões de dólares para serem aplicados no Nordeste, como manda a Constituição 
no nosso minguado orçamento fiscal. _ Federal, em seu art. 174, que prevê diretrizes e bases no 

Não é só isso. Os cruzeiros colocados oo mercado, em planejamento dO deSenvolvimento nacional equilibrado? 
função da entrada dos dólares, são trocados por títulos da 15- Qual é a sua opinião a· respeífo da remuneração 
dívida pública interna, com uma taxa de inflação, mais 50%, dos Fundos dos trabalhadores (PfS/PASEP e FGTS), que 
acarretando outro prejuízo ao "Tesouro, em torno de 10 bilhões recebem apenas 3% aO ano e ós bancos repassam em torno 
de dólares._ Tudo isso sem gerar nenhum ernpre_go, somente de 10% ao ano, auferindo lucros imorais? 
rendimento para os banqueiros tecnocratas e seus. clientes. . 16 -E sobre o~ _recurso~ da poupança? 
Isso não pode continuar. 17- O que o Ba'nco Central podedã. fazer para impedir 

O Congresso precisa intervir, pois terá o apoio do Presi~ a transferência de rendas para os segmentos mais ticos da 
dente da República. -o Presidente ltam_ar ~r;,mcQ_Jem razão ·população? 
ao afirmar que o Banco central est;:i.levando o País à miséria· . . ;-Era o que ti?h~ ã âizef, Sr. President7. (Muito bt!rn!) 
e à fome, ele é uma "caixa preta" que precisamos abrir e 
colocar à disposição da sociedade. 

A dívida mobiliária subiu de 7 bilhões de dólares para 
35 bilhões de dó_lares. num período inferior a dois anos. Ela 
emperrou o desenvolvimenro do País •. n.ãq CO'Çltrib:uiu para 
matar a fome de n_ossa gente, apenas_ tornou_ mais ricos os 
banqueiros e a tecnpcracia mais imperativa. ~ · ---

Gostaria de. ent.en.der o conceito de .indepe:ndência do 
Banco Central, defendido por erriinentes ecqnOmi~~as e até 
pelo atual Ministro da Fazenda. __ . . 

S_e sem ~'iiJ.dependência" o Banco CentraL~é livre para 
implementar- ao meu juízo_ ~-uma_cri_minosa política mane~ 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco _ Aureo Mello _ Bello ·Parga _ César- -Dias _ 
Darj.o Pereira_ Dirc;ep Carneiro~ ,El~io Alvares_ Flaviano Melo _ 
Henrique Alme~da._.,.., ~y4ekel. Fteitaf __ It;am Saraiva _ Jarbas 
Passarinho _ João França_ João Rocha _Jonas Pinheiro_ José 
Paulo Biso! _ Jutahy Magalhães _ Magno Bacelar _ Ma,rco Maciel. 
_ Marluce Pinto_ _ _MauJP Benevides _ N:abor Júnior _ Ney 
MaraJJhão _ Pedro Simon _ Valmü: Campelo. 

tária e cambial, imaginem com independência, 0-Cfue os buro~ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
cratas não irão fazer para beneficiar os oligopólios e cartéis, rriesa, exp~~~ent.e-que será lido pelo Sr. 1'' Secretário. 
em detrimento da sofrida população brasileira. É 1. d 

0 
· t 

Finalizando, Sr. Presidente, adianto que farei as-seguintes 1 0 segum e 
ind<!-gaç<)es ao indic~do para assumir a. direção do ~anco G_en~-. :ofídO :n~ 210/93 · 
tral: Brasnia·,-18de agosto de 1993. 

1-Qual o atual custo mensal. para o B~nc;o. Central . Exmo Sr. 
ou Tesouro Nacional. com a polítiça de manutenção d~ reservas Senador Humberto Lucena . . 
cambiais do montante de 24 bilhões de dó_laresJ - DD. Presidente do Cpngre_sso Nacional 

2-0 _que justifica a·mariutenção do_atual nível Cfe resC:r~ Nesta 
vas cambiais? . . Senhor Presidente 

3-Pqr que o _Banco Central te?l dit_a~Q, di~ria~e~t.e, . Solicito a V. Ex~ s~ja auiori.zada a seguinte S_!Jbs:ti~uição 
o nível da taxa de Juros? Por. que nao é detxado .a cn_te.no ... na composição da _Comissão P~rla,rO,-entar de _Inquérito desti
do mercado? .. , ~. _ ~ , . . _._. . nada. a, '.'investiga.ra~causasdoendividamentodosetoragríco-

4-Qual é a r~munex:açao dos recut;s:PS do Tesou~o depo- la, o_ elevado _custp_ dos. seu~ ,financiamentoS _e· aS condições 
sitado~s no Banco Central? V. s~.acredita ser correta tal remu~ de importação de alimentos nos exercícios de .JCt90 ã 199~". 
neraçao? Titular- Deputado Wagner do Nascimento -substituir 

s.- Ou:n; ~orna a decisão sobre o _1_1í~el de taXa ~e juros pelO Deputado Odelmo Leão. _ , - _ · · · · · 
e qua1s os cnteno.s.levados em_ conta? Atenciosamente,- _Deputado José Carlos Vasconcellos, 

6- Quem audita o Banco Central? Líder do PRN. 
7- Como se explica a política de títulos do :BãnéO Central -

-compra e venda -, com um resultado líquido não com- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expe-
preensív.el? , . _ _ diente lido vaU\ -publicação. - - - --

8- Com o atual nível qe juros internacionais num pata~ k Presidência. comunica ao Plenário que, nos_ termos do 
mar de dólar de mais_ 2 _a 3%, corno se explica .a política art. 174 do Regimento Interno, será dispensado. hoje, o perío~ 
do Banco Central de pagar dólar c_o_m juros acima de 18%? do corresponderite ·à Ordem d()Dia. 

9- Mesmo levando em conta o risco, ·a País não teria Concedo a palavra ao nobre Senador P.eçlro Simon. (Pau: 
outra alternativa para o patamar da taxa de juros? __ sa.) 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Antonio 
De·carli. 

O SR. CARLOS ANTONIO DE'CARLI (PTB - AM. 
Pronuncía o seguinte discurso.)- Sr. Presidente_._Srs_. Senado
res. nada melhor do que o mercado para dimensionar a impor
tância de uma organização empresarial. O preço das ações 
posta em Bolsa representam a cxata medida do interesse des
pertado pelas atividadcs económicas dentro de um contexto 
global de credibilidade. Nesta linha de pensamento, nada me
lhor do que os preços internacionais das ações de empres.as 
brasileiras à venda no exterior para se avaliar o interesse 
externo na economia brasileira como um todo e naquelas 
empresas em particular. 

Ninguém, em sã consciência, pagaria mais pelas ações 
de empresas brasileiras no exterior, se não houvesse um misto 
de confiança e interesse, credibilidade e perspectivas nas em
presas em operação neste Pafs. Isso, referendado pelos filtros 
técnicos do mercado, que refletem com presteza a realidade. 

Isso é bom para as empresas, melhor ainda para o País, 
quando sabemos que uma dessas empresas é a Tclebrás, cujas 
ações tiveram os preços ampliados de 5 dólares por lote de 
mil, em junho de 1991, para cerca, de 30 dólares hoje. 

O que cstâ havendo com a Telebrás, que tem o preço 
de suas ações no exterior multiplicado por seis em dois anos? 

Apenas uma grande razão se nos apresenta: eficiência. 
Com_ efeito, o Ministro Hugo Napoleão. político saído desta 
Casa, ao implementar aS diretrizes traçadas pelo Presidente 
Itamar Franco, consegúJU o= ~·milagre" de mostra_r ao_muod.o 
a importância dos negócios de telecomunícações no Brasil. 
É verdade que muito ainda está por ser feito, mas tamhém 
é cristalina e comprovada verdade que o que foi feito e o 
que se está fazendo percorre o caminho certo. _ 

Na arrumação da Casa~ etapa indispensável ao bom anda
mento dos planos, o Ministro das Comunicações conseguiu 
o feito de ver o Tribunal de Contas da União recomendar 
o sistema de gerência de material da Tclebrás como padrão 
a ser aplicado a_ todas as empresas brasileiras~ O Ministro 
Hugo Napoleão paviment~u assim o caminho ·p;a instalar, 
como pretende e já está fazendo, 2 milhões c 200 mil H~rm-inais 
telcfônicos até 1994. Destes,_serão ss-o-mn terminais cHulareS. 

Implementado o plano de instalações de terminais telefô
nicbs até 1994, o total de telefones no País alcançará 12 milhões 
e 800 mil unidades, o que fará com quC estejam disponíveis 
8,5 telefones para cada 100 habitantes, quando essa relação 
era de 6,7 no início da década. 

Ma.s o que ê mais importante é que a s~ilsibilidade Política 
d~ Pres1d7r:ttc Itamar Franco c a do Ministro Hugo Napoleão 
nao permitiram esquecer o aspecto social da telefonia. O cres
cimento económico do sistema Telebrás de nada interessaria 
a0 País se não revertesse em benefício de sua própria popu
lação e. dentro disso, das populações mais carentes. Daí terem 
sido adotadas duas medidas: a primeira qUe garante às assina
turas residenciais um critério privilegiado de reajustes, fa~n
do com que as tarifas mfnimas sejam bastante_rcduzidas_quan
do confrontadas com os preços praticados para o·s terminais 
de uso comercial; a segunda foi a expansão do número e 
da qualidade dos terminais públicos, com uma política que 
mantém o preço da ficha telcfônica ao alcance do bolso do 
brasileiro. O Ministério _das Comunicações pretende instalar 
mais 100 mil telefones públicos, ampliando a disponibilidade 
desse serviço para cerca de 350 mil terminais em todo o País. 

A política de recuperação do valor das tarifas, que em 
maio indicava um ganho real de 30,81%, concentrou-se em 

ci_ma de quem pode pagar mais,' heneficiarid6- aqueles que 
so podem pagar pouco. Mesmo assim a Telebrás consegue 
recursos próprios. que não oneram o Orçamento Geral da 
União, para tocar seus investimentos que, no ano passado, 
atingiram 3 bilhões de dólares. - ·-

Mas a fonte para esses investimentos nãQ se restriilgiu 
_ ~p_e~as ás .tarifas. Ao lado da boa administração, que, como 

Ja dtsse. vtrou modelo para o Trihunal de Contas da União, 
fOi realizado um programa de controle efetivo do quadro de 
pessoal. Com isso, o sistem-a Tclebrás passou de 89 mil 593 
empregados, em dezembro de 1992, para 89 mil, 449 em março 
de 1993. Isso, relacionado com o acréscimo de terminais, per
mitiu um aumento da produtividade de 8,42 empregado!:. para 
cada mil terminais: em dezembro de 1992, para 8.27, em 
março desta ano. E bom que .se ressalte, para ·que não se 
dê marg~m a dúvidas, que isso não signifiCa -desemprego, 
mas melhoria nos padrões de eficiência das companhias telefô
nicas, pois o número de empregados praticamente continuou 
estável diante do cfescimento do serviço. 

Essa expansão do serviço contribui também - e muito 
-~o desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia nacionais. 
O stmples fato de o sistema telefônico atender hoje a 15.400 
localidades brasileiras já possibilita a diversos pontos do País 
a indispensável integração moderna das telecomunicações. Es
sa ampliação da base territorial do serviço vem evoluindo 
em -~altos de cerca de mil por ano. É quando o telefone chega 
a um determinado lugar, leva consigo os avanços tecnológicos 
possibilitados pelos satéJi[t..'S de comunicação, pelO sistema 

-de fibra ótica, pela transmissão de dados. muitos deles desen
volvidos em pranchetas e por técnicos da própria Telehrás. 

O br~s_ileiro gosta e precisa do telefone. Só em 1992 foram 
quase 50 bilhões ae impulsos no tráfego local c mais de- três 
hilhões de chamadas interurbanas. São números considt:ráveb 
e em -crescimento. O Ministério das Comunicações já está 
iT?plernentando um novo processo que visa a integrar as.comu
mdades do País que estão distantes do serviço de telefonia 
moderna, através da implementação dos Centros de Teleco
municações CotriUnitáricisTCTC), que deverão propiciar. alêm 

'do atendimento telefônico de voz. a disponibilidade de serviço 
:de teleinformárti"ca; que certamente promoverão maior produ
. tivid~de e desenvolvimento a essas comunidades. Cinco Proje
tes piloto~ estão em andamento e o Ministro Hugo Napolcào 
espüa, ém -breve, a disseminaÇão desses centros por todo 
o País. 

Todo esse trabalho visa, segundo o que foi definido pelo 
Presidente Itamar Franco, a: 

-buscar fontes alternativas para os investimentos em 
telecomunicações, inclusive através de associações e parcerias 
com a iniciativa privada, de modo a atingir, a médio prazo, 
níVeis de investimentos iguais ou superiores a l.SCJ,: do Produto 
Interno Bruto- PIB; 

O Sr. Aureo Mello_-_ Permite.-me V. Ex? um aparte? 

O SR. CARLOS ANTÔNIO DE'CARLI- Pois não. no
bre Senador. 

O Sr. Aureo Mello- Quero felicitar V. Ex·' pelo brilhante 
e excelente discurso-aula que nos está proporcionando. V.
Ex~ está, realmente, conduzindo o assunto com muita profi~ 
ciência, com muita capacidade, e revelando profundo conheci
mento de causa no concernente às telecomunicações. E, neste 
ensejo, quando V. Ex-• faz referência ao Ministro Hugo Napo
leão, é bom que se ressalte que a administração do Ministro 
das Comunicaçõc_s, discreta, sóbria. porém eficiente, quase 
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mineira -no que se refere ao seu trabalho quase silencioso. 
mas eficUz -=-. merece todos os aplausos. Repete. ínclusive, 
sua demonstração d!.! capacidade quando S. Ex·' fui Govar
nador do Piauí c se revelou um dos melhores gestores da 
administração brasileira. De maneira que desejo me congra
tular com' V. Ex-' c elogiar a oportunidade do seu discurso 
c, tamhêm, sublinhar c ratificar as palavras referente~ a Hugo 
Napoleão, inegavelmente um Mini:;tro de primeira categoria. 
Muito obrigado. 

O SR. CARLOS ANTÔNIO DE'CARLI - Muito obri· 
gado a V. EX'', Senador Aurco Mcllo._pelo ~eu -~-Parte_._ SuaS 
palavras só vêm confirmar o que estOu di_4en_do aqui sohrt: 
o Ministro Hugo Napoleüo c a Tele-brás. 

Continuando, Sr. Pn::sid~nte, todo esse trahalho visa, se~ 
gundo definido pelo Presidente Itamar Franco, a: 

-ampliar a plataforma de serviços púhlicos d~ telccomu~ 
nicaç6es. através de redes de d~tdos locais. ohjetivo de atender 
à demanda do sctor produtivo, dinamizando economia Ct?mo 
um todo; 

-reduzir os custos de expansão. de forma contínua e 
gradativa; 
.... -incrementar ações, c\Ue visam a dissemínar o a·ccsso 
aos serviços de telt;ocomunicações. inclusive atr~vé~_da in_trodu~ 
ção de novas teCP0logias na planta de telefones púhlicos e 
na utilização de tecnologia celular e rede~ via. satéiite_para 
a expansão da oferta de s~rviços nas :ireas rurais;-

-definir estr.uluras c n.ívei~ tarifários que assegurem um 
adequado grau_ do financiamento do_ s!.!tor e que contemple 
também as diversidades regionais. __ , . 

Não é. portanto, um movim~nto !-!Speculativo 4ue se veriw 
fica com as açõcs da T debrás. E o rçsul~ado .d~ u_[TJ. ti.a.haLho 
que já começa a produzir efeito~. Hoje_. a~<.;Ociedade hrasik:ira 
já pode contar com _o telL'fone como um aliado, sempre pronto 
a atender, a encontrar pes~oas, a ft:cha_r negócios, a transmitir 
dados e a tantas outras utilidades. _E cstt! arasil qtqde_rno 
e integrado que o Ministro Hugo N~poleão, com ·o· apoio 
de _sua equipe e seguindo as diretrizes do Presjdente Itamar 
Franco .. comribui_para construir. E tão hem _ _vem se saindo 
em suas tarefas que já recehe o. reconhecimento do mercado 
internacional, onde se vê aumentaçlo o. preço c a proc,ura 
pelas ações da Telebrás. Nada _mais _incisiyo. Nada J.11ais reaw 
lísta. . . 

Desta forma. Sr. Presidente, Sr·'' e Srs, Senadores, con
gratulo-me com _o Mini::itro Hugo Napoleão. administrador 
e político. que procura viabilizar definith'ª-mcnte as td~comu~ 
nicações no País, sem esquc_ccr de seus efeitos sociais, de 
acordo com asdiretrizesgera~straçndas pelo Presídentt! Itamar 
Franco. . . . . . _ . . . 

Parahlin::;, Ministro Hugo Napoleão. Conti~ue seu tr~ha
lho. V. Ex·' está no rumo_ certo. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Pr~sidente_. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nohrc Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão do ~rp.dor.) .-_Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, estav.a insçritu para fala.r desde .<\ primeira 
hora. mas tivemos um dc;hate; muito.hnportaritc, iníêiado pelo 
Líder do meu partido. o extraordinário Senador_Maum Benc~ 
vides. Todavia. achei que devia vir ainda à trihuna porque 
me parece que o assunto deve ser tratado h9j~_ e não na 
semana q uc veM. 

Votamos a lei salarial. Houve muitos dehates. muita dis~ 
c_ussão. muita polê-mica e posições divergentes a respeito do 
assunto, com o Congresso lotado e com interrogações sobre 
os efeitos da lei aprovada. 

Volto a esta tribuna, Si. Presidente, embora a lei salarial 
já tenha sido votada, p~ra repetir- e, agora, com mais ênfase 
----:_ 9 que disse aqui antes de a· lei ser Vot<.lda. Repito: ló 
salarial. tivemos muitas n6te País. talvez mais de vinte ou 
trinta. Leis hoas. ruins:-democráticas, autoritárias; leis sala~ 
riais votadas por dccretos~ld, que passaram pelo decurso de 
prazo; leis salariais ultra-autoritárias. numa ~poca de arrocho 
real c evidente; e leis salariais que deram aumento pleno 
de 1000( da inflação. e. apesar disso, a inflaçii.o tl!rminou 
ém ROck. 

Não me parece. Sr. Presidente, que querer equacionar 
o problema do povo hrasil6rb mima hora tão grave e tão 
difícil como esta se-ja o mais adequado. Inclusive quando o 
próprio Governo e a própria sociedade- estão numa campanha 
fantástica. a Campanha de Comhate à Fome. qu~ tem Bt!'tinho 
e Q Bispo de Caxias à frente, 'num grande dehatc e numa 
grande discussão e:m torno ele .30 n·lilhôes de_ h~asileiros_ que 
pas: .. am fome; quando vemos na televisão uma,propaganda, 
que me parece institu_tionalmcnte muito honita. cm_ que o 

~ _Pai Nosso_ é reza, do_ convoc<~:n_.d_o_ cn..da um _para que faça sua 
parte no sentido de melhorar essa realidade dramática. crut::l, 
injusta e_dcsumana_ que atinge milhões de pessoas no nosso 

- Brasil, país de ·grãnde extensão territorial e que tem condições 
de, praticamente, alimentar: o__mun(}o. 

Numa hora como essa, Sr. Presidente, temo::. que di.! bater. 
VbfanloS a lei stilúia\? Sim 1 votamos a lei salarial. Eu mesmo 
ffie questionei desi~- trihllna: Eu. ·Pedro Sí_ritOil. quê 'si!mpre 
defendi os interesses da _g"entC mais: Siffip~~s, da' gente fT!ais 
humilde. será que mudei? Quando vi cr.:rtas ljderança~. certos 
nomes. certas pessoas dt.'fendendo a lei salarial, pensei: Será 
que~ de repente, ocasional ou iostitucionalmcnte, por cu estar 
na representatividade dt: um governo. venho aqui para mudar 
minha maneira de pensar? 
. .Sr. Prlside~_te,. 1 f"cpito aqui o que já disse antr.:s: votamos 
uma medida de emergência. E~t~mos danQo ,120 dias ao Go~ 
vemo para que. nesse espaço de tempo. possamos discutir 
o pi-óhlema da política econõrnica hrasil~ira. 
. -' s;_ Presidente, venho -a-esta tr-iburiã Pafa diZer que cu 

não defendia a aprovação d~ lei sohrc a política salarial, em 
nome do Governo. antes da ~ot::tção; e, agora. depois da 
votação. não preciso falar mais sobre o assunto. Volt() a esta 
tribuna para conclamar a ~ociedadc a ass.um_ir _a responsa~ 
hilidade conjunta que temos com relação a essa quest<10. Ve
nho aqui para dizer que o problema não ê apenas o salário; 
é o salário e mais .uma série Çe argumentos injustos c cruéis 
que influenciam o salário. 

Falar-se em pacto, em acordo, cm ente_ndimr.:nto, em 
Inesa de negociação é algo que já está ridicularizado no Brasil. 
Dizermos que agora vamos acertar. vamos convocar a soei e~ 
dade._ etc., acabará por nos fazer Cair no ridículo. 

De certa foima, isso tr.:m lógica, porque o povo se cln::.ou 
e a sociedade tamhém. Foram tantas as vezes. em que se falou 
em conversar. Cm se sentar à mesa, _cm_ se J..az.er um entendi~ 
mento e. infelizmente, tudo caiu no vazio, no ridículq._ 

Hoje. há uma descrença, de certa forma _compreensível, 
p6r"parte do c.o.r1junto da sociedade c, principalmente. por 
parte da imprensa. A impren~a leva até para o lado do dchow 
·che. para não dizer da ironia, quando falamos nessas questões. 
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Eu respeito essa Conduta cia imprensa porque, na v_crdade. 
há um cansaço de se esperar c nada _acontect!r. 

Todavia. Sr. Presidente. parece que chegamos a um deter
minado momento cm que_ a coisa avançou mais do que tinha 
avançado até 'aciJi. O Presidente da Câmara. o President~ 
do Senado. os Ministros da Fazenda, do Planejamento. da 
Indústria. do Comércio c do Turismo. da Previdência Social. 
do Trabalho e da Administração. o Presidente da CUT. o 
Presidente da Força Sindical, os dois Presidentes da:-. CGT, 
as lideranças empresariais, as lideranças do Congresso senta
ram à mesa e debateram. Fizeram três reuniões e determi
naram que elas continuassem, cm nível de assess.oria. para 
que. a cada momento em que se ehegas::.e a conclusões, se 
voltasse à reunião com o Presidente da República. 

Eu, por exemplo, sei de uma grande decisão que foi 
tomada. Diria atê que. como resultado desse grande entendi
mento, já chegamos a uma conclusão. Há uma unanimidade 
entre empresários, lideranças sindicais. lideranças do Con
gresso e Governo cm se votar, cm regime de urgência urgcnt(~
Sima. o projeto que, desde a Constituição dt;! 1946- há quase 
50 anos. portanto-. anda por este CongreSso. que- é o projeto 
referente à participação dos trahalhador~s nos lucros das em
presas. Parece-me que _esse é um projeto importante. 

Quando cu ainda era guri. lembro-me de o Pasqualini 
dizer que esse era um proje-to significativo sob dois ângulos: 
primeiro, porque democratizava, socializava o capital com 
a presença do trabalhador; segundo, porque o trabalhador 
ali estava presente e poderia fazer a fiscalização, o que possibi
litaria uma interpenetração mais real entre trabalhadores e 
empresários. resultando na participação desses trabalhadores 
nos lucros das empresas. 

Ao que se sabe. o projeto chegou a uma média de _entendi
mento e está na Câmara, em condições de ser votado em 
caráter de urgência urgentíssima para, depois, vir ao Senado, 
onde, pelas informações que tcnho. poderá _e deverá ser apro
vado. 

Repare, Sr. Presidente, que e~sa reunião da qual partici
pamos e sohrc a qual estou falando já teve uma·all:a decisão. 
Depois de quase 50 anos, quando dezenas _de projetos, de 
emendas constitucionais trãmitaram nesta Casa, quando deze
nas de candidatos fizeram disso a plataforma de suas candida
turas. estamos às vésperas dr: alcançarmos o objctivo espera
do. No bom sentido, o candidato a Governador do Rio Grande 
do Sul c Senador por várias vezes. Alberto Pasqualini, apesar 
de tudo, não conseguiu chegar a hom _termo em relação a 
esse ponto. 

As pessoas a que me referi, Sr. Presidente, foram adiante. 
e as assessorias se reuniram elaborando um texto que se cha- -
mou Agenda Brasil. Era um documentO singelo. Delibera
damente, tanto as lideranças sindicais, quanto as lideranças 
empresariais, político-partidárias c as do Governo entenderam 
que deveria ser um termo modesto, singelo, nada de pompa, 
de importância ou de significado que semeasse urna ex~cc
tatica maior do que aquela a que pudéssemos chegar. Ass1m, 
a agenda foi aprovada. 

Tenho aqui, Sr. Presidente, essa primeira agenda, apro
vada em termos de um grande debate sobre a sociedade brasi
leira, a qual gostaria de transcrever nos Anais da Casa. 

'-'Proposta de agenda mínima para entendimento 
1. Princípios e diretrizes básicas 
Entendemos que a questão salarial deve ser em um con

texto mais amplo. Sua discussão deve englobar não só outros 
aspectos associados_ao mercado de trabalho- como o empre-

go c o arcabouço institucional que regula as relações de traba
lho - como também a inserção da política salarial na estra
tégia maior de recuperação do crescimento sustentado e esta
bilidade da economia. 

O Governo· apresentou à sociedade um plano económico 
- o Plano de Ação Imediata - que incorpora vários. mas 
não todos os temas acima aludidos. O Governo entende que 
a negociação deve oferecer a oportunidade de aprofundar 
as propostas do PAI e, em particular, a ele incoroporar urna 
política salarial que favoreça a queda da inflação. ao mesmo 
tempo em que preserve o salário real e o emprego, bem como 
inedidas adicionais nos termos abaixo. 

O Governo se propõe a negociar, mas -deSCilrta por inteiro 
esquemas confessadamente fracassados de combate à inflação. 
como congelamentos e pré-fixação, assim como outras modali
dades de choques económicos que venham a agridir o livre 
curso das relações económicas. 

À luz dessas diretrizes, dois grandes grupos de temas 
devem ser objeto de negociação: (i) salário, emprego e rela
ções de trabalho; e (ii) Políticas de Rendas. 

2. Temas associados ao mercado de trabalho 
1. Uma política salarial que defenda o salário real e 

o emprego e que favoreça a queda da inflação. 
2. A manutenção do crescimento do emprego, mediante 

a continuidade da recuperação da economia e o abandono 
de estratégias recessivas de combate à inflação. 

3. Implementação do projeto de '.ei regulando a partici-
pação dos trabalhadores nos lucros das empresas. 

4. Aprimoramento das relações capital e trabalho. 
3. Ternas associados às políticas de rendas 
1. Políticas e fomento à agricultura de modo a favorecer 

a produção de alimentos c aumentar o poder de compra dos 
salários, reduzir a tributação sohre itens da cesta básica em 
colaboração com os Estados. O Governo se propõe, inclusive, 
a igualar o esforço fiscal dos Estados, oferecendo contrapar
tidas, por exemplo, doações para o programa da fome. 

2. Redescnho._da política de tarifas púbicas. de modo 
a reduzir o custo de vida~-' das classes populares. Sugere-se 
a suspensão de recUperações reais em itens sensíveis à imple

-_mentação de esquemas do tipo "vale-gás", "carta social" e 
programas objetivando a recuperação das frotas de tra_n_sporte 
urbanos com o apoio financeiro oficial. 

3. Combate à sonegação e à fraude fiscal, bem corno 
a discussão de um sistema tribUtário progressivo e mais sim
ples. 

4. Política de defesa da concorrência, combate aos car
téis e oligopólios e desregulamentação de mercados. 

5. Redesenho no financiamento da seguraidade social. 
Entre outras medidas, deve-se buscar definir uma contribuição 
viável para o setor rural e o engajamento da sociedade civil 
na liberação das contribuições sociais (PIS-Pasep e Cofins). 

6. Aumento de eficiência na provisão de béns e serviços 
públicos de consumo popular, através de reformas envolvendo 
privatização, implementação da Lei de Concessões de Serviços 
Públicos, bem como a adoção de contratos de gestão nas 
empresas estatais. -

7. Queda da taxa de juros_ de modo a atingir, após recu
peração o equilíbrio fiscal, níveis semelhante:::. aos praticados 
no mercado internacional. 

Repare, Sr. Presidente, que essa é uma agenda reaL 
Quando ouvi o discurso do meu Líder, Mauro Benevides~ 
e os apartes de praticamente todo:::. os Parlamentares dizendo 
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que o Congress-o havia ft!'ito a sua parte, votando a medida 
provisória solicitada pelo Governo. e que agora cab~ria _ _ao 
Sr. Fernando Henrique Cardoso fazer a sua parte. acredito 
que estejam certos. Endosso essa posição. Realmente, houve 
pedido c resposta. 

Sr. Presidente, parece-me, entretanto, que não cabe di
zermos isso e, daqui a dois meses, re_tornarrn:os para· afirmar
mos novamente que o Congresso votou. e que resta ao Go
verno fazer a sua parte. A meu ver, mais do que cobrar, 
temos que fiscalizar c oferecer as propostas através das quais 
o Governo possa interferir nessa dramaticidade, que é o pro-
blema da inflação. _ 

Essa foi a pauta. Baseados nela, Sr. Presiâe.nte, já h·ouve 
reuniões. Há, inclusive, a manchete de um jornal insuspeito, 
que é a Folha de S. Paulo, que diz: 

"Forútn negoda acordo em sete medidas_. Reunião 
técnica, sem a participação da CUT, define os primeiros 
pontos da t_entativa do entendimento.·:~ 

São singelos, é verdade, mas já se chegou a um entendiw 
mento de unanimidade. Sr. Presidente. E mais: 

.. Abertura de espaço para a pequena e a microem
prcsa na lista de fornecedores de bens e serv!ços às 
empresa~ estatais federais. O objetivo é aumentar em
prego .. , 

Sabemos que, a começar pela merenda escola, além. de 
outras realidades, eram os grandes oligopólios os únicos a 
vender para o GovernO, ·sr. Presidente. A;; pequenas e miw 
croempresas não tinham condições de participar, de dar -i.lma 
contribuição, pois os oligopólios estabeleciam os grandes prew 
ços. Foi estabcle_cida uma forma -_a começar pe~a merenda 
escolar-, através da qual a pequena empresa terá condições 
de participar c ser um fornecedor do Governo, _O objetivo 
principal é gerar emprego. 

··~ealização de ampla campanha pela exigência da nota 
fiscl:ll. 

Essa é uma campanha d~ qual temos que participar todos, 
Sr._ Presidente. Essa campanha agora está ocorrendo_ a nível. 
estadual. J ustíça seja fcit.a; _reç:onht:ço _ _inclusive. que, no meu 
Estádo, o Rio Grande do Sul, com o Governador Collares, 
empresário e sonegador têm ido para a cadeia. 

Se, a nív.el federal, sentimos qú.c há uma movimentação 
nesse sentido, esta tem que ser da sociedade. Tem que haver 
urna participação do conjunto da sociedade, que deve se mobi
lizar para cobrar, para exig-ir: Hoje, isso é uln escândalo neste 
País. Em São Paulo, em Porto Alegre, aqui em Brast1ia, por 
onde se for, estão aí os importados. os contrabandos do Para
gL~;a~ •. que são venc;lidos .à luz do dia, sem cópia, sem nota 
fis_cal, sem absolutamente nada. Está havendo, a cada dia, 
o aumento dramático da economia informal, ~. aos poucos, 
vemos que não se trata apenas da economia informal, do 
jogo de bicho ou dos camelôs, mas _da economia informal 
do ''caixas dois" das empresas, que também funciona. Isso 
tem que ser mudado através de uma campanha, da qual deve 
participar o conjunto da sociedade. 

3~' envio de projeto de lei que obrigue as empresas 
a fornecer aos sindicatos de traQalh(l._d_orcs as guias de recolhiw 
rnentos em fayor da Previdência Social;- - --

0 trabalhador paga a contribuição, mas, muitas vezes, 
a empresa não recolhe à Previdência Social essa quantia. ·se 
as guias de recolhimento forem entregues periodicamente aos 
trabalhad.ores, estes poderão fiscalizar o pagamento da contri-

buição. É uma forma de combater a sÕnégação, o rouhu e 
a vigarice. __ 

4'! envio de extratos trimestrais do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço à casa do trabalhador; 

so criação de guias de recolhlmeo.to d::t Receita Federal, 
específicas para depósitos judiciais; -

6" dobrar o número de empresas no plano de alimen~ 
tação do trabalhador- hoje são 42 mil; 

7n fiXaçâo dC- normas para.- reajuste de rarifas e preços 
públicos, sem atrelar à inflação, levando em conta o aumento 
de custo. 

Diariamente questionamos a. autoridade de _o Qoverno 
controlar a inflação com rriedidas severas em relação ao saláw 
rio, se ele próprio "alliTien"ia Seus p·rcços, suas tarifas -energia, 
gaSOlina- em índices superiores aos da inflação. O Presidente 
Itamar já caiu no grotesco, pOr parte de c_ertos jornais, quando 
avocou a si a decisão sobre essas tarifis. TOdos sabemOs que 
as estatais são praticamente um mundo à parte, um mundo 
cujas dcciões nem o próprio Presidente da República, nem 
o Ministro responsável pelo setor podem tomar. 

Sugiro: vam_os debater sobre as tarifas; vamos faze-lo 
em uma reunião .à qual se façam presentes o Congresso, os 
trabalhadores, os empresários e·os Ministros. Estes precisam 
sriber eXplicar esses reajustes, àS veies·.-e:Xàgétados. 

Alguns parlamentares podem argumentar que decidir so
. bre tarifas é atribuição do Presidente c que a nossa responsa

bilidade referewse à fiscalização, à análise, à denúncia. Não 
é verdade, Sr. Presidente. A questão das estatais é complexa, 
vem de longe. De um lado, há os antiestatais - não é o 
meu caso -, que aproveitam qualquer p-retexto para extin
guiwlas. Por outro lado, há os que - incluo-me entre eles 
--. querem normalizar a situação, fazer com que volte ao 
seu nível. as estatais são empresas do povo; devem, portanto, 
colaborar para o povo, e não para um grupo de privilegiados, 
de corporações fechadas. -

O Governo está tendo a humildade de reconhecer que 
o assunto das estatais e suas tar_ifas é tão profundo, tão sério, 
que merece ser objeto de amplo debate entre diversos segmen
tos. Precisamos saber por que a gasolina, por exemplo, é 
reajustada duas vezes ao mês. 

Esse assunto e outros, tais como o da participação dos 
empregados no lucro das empresas, devem ser debatido~. Por 
exemplo, a manchete de o ''EStadão:'' "Câmara decie destino 
do projeto sobre lu cio". Sabe-se que a participação nos lucros 
já vem ocorrendo, já é realidade. 

Recebi do MinistrO Alexis Stepanenko, com data de onw 
tem: 

"Sr. Senador, encaminho, anexo, sumário da 
Agenda Brasil realizada em 10 de agosto último. 

Conforme sabe V. Ex•, o evento contou com a 
partiCij)iÇãó--das- assesSorias das mais importantes cenw 
trais sindicais do País, à exceção da CUT, das confede~ 
rações que representam. o empresariado nacional e do 
Conselho Federal de Contabilidade. Contou, também, 
com a participação dos técnicos do GOvern,o, dos diver
sos Ministérios, da Administração Indíreta, cujos asw 
suntos estão relacionados com a pauta da Agenda. 

Na reunião, foi apresentado pelo Governo o relato 
sobre o andamento de algumas das ações acordadas 
nos encontros anteriores. Ficou marcada urna reunião 
técnica para o' próximO dia 26 de agosto, às 10 horas, 
quando será apresCritada nova versão do documento 
Agenda Brasil, para aprovação." 
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Faço, desta tribuna, um apelo dramático· ao meu querido 
amigo Jair Meneguelli: a CUT não pode deixar de part.icípar 
dessa reunião, corno fez em relação às anteriores. Posso até 
entender o porquê de a CUT não ter participado dos outros 
encontros., Creio que foi uma decisão política, uma vez que 
a Central Unica dos Trabalhadores sempre se posicionou pelo 
reajuste de 100% da inflação, tese do Deputado Paulo Paim. 
Participar das reuniões poderia, segundo a CUT. enfraquecer 
essa posição. Entendo a respeito essa linha de pensamento. 
Entretanto, o momento é outro. Não comparecer à reunião 
do dia 26 é algo incompreesível e inaceítável. Faço um apelo 
- repito -ao meu amigo Jair Mcneguell!: a cu:-r--precisa 
participar dessa reunião, na qual será debatida a Agenda Bra
sil. Esse debate poderá ensejar um novo encontro com o 
Presidente da República, com a classe política, com os empre
sários, com as lideranças sindicais, com a Presidência da Câma
ra e do Senado e com os MiniStros. oportunidade cm que 
se poderá cobrar - as Lideranças dos Partidos_ sugeriram 
- do Ministro da Fazenda as providências devidas, uma vez 
que já votamos e ·aprovamos o Projeto de Conversão sobre 
o reajuste dos salários~ Concordo em que se _c_obre do Governo 
que, agora, avance, que tome- decisões. Não obstante, não 
podemos fugir ao chamamento. 

Atitudes como essa não são- digamos- normais. Nor
mal é o pacote; normal é o Plano Collor I; normal é o Plano 
Collor II; normal é o cOngelameitto, que vem sendo praticado 
desde 1964 -eu diria até que nós nos iicostumamos a eles. 

Não estamos acostumados com o debate democrático; 
não estamos acostumados com a experiência de sentarmos 
à mesa com um Ministro da Fazenda disposto a ouvir, discutir, 
responder, analisar c aceitar críticas; -não estamos acostuma
dos a ver medidas salvadoras e definítivãS partirem de um 
líder sindical, de um líder empresarial, de um Deputado. Ten
demos a acreditar que apenas um gênio da Economia, um 
professor da Universidade de São Paulo, um pós-g~aduado, 
um especialista em Economia podem decidir sobre esse tema. 
Quem somos nós, quem -é a CUT, quem é a CGT, quem 
é a Força Sindical, quem é o Congresso Nacional para sugerir 
soluções verdadeiras e definitivas? 

Sr. Presidente, acredito que esses estão equivocados. 
Acredito mais em reuniões como essa que vai debater a AgenM 
da Brasil do que nas que contam apenas com os gênios forma
dos e pós-graduados no exterior. 

A meu ver, o dia 26 5erá um dia histórico da maior impor
tância, do maior significado. Nessa data, sobretudo se a -CUT 
estiver presente, poderemos debater, analiSar, discutir uma 
Agenda Brasil mais profunda. A partir dessa discussão, pode
remos reunirMnos com o Presidente da República, para falar
mos sobre quest6es_singclas. 

A grande tese dos trabalhadores é que aumento de salário 
não é causa da inflação, é conseqüência. Na HiStória do Brasil; 
a única vez etn que houve congelamento de preços_ com aumen
to de 20% dos salários foi no Plano Cruzado. Fomos ao super
mercado e constatamos que os produtos estavam congelados 
e os salários, 20% mais caros. Foi a única vez. Em todo 
o resto da nossa História, as atualizações- falar em aumento 
é ridículo - salariais sempre foram, em tese, -inferiores à 
inflação. Em tese, porque-a CUT, a Força Sindical, a CGT 
reconhecem que a maioria das empresas já paga 100% da 
inflação. A lei salarial, hoje, atinge apenas 25% dos trabalha
dores da sociedade. 

EntãO, por que a inflação tem esses aumentos tão intensos 
na realidade brasileira? Porque nunca debatemos, Sr. Presi-

de..-e .. Porque, se aumento de salário não é causa de inflação 
-e digo que não é-, muitas vezes é pretexto para aumentOS 
abusivas da inflaçãO. É por essa razão que a Agenda Brasil 
está convocada. Vamos discutir a inflação, vamos discutir os 
aumentO':;. 

A pn:texto da retirada dos três zeros da nossa moeda, 
os preços subiram; o pessoal ficou meio tonto. Um produto 
que era vendido no supermercado por 480 mil cruzeiros passou 
para 920 cruzeiros reais. Sabemos que isso aconteceu e está 
acontecendo; vamos sentar à mesa. 

Disse o ex-Ministro e Senador Jarbas Passarinho que 'o 
equívoco do Presidente Castello Branco foi não ser popular, 
porque um governo tem de ser popular, tem de tomar medidas 
populares. Concordo com isso. 

Fui Governador do Estado do Rio Grande do Sul e gastei 
praticamente zero em publicidade. Dãs minhas TealizaÇões, 
algumas singelas. quase não se tomou conhecimento, porque 
nunca fiz inauguração de obra no -meu gOvernO. Não lancei 
edital, de maneira solene, em nenhum momento do meu goM 
verno. Mas não podemos deixar de recolhecer um aspecto: 
se o Governo -o Presidente Itamar Franco- quisesse bancar 
o populista e pedisse que se fiscalizasse em seu nome, isSo 
não daria certo, porque, como nada foi resolvido anteriorM 
mente, o povo perdeu a credibilidade e cansou. Sabemos que 
a situação está difícil, mas será diferente se resultar de um 
entendimento em que à mesa estejam trabalhadores e empre
sários, e os próprios trabalhadores organizem um esquema 
de fiscalização: prim-eiro, combatendo a sonegação; se-gundo, 
combatendo o aumento de preços fora da realidade; e, tercei
ro, fiscalizando o Governo, a começar pelas tarifas públicas. 
Creio que é por aí que se tem de começar. 

Sei que há um problenia. quase um drama, um obstáculo 
ao que estou afirmando aqui sobre a eleição presidencial. 
Os candidatos estão nas ruas: o Maluf, o Dr. Brizola e o 
Lula com as suas cnadidaturas e, embora não seja e não se 
diga candidato, o ex-Presidente e Senador José Sarney, com 
um número expressivo-de brasileiros que lembram o seu nome. 
E está aí o PMDB, com as suas divergências, inclusive através 
do Dr. José Sarney e outros nomes, pensando em candidatura. 
Sabemos que no ano qúe vem não teremos apenas eleição 
para presidente da República, mas também para 2/3 do Sena
do, toda Câmara- dos Deputaos e os governadores. 

Sr. Presidente, não temos dois caminhos. Um deles já 
me preocupa. Tenho o maior respeito por todos, e disse, 
desta tribuna, quando da CPI, que não a faríamos para cassar 
ci mandato ou fazer o impeachment do Sr. Collor, e depois 
arquivar o nosso trabalho. 

Não quero passar para a História como um homem que 
participou da CPI, que teve responsabilidade no impeachment 
de um presidente, e que, quando assumiu no seu lugar o 
Vice-Presidente, beneficiou-se dessa atuação. Essa foi incluM 
si~e uma das razõ~s pelas quais não_cogitei ser ministro, para 
que não dissessem: o Simon participou. coordenou; no seu 
gabinete foram praticamente realizadas as reuniões da CPI 
e, de repente, ele enlouqueceu. 

Quero mais, não apenas isso, pois isso- só não resguarda 
a minha consciência. Entendo que se afastamos um presidente 
por corrupção, sendo que uma série de corrupções foram 
apontadas na CPI, e outras à margem da CPI- que sabemos 
que existem-, temo·s que buscar e apurar responsabilidades, 
para não ficar na História que fizemos tudo aquilo para derru
bar o presidente da República, como inventaram no tempo 
do Dr. Getúlio - e V. Ex~ sabe mais sobre isso do que 
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eu-, embora fosse mentira. Conspiraram, deram um golpe, 
em 1954, para afastar o Dr. Getúlio Vargas. No entanto, 
não tinham uma palavra sequer CDntra S, _Ex' E, no dia em 
que ele foi 3sfatado, nunca mais se falou nada. Assim tmabém 
fizeram com o Dr. João Goulart. Deram um golpe, tirando-o 
da Presidência, em 1964 e, na verdade, depois que S. Ex• 
deixou_ o_ Governo, ninguém buscou apurar nada, porque não 
havia nada para se apurar, era tudo falsidade. Agora, não! 
Agora temos fatos, e não demos o golpe em ninguém; o Presi
dente Itamar Franco, como Vice-Presidente, não participOu 
de absolutamente nada - sabemos disso -, mas temos que 
apurar. 

Mas, entre apurar os fatos e come_çar-se a criar comissões, 
vai uma grande diferença. Daqui a pouco- teremds Urlla contra 
o PT e a CUT, outra contra o Dr. Maluf e a Pau Brasil, 
outra com relação a um fulano de tal e à Linha Vermelha, 
ou ao beltrano de tal e a V ASP, e assim por diante. 

Em pouco tempo estaremos todos nos acusando, sem 
haver a seriedade necessária para isso. Sei que o Presidente 
Itamar Franco tem a credibilidade necessária, mas a campanha 
presidencial corre o risco de tomar um rumo em que se ataca 
o Governo, porque isso rende votos; em que se procura dene
grir a imagem do Presidente Itamar Franco, destruir a econo
mia, não deixar que o GOverno cresça, e·ctestruir os adversá
rios. É um ambiente -horrível para o Brasil, para o Governo, 
para a economia, para a-'sociedade, e -por que não dizer? 
-é um ambiente horrível para os candidatos. 

Está hoje nas manchetes o discurso do Presidente Itamar 
Franco feito aos generais, um chamamento para-o qual peço 
a transcrição. O próprio Senador Affonso Caffiargo disse: 
"Eu estranho que um Presidente da República faça isso"; 
e logo depois S. Ex~ disse: "O Sr. Afrl'; em Porto Alegre, 
<;lisse que é melhor o Congresso fechado para combater a 
inflação"._ 

O chamamento do Presidente foi nesse sentido: "Vamos 
parar com essas coisas". As Forças Armadas e.stão cumprindo 
o seu dever, o Congresso está cumprindo o seu dever, o Poder 
Judiciário está cumprindo o seu dever, a imprensa está cum
prindo o seu dever. Vamos parar com essa imoralidade, essa 
L11dec.ênc.ia, essa estupidez! Isso devia ser proibido, O Sr. Ar
mando Falcão, na TV Manchete, durante quinze minutos, 
pregou o golpe. O outro cidadão disse qUe o melhor seria 
fechar o Congresso Nacional. _Sabemos que essas viandeiras 
existem, à espera do caos, do que é pior. É riãtural que num 
país, numa sociedade, haja uns 3% de birutas, de pessoas 
excepcionais, que vivem essa realidade. A imensa maioria 
é democrata, a imensa maioria defende um regime de paz, 
respeito e conc_órdia. Mas se não nos prepararmos, se a imensa 
maioria dos democratas for desorganizada, irresponsável, uma 
minoria -desorganizada terminará avançando. 

Então, Sr: Presidente, se o clima for esse, não se pode 
deixar o Ministro Fernando Henrique, porque, se a economia 
tiver força, vai acontecer alguma coisa a favor dele. O mesmo 
em relação ao Presidente Itamar. 

Dizem as pesquisãs que o Lula está_e_m primeiro lugar; 
conseqüentemente, ãgride-se o Lula e a CUT. Daqui a pouco, 
o Maluf estará em primeiro lugar; agredir-se-á o Maluf. Não 
sabemos no que vai dar, Sr. Presidente.--

0 que estou propondo é diferente: não um moVimento 
a favor do Presidente Itamar Franco nem a favor do Sr. Fer
nando Henrique Cardoso. O que estou propondo é uma pauta 
Brasil, essa agenda que, se der certo, será mérito de todos 
que estiverem lá, via Congresso Nacional: da Forç_~--Sindical, 

da CGT, da CUT, dos empresários da indústria, do comércio 
e da agricultura. Será rriérito da sociedade. E .. se isso der 
certo, Sr. Presidente, não irão acontecer milagres. Não se 
iludam, não se assustem, não se preocupem. ·Repito o que 
tenho dito: nem o Doutor Itamar Franco nem o Sr. I:ernando 
Henrique Cardoso têm como sair heróis desse processo. A 
situação é tão complexa, difícil e dramática. que a ú-nica alter
nativa é semear, plantar, construir o alicerce, pacificar, prepa
rar o caminho para que o Brizola, o Lula, Maluf, o PMDB, 

-cru:em Vier depois, possa constiuir. -
Creio que podemos unir-nos nessa semeadura, na cons

trução desse alicerce, desse início, dizendo: "por que não 
poderei- Brizola, Lula, Maluf, Sarney, ou o candidato do 
PMDB - ser aquele que irá colher? O que não podemos 
é, a pretexto do que vai ou não acontecer, seinear a desgraça, 
porque assim a tempestade cairá em nossas cabeças e, futura
mente, na de nossos filhos. Parece-me tão singelo, real, claro 
e transparente esse princípio que não consígo entender que 
alguém pense diferente. 

Por iSso, Sr. Presidente, trago a cópia do ofício que recebi 
do Ministro do Planejamento, com o sumário da_próxima 
reunião para a Agenda Brasíl, que se realizará no dia 26, 
às lOh, convidando todos a participar, ria certeza de- qu:e eSta
rão presentes. E daqui, publicamente, convido meus amigos 
daCUT .. 

A imprensa e a televisão publicaram um trecho do pro
nunciamento ·que fiz aqui. Poderia parecer que eu tivesse 
me manifestado sobre_ a CUT de maneira menos elegante 
do que deveria. Não, Sr. Presidente. Falei o que estou reafir
mando hoje. Naquela oportunidade, fiz_um apelo à CUT para 
que, junto com _a CGT e a Força Sindical, participasse. A 
propósito, tenho muito carinho pelo Vicentinho. Certa vez, 
houve uma reunião, em Porto Alegre, convocada pela Prefei
tura do PT. Tenho muito respeito pelo PT de Porto Alegre, 
por Olívio Dutra, que foi um prefeito competente, e por Tarso 
Genro, que está sendo um grande prefeito. Minha admiração 
se deve ao fato d_e_eles estarem forjando uma realidade, reali
iaii.do uma importante transformação. Vejo com carinho e 
até com muita simpatia o traba1ho que desenvolvem. Dessa 
vez; fizeram em Porto Alegre uma caminhada de protesto 
contra uma série de -f3tos, S~ndo cfã Pfefeitura, indo até O 
Parque Farroupilha. Eu fui um dos convidados, para honra 
minha. Nessa oportunidade, eu falei e também o Vicentinho, 
de quem sou admirador, pois é um homem de algo gabarito. 
Nas reuniões da câmara setorial da indústria automobilística, 

-viceiltinho e Mercadante tiveram uma posição muito impor
tante, de significado, porque ali estiveram reunidoS empre
sários, trabalhadores e Governo. E chegaram a uma solução. 
Não é à toa que, em meio à crise que vivemos, estamos produ
zindo um número recorde de a'-:ltomóveis. Nem na época de 
maior desenvolvimento, na época do milagre brasileiro se 
produziu tanto automóvel como agora. Isso se deve às câmaras 
setoriais. As mUltinacionais, os trabalhadores -tendo à frente 
Vicentínho- e o Governo tomaram decisões: os empresários 
fiZeram-concessões; os trabalhadores também fizenini cOnces
sões a nível de salário, e o Governo ff:z concessão, diminuindo 
impostos. Falei isso desta tribuna. Não critiquei, elogiei. Mas 
se isso foi feito -e é correto -para a produção de automó
veis, em que as empresas são-multinacionais, os trabalhadores 

-do ABC são os prfm:ipes dos trabalhadores, são os que ganham 
mais, e os -consumidores são aqueles que têm dinheiro, por 
que não se faz uma câmara setorial para discutir a agricultura, 
para_ discutir o preço do pão, do leite, do feijão, área em 
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que ·as ·empresas são brasileiras, pequenas e aos milhares? 
Os trabalhadores são os milhares de brasileiros que vivem 
de salário e o consumidor é todo o povo. 

Repito: faz-se uma reunião, que é correta, que está dando 
certo, que é positiva para a empresa multinacional, cujos tra
balhadores ganham altos salários - altos no sentido de mais 
justos- para produzir automóveis Lltilizados apenas por uma 
elite. Por que não fazem0s uma câmara setorial para discutir 
assuntos que devem fazer parte da Agenda Brasil, como infla
ção, custo dos produtos básicos_ da _alimentação? Foí o que 
perguntei desta tribuna. _ _ __ 

Em seguida o meu amigo Viccntinho foi notícia em O 
Globo, onde consta que: 

"O Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC e diretor da Executiva Nacional da Ce_ntral Única 
dos Trabalhadores, Vicente Paulo da Silva, diss_e ontem 
que o Presidente da CUT. Jair Mencguelli, deveria 
ter dado um 'croque' no líder do Governo no Senado, 
Pedro Simon, por ser--ele contra a reposição salarial 
de 100% e culpar os salários pela ini1ação. Na definição 
de Vicenrinho, 'croqu_e' ou cascudo é como se _chama 
a pancada aplicada pelos professores de antigamente, 
com o nó dos dedos, nas cabeças dos alunos desatentos. 

-O senador não percebeu que as montadoras, 
por conta do acordo setorial e de reposição de 100% 
das perdas salariaiS dos metalúrgicos, aumentaram sua 
produção cm 44,1% só no primeiro semesti"'e de 93, 
o melhor semestre cm produção e vendas da história 
da indústria autorriobilística brasileira - rebateu ViR 
centinho, acusando o Governo de elevar o custo de 
vida ao aumentar o preço da gasolina 13 pontos percen
tuais acima da inflação. 

-Em vez disso, eles ficam namorando soluções 
medíocres feitas em Cüil.a-do arrocho salarial, enquanto 
os cartéis aumentam-os preços- afirmo-u o líder sindi
cal." 

Quero dizer ao meu amigo Vicentinho que concordo com 
ele. Não critiquei a câmara setorial que discute o preço do 
automóvel. Ao contrário, cobro da CUT que venha participar 
da câmara setorial para discutir o custo de vida e_da_alimen-
tação. -

Ele mesmo diz: "Temos que saber por que a gasolina 
está subindo mais que a inflação". Por isso convocamos a 
CUT para sentar à mesa e discutir por que a gasolina aumenta 
mais que a inflação. 

Ele afirma que os trustes estão aumentando e cnriqueR 
cendo à custa do povo; pois ele está sendo convidado a sentar 
à mesa e discutir por que isso está acontecendo. Sr. Presidente. 
Creio que meu amigo Vicentinho está cometendo um pequeno 
equívoco. Não estamos criticando a câmara automobilística, 
que, como ele diz, é verdade, atingiu recordes de produção. 
Estamos apenas convidando o Vicentinho, o Mercadante e 
as lideranças trabalhadoras para se sentarem conosco. Se deu 
certo na produção de automóvel, se deu certo para um bem 
que é importante mas não tanto, por-- cJoe não dará certo., 
quanto à produção de alimentos _e no barateamento do seu 
custo? 

Eu _c_onfio que essa re-un-ião do dia 26 contará com a 
presença de todos._ Digo isso porque ontem conversei fonga
mente com o Presidentt:_ltamar Franco e_-co_m_ o Ministro 
da Fazenda, Senador Fernando Henrique Cardoso; ambos 

_declararam que estão por demais intereSsados em que a Agen-! . 

----
da Brasil seja um sucesso e que esse grande .entendimento 
aconteça. 

Sr. Presidente, eu poderia encerrar _aqui, mas peço licença 
para ler um dos artigos que a mim muito emocionou. 

Tenho muito carinho paio exRMinistro João Sayad; fui 
_Ministro na mesma época que S. Exa, ambos indicados pelo 
Presidente Tancredo Neves; governamos com o Presidente 
José Sarney. Pelo exRMinistro serripre tive muito respeito, 
mas só o conhecia como um grande economista, homem de 
números, até ler esse artigo por ele publicado na Folha de 
S. Paulo. 

Peço sejam distribuídas cópias a cada um dos Srs. Senado
res, assim como a transcrição nos Anais da Casa. 

Passo a ler o artigo: 

HIPOCR!S!A 

"De repente o diretor americano, que se se_ntava 
ao meu lado, na mesma sala, levanto_u_seus lOOkg de 
peso e do alto de seu metro e noventa gritou: "'Que 
diabo de país é este!? Aqui nunca é sim, não. A resposta 
é sempre cheia de senões, dúvidas, talvez!" A brilhan
tina, o ar de banqueiro da Wall Street me fizeram 
olhar com desprezo e ira a observação. 

Será que somos um Pais de hipócritas? Hipocrisia 
vem de hypocrités, do grego. e quer ~izer ator. Para 
La Rochefoucauld, hipocrisia é a homenagem que o 
vício presta à virtude". "É bom de repetir: a hipocrisia 
é a homenagem que o vício presta à virtude". 'A vergo
nha do rico frente a_o pobre, do branco face ao negro 
discriminado,_ do ditador que se apresenta como demoR 
crata, do Nixon, defendendo a law and order, do KeR 
nnedy, falando de paz, da revolução "democrática' de 
1964, do político corrupto na passeata anticorrup~ão, 
do empresário míope e sovina falando da moderni
zação. 

Não precisamos discutir hipocricia cheios de ira 
e clamando por justiça. Afinal de contas·. é um reconhe
cimento da virtude e do vício. Muito diferente do na
Zls"ta que se Orgulha e fala ~m voz alta_ sobre_seu ódio 
aos judeus, do branco da Africa do Sul que jUstifica 
o apartheid, do rico que se acredita 'mais competente' 
do que o pohre. do branco que se considera superior 
ao negro, do machiSta qu-e proclama a inferioridade 
da mulher. 

Então, talvez sejamos mesmo hipócritas. No senR 
tido de que aderimos rapidamente ao lado do bem, 
da liberdade, da democracia, da modernidade_. Adesão 
racional, retórica. e unânime. Homenageamos imedia
tamente o bem. E combatemos o vício gradualmente, 
do jeito que conseguimos. sem abr:ir mão de fato do 
vício. 

O Brasil foi o último país a abolir a escravatura. 
Começamos com a proibição do tráfico em 1935, a 
lei só pegou em 1850. Depois a Lei do Ventre Livre 
libertando os nascituros. DepoiS que atingissem a maio
ridade, é claro. Só em 1988, cinqüenta e três anos 
depois, a Princesa Isabel assina, cheia de magnani
midade, a Lei Áurea. E cai a Monarquia. entre outras· 
coisas, por causa disso. Para que serviu o Imperador. 
se não ffiai'itínha sequer a esCravatura? E cem anos 
depois, os monarquistas listam entre os seus feitos a 
libertação dos escravos! Hipócritas? Sim, mas no bom 
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sentido. Conhecíamos o lado da luz, da liberdade. TÍ
nhamos a vergonha do lado escuro. 

E a democratização do país? Começamos em 1974. 
Acabamos (acabamos?) em 1985, com a eleição de 
Tancredo Neves. E em 1985 não havia sobrado nin
guém do lado de lá. Éramos todos democratas - os 
políticos que apoiaram a revolução e viveram dela e 
com ela por tanto tempo. Os empresários que apoiaram 
a Revolução e depois, junto coin todos, abominavam 
a revolução; e até os militares, que fizeram a re-volução. 
A Revolução de 1964, em 1985, parecia ter sido apoiada 
por uma nação estrangeira, que se retirõü silenciosa
mente c desapareceu do mapa! 

Inflação. Um país de 146 milhões de habitantes. 
Metade tem uma renda média razoável; outra metade 
recebe um salário de fome ou se vira em bicos e traba
lhos -menores, de tempo parcial, nas ruas e nas favelas 
das grandes cidades. Que vergonha sentimos todos nós, 
brasileiros. 

Quando vemos um filme brasileiro, 'Pixote' ou 
qualquer outro relacionado a crime. pobreza, favelas, 
cangaceiros, a -vergonha aumenta. ·o qUe os eStran
geiros vão pensãr de nós? Isto não é o Brasil das fábri
cas, da avenida Paulista, da agricultura pujante. Temos 
vergonha de nosso fracasso incorporar tantos irmãos 
de tantas cores'. 

E a inflação resolve. Nada mais hipócrita do que 
a inflação. É injusto que o salário mínimo seja de 60 
dólares por mês. Todos nós brasileiros sabemos disso. 
Pagamos então 60 dólares vezes 60 mil cruzeiros, ou 
seja, 3 milhões e 600 mil crUzeiros. E todos os meses 
reajustamos o_ saláriO etri 30%.-. No-finido ano. o assala
riado estará ganhando 17 milhões, trezentos e setenta 
e seis mil, quinhentos e doze cruzeiros e quarenta centa
vos, se o Presidente não cortar o zero. Uma homena
gem do rico ao pobre. 

Pagamos o que o pobre 'deveria receber' e reajus
tamos os preços do produto. É como se os _cruzeiros 
que pagássemos aos assalariados estivessem amarrados 
num barbante invisível- ele está no bolso do pobre, 
mas_ conforme ele anda, sai do seu b-olsO e volta para 
as nossas mãos. Reconhecemos que ele ganha pouco. 
Pagamos. E pegamos sorrateiramente de vOlta, .. Esta 
é a inflação brasileira. Filha da hipocrisia. Hipocrisia 
no bom sentido - devo não nego, mas não consigo 
pagar. Talvez a democracia, num país de hipócritas, 
com tanta desigualdade e tantas aspirações de justiça 
e prosperidade, só possa: viver com inflação. Quero 
dizer isso mesmo, sem hipocrisia ... 

Quarenta anos para abolir a escravatura~ _Vinte 
anos para redemocratizar o País. Cinqüenta anos de 
inflaçãO. 

Essas reflexões Õão são um desabafo irritado con
tra a inflação, a ditadura ou a escravatura. São reflexões 
sinceras e pacientes sobre o nosso jeito de ser. HipóM 
critas, no bom sentido. A hipocrisia pode ser conside
rada detestável quando nos compararmos aos EU A 
ou a qualquer outro país de quem os brasileiros tenham 
inveja, ou usem Como paiadigma. Mas somos nós. Me
lhores do que os- defensores do apartheid. Sem guerras. 
O País do 'jeitinho'. E não adianta reclamar. Somos 
nós ... A hipocris~a, desculpem a palavra, é o que nós 

temos e so~Õs. E a partir dela que temos que discutir 
as reformas. 

Até os assuntos mais triviais. O salário do Presi
dente da CVRD ou do BNDES tem que ser baixo, 
3 mil ou 4 mil dólares. Mas os salários de presidentes 
de empresas menores e· menos eficiente do setor priva
do é muito maior, duas ou três vezes maior. Por quê? 
Respeito ao pobres. 

Somos todos contra a pobreza, a inflação, o déficit 
público, a desigualdade na distribuição de renda e da 
ditadura. Todos. É o país da unaninlidade. Abomi
namos a escuridão e o atraso. onde vivemos há muitos 
anos. Reconhecendo que somos hipócritas, sem hipo
crisia, talvez cheguemos ao fim do túnel. Desconhe
cendo, vamos pensar que a vela que temos na mão 
é tão forte quanto a luz do sol." 

Será que é isso, Sr. Presidente? Sedí que o PMDB numa 
tribuna, o PT, o PDT, o PPR, o PSDB na outra- o Governo 
nuna tdbuna, Oposição na outra - os trabalhadores num 
tribuna, os empresários na outra, os estudantes aqui, os inte
lectuais ali adiante; será que podemos conviver com isso? 
E não -te-mos coragem de tomar uma decisão, Sr. Presidente? 
Será que queremos fazer justiça social, equacionar o prohlema 
da inflação, resolver os erros, os equívocos salarias c tudo 
que está aí, na casa dos outros, esquecendo a nossa. Sr. Presi
dente? Será que é isso? Será que as elites deste País, as elites 
políticas, intelectuais, empresariais, siridicais, é tão irrespon
sável, tão incompreensível, que o povo tem que se_ aquietar 
e esperar algo que venha de fora. Sr. Presidente? 

Este reunião do dia 26, Sr. Pre_sident?_, pode ser singela. 
Sei que fa-lai- em Agenda Brasil, em -~ntendimento é algo 
até grotesco, Sr. Presidente, mas_entendo que vale mais a 
pena fazer isso do que nada. 

Os- discursos que fizeram desta tribuna, os respeitos, a 
co~eçar pelo do meu próprio Partido. Ele agiu correto. A 
Bancada do PMDB salientou que votava com o Governo, 
com todo o desgaste que isso requeria, mas exige medidas 
do Governo. Penso que estâ certo. O Presidente Itamar -
e ainda ontem Sua Excelência disse isso. o MiniStro Fernaõdo 
Henrique Cardoso, ainda hoje disse isso - tem _que tomar 
decisões. No entanto, todos nós temos que participar delas. 
Sr. _Presidente. 

Quem é este Brasil, Sr. Presidente? O Brasil é o país 
do "jeitinho". Lamentavelmente o parlamentarismo foi derroM 
tado. E por que foi derrotado o parlamentarismo? Porque 
o Brasil quer um "salv_ador da pátria". O Brasil se acostumou 
com isso, vem fazendo isso ao longo de sua História. O Brasil 
coloca alguém lá e fica esperando que ele resolva. Empos
saram o Dr. Getúlio Vargas e ficaram esperando. O Getúlio 
vái Salvar! Terminou cometendo, suicídio. Elegeram o Dr. 
João Goulart esp-eT-ando que ele salvasse e terminou sendo 
derrubado. Colocaram o Sr. Jânio Quadros, aleg,aram que 
era um revolucionário, a vassoura varreria tudo quanto fosse 
desgraça sobre este País, terminOu renunciando. Todo~ nós, 
neste Congresso, empolgamos o Brasil e elegemos Tancredo 
Neves, ele morreu no dia da posse. Todos nós, no Brasil 
-35 milhões- pensávamos que o Sr. Collor era um grande 
nome que solucionaria e terminou como terminou. Chega 
de esperar um "salvador da pátria". 

O Ministro F~rnando Henrique Cardoso é um homem 
competente. O Brasil recebeu' o MiniStro Fernando Henrique 
Cardoso com aplausos. Reconheço que S. Ex1 é um homem 
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de bem, sério e responsável e que quer acertar. Vamos ficar 
aqui. agora, Sr; Presidente - nós, Senadores_ e Deputados. 
as liderança-s :empresariais c Os trabalhadores - esperando 
que o Ministro· Fernando Henrique faça um milagre ou um 
outro pacote, ou sei lá o quê, ou vamos nos dar as mãos 
para. juntos, equacionar essa questão? Será que não está na 
hora de entendermos que não .existe ''salvador da pátria"? 
País múltiplo como este, com uma Federação complexa do 
norte a sul, com problemas tão díspares, com duas nações 
ao mesmo tempo: nós uma Pérsia em índices de prosperidade 
e temos uma Índia morrendo de fome, essa convivência. Ima
ginar que alguém vai salvar e vai resolver. Se não sentarmos 
e dermos a nossa colaboração, Sr. Presidente ... Este é o cha
mamento. 

Quando houve o impeachment, vim a esta tribuna dizer 
que era a grande hora. Se tínhamos tido a coragem de unir 
o Brasil para pedir o afastamento, se este Congresso e, princi
palmente, este Senado, quase que por unanimidade, afastou 
o Presidente, teríamos que ter a mesma grandeza para cons
truir, somar, esforçarmo-nos no sentido de traçar o caminho. 

Este é o sentido do meu pronunciamento, Sr. Presidente._ 
Pode parecer estranho, mas fiz de propósito, não falei na 
hora da votaçãO. Alguns poderiam achamar: ''Viva o Gover
no!". O tradicional é isso, porque o Governo obteve uma 
grande vitória com relação à nova lei salarial. Porém, fiz_ques
tão de falar. E falo porque sei que é o pCnsamcnto do Presi
dente Itamar Franco e da área econômica do Governo. 

Vamos, então, nos juntar, e preci~ar os objetivos da 
Agenda Brasil. Sabemos que há pessoas que estão enrique
cendo. Nos próximOs dias. o_Govemo _vai abrir a caixa preta 
do Banco Central para sabermos qual é o seu relacionamento 
com o Teso_uro Nacional. Ningl_lém conseg_l!iu sa!Jer até hoje. 

Sempre soube, Sr. Presidente, c me perguntava porque 
o juro é tão alto. A culpa é do Governo - respondia eu 
- porque ele rola no over 40 bilhões de dólares/diário e 
tem que cobrar um juro alto. Se não cobrar um juro alto, 
essas pessoas não compram os títulos do Governo. Isso foi 
o que eu ouvi a vida inteira. Pois saibam que desde que assumiu 
o Governo o· Presidente Itamar Franco, até ontem, Os juros 
baixaram de mais de 30% para 17%. Então, por que o Go
verno está rolando a 17% c nós estamos rolando a 40%? 
Por que o juro proibitivo de 40%? Trata-se de um desafio. 
Agora vamos cobrar do Governo ... Será que alguém tem 
dúvida do Dr. Itamar Franco, quando demitiu o Ministro 
da Fazenda e o Presidente do Banco Central ano passado, 
porque Sua Excelência dizia e dizia exataiiiCritC"isto: ''Quero 
baixar os juros!". Agora, qual é a força que tem um Presidente 
da República sozinho para baixar os juroS? Por isso, o Go
verno se propõe sentar à mesa. Porém a CUT se nega a 
sentar à mesa. Juro que não entendo, Sr. Presidente. O normal 
seria o contrário. O normal seria: "Bom, o Governos nos 
chamou para _sentar porque queria derrotar a emenda do De
putado Paulo Paim, agora terminoU e não quer mais nada''. 
Digo não, agora é que vamos começar. Mas a CUT não quer 
se sentar à mesa para discutir por que os juros estão tão 
altos, por que o preço da_ gasolina é elev.ado, por que os 
gêneros alimentícios estão aumentando tanto, por que há cer
tos preços no supermercado que subiram _demais ... Se ela 
não se sentar para discutir não terá autoridade para fiscalizar _ 
depois, a não ser que seja apenas um pretexto. 

Vamos nos sentar à mesa. Neste momento, faço um apelo 
ao Presidente do Senado, o Senador Humbcrto_Lucena, para 

que faça uma reUnião com os Senadores para discutirmos 
essas questões tão relevantes. Espero que o Presidente da 
Câmara dos Deputados, o Deputado Inocêncio Oliveira, faça 
o mesmo naquela Casa. 

_Esperamos que haja um caminho de entendimento entre 
as diversas correntes políticas: PT, comunista, dire_ita, esquer
da. Não vamos fazer nessa reunião uma revolução social, 
não vamos discutir aquilo que nos divida. 

_ Será que há alguém que não reconhece que a inflação 
tenha baixado? Será que há alguém, _sentado à mesa. que 
não entende que tem que se fazer um plano imediato com 
relação aos 30 milhões de brasileiros que passam fome? Nós 
não vamos discutir como vamos fazer a reforma agrária nesta 
reunião, porque quem ganhar a eleição e tiver maioria no 
Congresso vai discutir depois. Nós estamos fazendo uma pauta 
daquela média de entendimento que praticamente é a unani
midade, Sr. Presidente. Vamos fazer essa travessia, em torno 
dessa pauta, deixando que as grandes teses transformadoras, 
as grandes modificações, a profundidade das grandes transfor

. mações, seja feita por quem ganhar a pr6xima eleição, no 
novo Congresso Nacional. 

O Presidente Itamar Franco não está fazendo uma convo
cação panr fazer uma revolução social ou económica~ está 
fazendo uma convocação para fazer uma transição no neces
sário, no fundamental que todos nós estamos de acordo. Ne
gar-se sentar à mesa é uma atitudt- que não dá para com
preender. 

Reconheço que o Brasil é incompetente para discutir os 
problemas sociais. O Brasil é um pais, já temos dito isso, 
de Primeiro Mundo. Vejam a Ponte Rio-Niterói, a Hidrelé
trica de Itaipu, não h::i nada mais moderno no mundo. O 
Brasil na sua indústria, nas suas obras materiais, é um país 
fantástico. No social nós somos um fracasso, não conseguimos 
fazer um plano que dê certo. É BNH, é BNCC, é Plano 
de Habitação, é distribuição de leite, é LBA, são várias entida
des e órgãos e nada disso dá certo. Nós somos incompetentes 
na hora de sentar para equacionar as questões sociais deste 
país. Mas, um dia teremos de começar, Sr. Presidente. Acho 
que essa Agenda Brasil está começando com singeleza, com 
humildade. 

·O nobre Senador José Sarney, com muita grandeza, disse 
uma coisa que considero muito importan~e. "Lamento não 
ter tentado mais na busca do entendimento". 

Sou testemunha_ disso. S. Exa poderia vir aqui e dizer 
que tentou o entendimento, ma_s não obteve êxito, e que 
isso não adiantaria. Pelo contrário. S. Ex", com toda sua expe
riência, díi. que tentou e não conseguiu e que lamentava não 
ter tentado mais. Acho que _isso deve ser feitQ. V._ Ex~ já 
imaginou, Sr. Presidente, que coisa fantástica se, de repente, 
no ano que vem, tivermos de uln lado a Agenda Brasil e 
daqui a pouco se convoca: fulano é candidato à Presidência 
da República, números 1, 2, 3; 4 ou 5, cada um com sua 
plataforma, Sr. Presidente? Não vamos imaginar que, se sair 
a Agenda Brasil, se sair esse entendimento, aí não há mais 
candidatura, porque o que dirá o Lula, o Brizola? Pelo amor 
de Deus! Há um milhão de coisas para se dizer, milhões de 
propostas e de idéias para serem mostradas. Só que aí serão 
viáveis,- aí ninguém vai dizer se vai ou não haver eleição, 
como vai ser ou não. Então, V. Ex~ já imaginou que coisa 
fantástica se, de repente, o Presidente da República puder 
cOnvidar os candidatos à Presidência e_apresentar-lhes a pauta 
do Governo, e dizer-lhes que as bancadas desses candidatos, 
no Congresso, isso :vamos votar. Isso é _uma conquista de 
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todos nós e I_J.ão apenas do Itamar, nem- ~do Mb-B, não é 
do PSDB,_ não é do Sr. Fernando Henrique Cãfdoso. Isso 
aqui, que vamos fazer juntos, é conquista nossa. Passado isso, 
o resto vamos brigar. Aí o PT, o Maluf, o Brizola, o MDB 
vão dizer qual é a sua bandeira. Será que isso é inviãVcl, 
Sr. Presidente? Será que, de reperite, e os jornais já-disseram 
que eu estou sonhando ou delirando? O que que esse Senador 
está fazendo? O que o Simon está pensando? Esses princípios 
éticos que ele tem, ele está num outro mundo, _ele tem que 
acordar. vir para a terra, colocar os pés no chão. 

Será que é isso? Será que imaginar, debater, analisar 
essas coisas é sonhar com o irrealizável? Já estamos avançando 
tanto, Sr. Presidente, tivemos três reuniões do Presidente 
da República com essa equipe, que ficou a tarde inteifa lidándo 
com isso e a última vez ele disse: "Bom, agora vamos reunir 
as assessorias técnicas c quando elas chegarem a denomi
nadores comuns vamos voltar as nos reunir". 

A legislação com relação à participação dos empregados 
nos lucros das empresas já está em tramitação, vai- ser votada 
na Câmara dos Deputados e no Senado. Será que não vale 
a pena procurarmos soluções viáveis, Sr. Presidente? Nós do 
Governo, que votamos o projeto da lei salarial, poderíamos 
estar pensando: "Bom, já ganhamos, a emenda foi aprovada, 
obtivemos vitória, podemos ir para casa". E os homens da 
oposição: "Já demos o que _eles queriam, ganharam o que 
queriam, podemos ir para casa e esperar para no fim do ano 
falar." 

Ora, pelo amor de Deus, Sr. Presidente, vamos_ continuar 
colaborando todos _os dias para que estas questões tenham 
solução. 

Este, com muita humildade, é o sentido do meu pronun
ciamento neste final de sessão. Agradeço a V. Ex" e aos colegas 
a tolerância. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Conceâo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. (Pausa.) 

S. EX" não se encontrfi no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

(Pausa.) 
S. Ex'' não se encontra no plenário. 
CõriCedo a palilvra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ocorreu, com- grande êxito, no Recife, no 
mês passado, a reunião anual da Sociedade Brasileira_ para _ 
o Progresso da Ciência:...._ SBPC -, durante a qual fói empos
sada sua nova diretoria, que_ tem à frente, erii substítuição 
ao Professor Enio Candotti, o cientista Aiiz AbbS:aher. 

O tema -que a Sociedade Brasileira para o Progresso da 
CiênCia etegeu este ano,_ p_ara ~erobjeto do ençontro, foi 
"Ciência ·e-Qualidade de Vida", o que demonstra a preocu
pação da instituição com a contribuição-que a·ciência_e_ tecnO
logia podem oferecer para o desenvolvimento social. 

Parece-me sintomáiícO, Sr. Presidente, que, num país 
com graves e desafiadores problemas, como o Brasil,_ não 
haja uma consciência-mais a-guda da ~rnportãncia que o ~esen
volvimento científico e- tecnológico tem para o -desenvolvi-
mento do País. - -- · 

Daí por que, Sr.- PreS:iCJente, o encontro da SBPC -
ao qual tive oportunidade de comparecer - fez-me refletir 
sobre a importância -de tentarmos estabelecer uma interação 
entre ciência, pesquisa e te_cnologia e política. 

Diria que os profissionais que trabalham com ciência, 
-pesquisa e tecnologia pOssuem um certo preconceito com rela
ção a uma maior proximidade com os políticos e partidos. 

A _esse respeito, poderíamos dizer que esse preconceito 
acontece no mundo todo. Mesmo assim esse preconceito é 
observado de forma mais aguda no Brasil. 

Geralmente os segmentos cíentíficos e tecnológicos, as 
pessoas que se voltam para o desenvolvimento da ciência, 
da pesquisa e da tecnologia ficam de um lado, e de outro, 
fica o segmento político. Não há, o que a meu ver é extrema
mente desejável. uma certa interação entre ciência, tecnologia 
e política. 

O Congresso que a SBPC realizou no Brasil serviu para 
que pudéssemos fazer uma reflexão sobre essa questão. Eu 
diria que há um preconceito, um fosso, um hiato que precisa 
ser elimitiado. Isso será importante para as duas áreas, tanto 
para a área da política, de modo particular para aqueles que 
se encontram no Congresso Nacional, quanto para a área 
científica e tecnológica. 

Eu diria até que- não se~ se min~a observação é correta 
-na última reunião da Sodedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência houve uma redução do espaço destinado à análise 
das questões políticas. Por outro lado, poderia dizer, também, 
que a questão científica e tecnológica se tranSformou~iiunla 
pauta quase esquecida da vida brasileira. 

As razões disso são tão óbvias que seguramente nos dis
pensariam de uma reflexão, por mais supérflua que s"eja. sobre 
o assunto, a respeito da sua relevância. Creio que seria mais 
útil empregar o tempo que me foi cedido a analisar em que 
m:edida essa falta de interação tem deixado de produzir resul
tados em ambas as direções. 

No que tange ao desenvolvimento científ1co brasileiro, 
suponho que a indagação cabível_é a seguinte_: em_que medida 
há uma_ consCiência ge'neralizada nas instituições política de 
que o processo de _desenvolvimento do País não pode ser 
en~rado e resolvido COJ;O_ sucesso, independentemente do pro
cesso específico do desenvolvimento científico e tecnológico? 
Em outras palavras, em que medida estão as instituições políti
cas brasileiras consciente_s da incontestável e inseparável inter
dependência entre o conceito de desenVolvimento, encarado 
globalmente, e o componente específico desse processo que 
é o desenvolvimento científico e tecnológico de cada nação? 

_No que se refere à política - e me refiro aqui a um 
aspecto essencial dela- a pergunta pertinente, no meu enten
der, é:J~Pl_que medida o desenvolvimento científico do País 
tem sido objeto deliberado do processo político? 

Não posso dar outras respostas que não sejam de caráter 
pessoal, fruto, sobretudo, de minha experiência como político, 
Governador, Deputado-, Senador, Ministro de Estado, Presi-
dente de Câmara. etc. · - -

A primeira resposta que exprimo com toda a convicção 
é a de ~que as instituições políticas brasileiras não possuem, 
a não ser em casos muito específicos, a noção do caráter 
de interdependência en[re o desenvolvimento global do País _ 
e o de:senvol vimento científico da sociedade brasileira. 

DOu aqui, ainda que resumidamente, as razõ.es da minha 
crença. A pauta da política brasileira, no que se refere ao 
dese_nvolviménto científico, cinge-se, via de reir_a, a queStç.es 
como a di~cussão e a aprovação periódica dos sucessivos planos 
básicos de desenvolvimento científicO-e tecnOlógico. Como 
eu diiia., a discussão e aprovação periódica desses planos bási
cos de desenvolvimento científico e tt!cnológico são assuntos 
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que nos preocupam conjunturalmente por seus aspectoS de 
projetes extremamente limitados no tempo. - -

Além disso, a nossa pauta científica C-tecnológica às vezes 
se reduz, aqui, à discussão sobre a criação ou não do Ministério 
de Ciência e Tecnologia ou de colocar na estrutura do Poder 
Executivo uma agência política que se dedique fiO desenvol
vimento da pesquisa e do progresso da ciência. E uma pauta, 
a meu ver, extremamente pobre para a magnitude dos desafios 
nessa área. 

Citá,-aqui, alguns pormenores que podem ser ilustrativos. 
Não me recordo, por exemplo, de nenhum Presidente 

da República que tenha tido, em qualquer época, um assessor 
específico na área de Ciência c Tecnologia ou, como é comum 
em outros países, um conselheiro científico. ----- -

A visão -dessa matéria no mais alto escalão de poder, 
no Brasil, é, historicamente, por via de conseqüêricüi. _uma 
visão meramente pessoal ou, quando muito, aquela _que lhe 
chega pela via burocrática usual, sobre aspectos específicos 
que dizem respeito à atuação do Executivo nas diversas áreas 
de atuação do Poder Público Federal. 

Não vou me referir aá Poder Judiciário, qUe, conceifu-al 
e juridicamente, é, por sua própria natureza, imune às influêil
cias externas. por isso não posso aludir a esse ramo do Poder. 
No entanto, posso aludir, com maior conhecimento, ao Legis
lativo que históriCa-e polificiúlieilte só pode existir e fUncionar 
com eficácia na medida em que esteja submetido às influências 
e pressões da sociedade que representa. 

O único víncUlo institucional entre as duas Casas do Con
gresso e a comunidade científica é o que se estabelece através 
de suas Comissões Técnicas. -

Se me indagarem quais as causas de tais deficiências, 
eu não hesitaria cm atribuí-las a uma série de circunstâncias, 
tanto estruturais, quantO cónjuiiflii3is, qüe- nãO--teria -sentido 
discutir aqui. Mas não quero deixar de assinalar a_ minha: pro
funda convicção de _que o estamento polítíco brasileiro não 
dispõe da suficiente, nem da adequada infofmifÇáci sobre a 
necessária e indissociável correlação entre desenvolvimento 
global e desenvolvimento científico. __ _ _ ___ _ _ 

Já não me refiro às instituições políticas VIrtuais do Esta
do, corno é o caso do Executivo e do Legislativo, m_as às_ 
da própria sociedade, como os_ partidos, por -exemplo, em 
que a situação é exatamente a mesma. 

Sobre esse aspecto, portanto, não faço só críticas, maS 
tamb~m autocríticas, posto que fui dirigente: partidário, funda
dor e presidente de instituição de estudos políticos sociais. 

Outra questão que eu gostaria de lf?v_an~_a_r_~ a seguinte: 
em que medida instituições como a SBPC pOdem contribuir 
para suprir essa dcfiCiêricia? A outra face. da rooeda __ é_: em 
que medida o desenvolvimento cieritífico. brasileiro é o resul
tado direto de uma diretriz política deliberada? Em outras 
palavras: qual o grau de institucionalização política da busca 
consciente do desenvolvimento científiCO?" Poderíamos aludir 
a alguns êxitos e ·conquistas que têm caráter -permanente. 
E me permitiria citar aqurinstituições como o Conselho Nacio
nal do Desenvolvimento Científico c Tecnológico.- CNPq; 
a CAPES, órgão do Ministério- da Educaç_ão - que_!ncl!!sive 
concede bolsas de estudo também para o exterior. criando 
condições para a formação de cientistas e pesquisadores de 
alto nível; a Comissão Nacional de Energia,Nuclear; o INPA 
- Instituto Nacional de Pesquisa da Arn~zónia; o Museu 
Nacional, que também tem excelentes quadros; -o Instituto 
Oswaldo Cruz, que tanto tem concorrido para o desenvol
vimento de pesquisas no campo do combate a endemias e 

as doenças tropicais, de um modo geral; e o Museu Emílio 
Goeldi. que tem sede no Pará e que tantos estudos tem feito 
com relação, inclusive, às questões mais especificamente liga
das à porção setentrional do País. 

Cito essas instituições, porque reconhecidamente estão 
consolidadas na vida nacional. Podemos acrescentar os casos 
do INPE- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; a EM
BRAPA~ o IBICT,- Instituto Nacional de Informação, Ciên
cia e Tecnologia. 

Não pretendo, Sr. Presidente. ser exaustivo, maS apenas 
exemplificar. Não podemos esquecer a contribuição dos insti-. 
tutos de pesquisas universitários, os vinculados a instituições 
especializadas - como a Aeronáutica - nem as instituições 
de âmbito estadual, que tiveram agora grande desenvolvi
mento. 

É claro que podemos relacionar nossas carências nessa 
área com as fragilidades brasileiraS no campo social, no âmbito 
económico ou no próprio marco-político-institucionarao País. 
Em outras palavras, mesmo essas áreas, a que eu chamaria 
de constitucionais- na área científica, estãú- Stijeitã:s a~ cóntin
gêndas políticas do País. É claro que o mesmo ocorre no 
sistema educacional, na área da ·saúde ou na política de investi
mentos em infra-estrutura. A meu ver, a diferença é que, 
para usar uma expressão da linguagem económica. a política 
de infra-estrutura, em matéria de transportes rodoviários, por 
exemplo, é elástica, em face da inelasticidade do desenvol
vimento científico; OlfSCja, a deterioração da malha rodoviária 
brasileira, por exemplo, pode ser sanada na me_dida em que 
haja prosperidade económica. Não se pode dizer o mesmo, 
na minha opinião, do desenvolvimento científico. Os atrasos, 
as perdas de oportunidade são progressivas e, em inúmeros 
casos, irrecuperáveis. 

Não sei se afirmo urna heterodoxia ao dizer que, nas 
demais áreas, o econômico é" Uina CÇ)rrelação direta. No desen
volvimento científico, o económico é uma correlação indireta, 
cumulativa e, portanto, das mais graves conseqüências. -

Pode-se contestar, dizendo que, na área da saúde, as 
perdas provocadas por falta de suporte económico tainbém 
são irreversíveis, Um. paciente que morre, uma vida que se 
perde por falta de vacina adequada ou de nutrição são recursos 
hümanos qüe não se iecüperam. Suponho, porém, qÜi;: em 
nenhum outro campo do conhecimento humano as conse
qüências da falta de pesquisas ou, se quisermos, o atraso 
cieptffico, são m3is nefastos do que na saúde. 

A epidemia do século, corno assim está sendo chamada 
a AIDS, apen_as para ilustrar, talvez seja o melhor exemplo 
disso. Se o mundo inteiro parasse as pesquisas em busca de 
um antídoto para a AIOS, o número de vítimas s-eria desas
troso para a humanidade, pois o horizonte de uma terapia 
eficaz poderia se multiplicar muitas vezes mais do que se 
toda a comunidade científica voltaSse parte dos seus recursos 
e dos seus esforços para superá-la. 
- Isso põe a questão do desenvolvimento científico, nos 
países em vias de desenvolvimento, como é o nosso, em termos 
inquestionavelmente políticos. De que maneira e em que me
dida? Na medida _em que a Ciência tem um compromisso 
com o desenvolvimento e o bem-estar; na mesma proporção 
em que a política tem um compromisso com a segurança jurídi
ca, com a estabilidade_ institucional, com _a eficiência econó_-· 
mica e com a justiça soda!. 

Ê claro que não podemos esperar que haja apoio à pesqui
sa, suporte estável para as instituições científicas e desenvol-
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vimento científico progressivo, num quadro geral de deterio~ 
ração econômica, de agravamento das condições soCiais e de 
instabilidade institucional. Mas também é certo que não pode
mos esperar que o País atinja a plenitude de suas possibilidades 
para só então realizarmos um projeto eficaz_d_e _desenvolvi
mento, com base no conhecimento científico que sejamos ca
paze_s de desenvolver. Nesse sentido, creio que seria crucial 
se pudéssemos fazer um balanço das oportunidades perdidas 
na última década pelas repercussões, na área cicntíficã., do 
agravamento de nossas condições económicas. _, _ 

Estou convencido de que falta ao Br_asil, neste fim de 
século ~_como de resto vem ocorrendo_ nas últimas ·décadas 
- um projeto político que possa fazer assentar o desenvol
vimento nacional cm nossas possibilidades efetivas _de pro
gresso nas áreas de Ciência e Tecnologia. É nesse sentido 
que me parece nefasta a falta de uma interação máís Tiitênsa, 
duradoura e profícua entre cientistas e políticos, entre pesqui
sadores e homens de Estado. entre pessoas que desenvolvem 
tecnologias e cidadãos que fazem vida pública ou, se_quiserem, 
falta de interação entre ciência e política, entre pesquisa e 
política, entre desenvolvimento t~cnológico e prática da polí
tica brasileira. 

O desenvolvimento científico de um país que aspire àque--
le protagonismo mundial ou que, pelo menos, disponha de 
condições potenciais para tal, como é o caso _do_ Brasil, não 
pode se assentar nas incertezas das contingências parã- conse
guir seus objctivos. Ou fazemos um esforço consciente e deli
berado de empregar os instrumentos da ciência para a transfor
mação, progresso e desenvolvimento, ou vamos ficar, décadas 
mais irrecuperáveis ·em face do progresso da humanidade, 
corno passivos espectadores da nossa própria impotência. 

A sociedade brasileira, de um modo geral, tem demons
trado que está progressivamente se emancipando da tutda 
do setor público ou do poder político, que historicamerite 
foi dominante em nosso processo de evolução histórica. 

Temos que acreditar - como afirmou certa feita Cap"is
trano de Abreu - que nenhum presidente vai salvar ou des
truir o Brasil, por mais pOder que tenha. O que fazer, em 
face da perda do poder do Estado em ser o príricipal protago
nista do desenvolvimento, o responsável político pela estabili
dade da pesquisa científica, OU õ promotor do progresso social, 
da justiça e da igualdade de oportunidade para todos?_ 

Penso que, em face dessa realidade, o exemplo do soció
logo Herbert de Souza, o Betiriho -com quem tive: oportu~ -
nidade de conviver nos meus tempos de vida universitária 
- é inspirador. Não se pode, cm virtude da fome endêmica 
"q'ue assola boa parte da população brasileira, esperar o sucesso 
de um progresso econônlico ou a garantia da estabilidade 
político-inStiiUCíonãl do País para abrandar as diferenças so
ciais. A Capa-cidade de mobilização brasileira tem operado 
sucessos impensáveis' há alguns anos. 

É incontestável que a -sociedade brasileira está cada vez 
mais "verte brada"- uso a expressão "verte brada" no sentido 
em que a usou Ortega y Gasset, para traduzir exatamente 
a capacidade de organização e de articulação em face qo Esta
do. O que, aliás, é um princípio que informa-o moderno 
liberalismo, cujas idéias tenho buscado defender, corno mem
bro que sou de um Partido que tem como base programática 
o social-liberalismo. 

Nessas condições, nem podemos esperar milagres, nem 
temos condições de aguardar que o Estado brasileiro se recom
ponha, para tentar recuperar o centro perdido em matéria 

de desenvolvimento científico. ,A persistência da crise brasi
leira serviu, entre outras coisas, para demonstrar que o País, 
mesmo que a duras penas. pode manter o din_arii.ismo de algu
mas áreas vitais, como ria competitividade económiCa, a sus
tentação de um sistema educacional, ainda· qüe degradado 
em muitos aspectos, a vitalidade da organização dos agentes 
sociais e económicos e o aum~nto sensível do grau de solidarie
dade social de nossa sociedade. Para um leigo como eu, a 
conquista de ex_celência em algumas áreas, como a da elctrô
nica, ressaltada noboletirn do fim do a~o passado, dezembro 
de 1992, do Conselho Económico e Social da ONU, é para 
todos QÓS _uma revelação auspiciosa. 

Creio que, no estágio em que nos encontramos, Sr. ?_resi
dente, a legitimidade da comunidade científica hrasileira já 
não se esgota apenas na denúncia das péssimas condições 
das instituições de pesquisa, ou na luta pela destinação de 
um percentual mínimo do PIB para esse fim. Esta tem ~ido 
uma questão recorrente. Nos sucessivos governos, a comuni~ 
dade científica e tecnológica tem reivindicado que seja alocado 
um "x" do PIB espeficamente para o atendimento das atiVida
des científicas e tecnológicas. E, de fato, isso é procedente, 
porque no mundo todo é cada vez maior o volume de recursos 

-que as agências governamentais têm posto à disposição do 
desenvolvimento científico e tecnológico_._S_e não _e_stou equivo
cado, o Japão já está investindo mais de 7% do PIB nesse 
setor. Os Estados Unidos - o chamado Primeiro Mundo 
de modo geral- investem, e com grande intensidade nessa 
área. 

No meu entendimento -e, aí, uma proposta que faria 
neste fim de manhã - é preciso criar um foro permanente 
de articulação com o Congresso Nacional, não apenas para 

- infórmá-lo permanentemente da potencialidade brasileira em 
matéria de desenvolvime_nto científico r:nas sobretudo para 
a assessorá-lo, de forma Contínua, e não meramente ocasional, 
como ocorre, na -necessidade de se elaborar um projeto viável 
de desenvolvimento que possa superar as vicissitudes das mu
danças políticas. Na realidade, esse mecanismo de articulação 
permanente - e friso permanente - deve ser entendido do 
mais alto escalão do poder político do Estado. Não podemos 
ficar esperando que o Estado seja o único responsável por 
um projeto permanente de desenvolvimento da ciência e da 

_ tecnologia. O que se tem tentado, até agora, é uma legitimi
dade pela cooptação. Terhos que investir nesse processo e 
fazer com que o Congresso Nacion.al e o Poder Executivo 
aceitem um programa definido de desenvolvimento que tenha 
por base a transformação, a partir das conquistas da pesquisa 
científiCa e dos resultados que de sua aplicação se pode obter. 

Como uma conquista vital para o País, é prefeiível perder 
Um, dois ou três anos na busca de uma definição e de um 
consenso para um projeto desta naturCza, a partir da Socie
dade, com o _aval do Estado. do que esperarmos por definições 
não "corl-sensuadas, ''Partidas do Estado, que jamais se concre
tizam pOr motivos álheios ao esforço e à contribuição que 
todos esperamos dos cientistas brasileiros. 

É claro que não: basta definir um programa a partir da -
sociedade e co_optar -ás poderes políticos para que o adotem 
como objetivo político nacional. Será indispensável, para que 
possa ter êxito, que_entre seus .mecanismos in-stitucionais de 
execução se adote um sistema permaçente de avaliação de 
seu desempenho, composto de representan.teS da própria co
munidade científica e, pelo menos, dos Poderes Executivo 
e Legislativo.. -
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Será irnpréscindível que um projeto dessa natureza conte 
com o apoio, o compromisso--e a adesão dos partidos políticos, 
para que a rotatividade do_poder não o deSfigUre. Porque 
uma característica que todos nós sabemos que marca, de modo 
especial, o nosso País-e a descontinuidade das políticas gover
namentais. Muda-se o governo, e, com a mudança de governo, 
mudam-se às vezes radicalmente, as políticas. 

Essa descontinuidade, Sr. Presidente, uma das formas 
de superá-la será justamente fazer com que Os~projetbs não 
brotem do Governo para a sociedade, mas que a sociedade, 
como agente ativo, leve ao Govemo_seus programas e que 
o Governo, independentemente da rotatividade do poder e 
das mudanças dos quadros partidários, garanta a continuidade 
desses programas. Enfim, é preciso que a sociedade brasileira 
os adote como seus e acredite que da sua materialização vai 
depender, em grande parte, o próprio futuro do País. 

Exprimindo essa mesma idéia em outras palavras, eu diria 
que temos que autonomizar o desenvolvimento científico na~ 
cional, emancipando-o das ingerências indevidas e_descaracte
rizadoras do Estado. Não se trata de substituí~ lo, pois seria 
a negação da política, mas de suprir suas carências em -matéria 
de capacidade de planejamcnto do nosso próprio destino. 
O que poderíamos chamar, para usar uma linguagem própria 
dos sociólogos, de legitimação pela base. 

Não sei em que medida pode uma nação deixar entregue 
apenas a seus governos a defesa dos interesses nacionais, muíto -
embora seja essa sua finalidade principal. Quando esses gover~ 
nos têm a precariedade demonstrada historicam-ente entre nós, 
é um risco para o futuro do País esperar do estamento do_ 
poder a tutela de nosso próprio destino. Daí a responsabi~ 
lidade social, moral e política de que se reveste a atuação 
da comunidade científica brasileira. 

Tenho muito receio, como leigo - friso - pois posso 
estar equivocado em muitas das minhas observações, de apon~ 
tar cifras, mostrar exemplos ou indicar modelos. Todos sabe~ 
mos que, recentemente, o atual Presidente dos Estados Uni~ 
dos acusou a indústria farmacêutica do seu país, em termos 
duros e indignados, de ameaçar inViabilizar o programa de 
reforma do sistema sanitário americano. Sei que esse problema 
não é particularmente americano, mas universaL Todo_s_acom
panhamos o que representou, em termos de energia perdida, 
a polémica das autoridades sanitárias brasileiras com essa in~ 
dústría multinacional. 

Quando falo em mecanismo de inteiação permanente 
entre a ciênciá~--representada pela comunidade científica -
cientistas, professores, pesquisadores, investigadores, tecnó
logos, nos diferentes níveis-, e a política, representada pelos 
poderes do Estado_ c pelos partidos, tenho a vista voltada 
para casos nos quais temos responsabilidade morais, sociais 
e políticas, comuns a ambos os setores. 

Enfini, gostaria de djzer que é fundamental quebrarmos. 
cada vez mais, os preconceitos que, a meu ver,· s·eparam os 
dois territórios: o território da ciência, da pesquisa e da tecno~ 
Iogia, e o território da atividade político~partidária. 

Somos uma sociedade, até certo ponto. muito precon
ceituosa. E o que é significativo é que esses_ preconceitos 
existam nas chamadas elites brasileiras que, por sua própria 
formação, poderiam ser capazes de superar esses hiatos, esses 
fossos, esses gaps que existem e que, de alguma forma, dificul~ 
taro uma tomada de consciência dos nossos. problemas e uma 
adequada solução_ dos mesmos. .. 

Certa feita disse José Bonifácio, o Patriarca da lndepen~ 
dência, esse grande vulto da história do Brasil, que ""a sã 

política era produto da moral e da razão". Eu dlria hoje, 
acrescentando, tentando fazer uma leitura atual dessa defini
ção de política, que "a sã política é filha üa moral e Oa razão 
e da informação e do conhecimento, porque no século que 
estamos vendo se acabar, iniciando um novo milênio, o que 
notamos é que a grande marca que move o progresso da 
humanidade é a marca do desenvolvimento cie:ri.tífiCO e teCnO~ 
lóg~~o.__ _ _ _ _ -· 

Na hora em que a grande marca deste final de milênio 
é essa revolução científica e tecnológica, é fundamental que 
tenhamos consciência de que a atividade política passa I).?O 
apenas pela moral e pela razão, mas também pela informaÇão 
e pelo conhecimento. Ou seja, qualquer projeto de desenvol~ 
vime-nto para o País passa por nós, políticos; que estejamos 
coilsCíelltes de que a variável científica e tecnológica é funda~ 
mental para que o País encontre o seu rumo e o seu destino. 

É lógico, Sr. Presidente, que a ciência enquanto tal é 
urna atividade neutra. Houve certa feita um prêmio Nobel 
de Física que disse, com muita propriedade, citando um pro~ 
vérbio budista, que a chave da ciência tanto serve para abrir 
aS-pOitã.s do céU quanto serve p.ãr3 abrir as portas do inferno. 
O que ele queria dizer - friso - com isso, certamente, 
é que a ciência, em si, é neutra. O trabalho do pesquisador, 
em si, é um -trabalho que pode ser exercitado para o bem, 
mas pode, também, ser exercitado para o mal. Vimos o desen~ 
volvimento da indústria bélica, a fabricação de artefatos nu
cleares, altamente mortíferos, o desenvolvimento de substân~ 
cias químicas altamente lesivas à humanidade etc. A ciência 
pode ser usada para o mal. 

Mas, de modo geral, o que eu gostaria de salientar é 
que a ciência é usada para o bem. E, conseqüentemente, 
será através do desenvolvimento cientfficO~tecnológico que 
poderemos fazer do mundo não somente uma sociePade mais 
justa, mas também fazermos, de modo especial do Brasíl, 
uma sociedade que possa melhor conhecer a solução dos seus 
problemas e contribuir, assim, para um desenvolvimento que 
seja sinónimo de bem~estar social. 

Gostaria, Sr. Presidente, portanto, de concluir as minhas 
palavras dizendo o quanto considero importante, neste estágio 
da vida nacional, que se pense, cada vez mais, na importância 
da ciência e tecnologia. 

A propósito, Sr. Presidente, ainda recentemente lendo 
um artigo do atual Ministro da Ciência e Tecnologia, Professor 
José_lsrael Vargas -a quem conheço de longa data, e que 
é irmão de um colega nosso aqui, do Congresso, o falecido 
Deputado Jorge Vargas -, verifiquei que S. Ex~ diiia algo 
com o que concordo integralmente. Lerei um pequeno trecho 
de suas manifestações: 

"Temos que formular a política de ciência e tecno~ 
logia de forma integrada com a política de desenvol~ 
vimento de longo prazo e com a participação dos pró~ 
prios usuáriOs da ciência e tecnologia." 

Mais_ ~diante; S. Ex~ ~alava algo_ também evidente para 
todos nós, mas é sempre atual repetir: 

~·Também não pode o País deixar de se integrar 
na aventura mundial para o avanço do conhecimento, 
honra do espírito humano, bem como das tecnologias 
portadoras do futuro ... " 

Mencionava a supercomputação, a exploração do espaço 
exterior, a supercond-utividade, novos materiais, a biotecno~ 
logia. 
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.... -sob pena de, não o fazendo, "bdica_r definitiva
mente de participar dos desafios do grande esf()rço 
intelectual dos povos, que se joga. infelizmente, quase 
que somente nos países desenvolvidos.·: 

Por isso, Sr. Presidente, concluo as minha~ palavras diz_en
do que considero que a reunião anual da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência, realizada recentemente no Reci
fe, e que teve como coordenador-geral o Professor Luiz. Antô
nio Marcuschi, foi um- êxito, Espero ·que a nova diretoria 
possa concorrer também para uma maior aproximação com 
os segmentos políticos da sociedade brasileira. E que haja 
também, por parte do segmento político. de modo especial 
do Congresso Nacional, disponibilidade para se associar com 
o setor cientiíico e tecnológico, como forma de construirmos 
um processo de d.esenvolvimcnto mais adequãdo ao ·paíS" e 
às suas aspirações. 

Faço votos de que o novo Presidente da Sociedade Brasi
leira para o Progresso da Ciência seja bem~sucedido nessa 
sua tarefa. O EllCQDtro do Re_ci[e, um dos maiores já realiza~ 
do_s __ pela SBPC - foi bem maior· do que a úliüna· reunião 
que se realízou em São Paulo. Um grande número de pesquisa~ 
dores para lá acorreu: as inscrições foram mais de seis mil, 
entre cientistas, t_ç:cnólogos c pesquisadores. 

Desejaria também; Sr. Prcsídente, ao encerrar. as minhas 
palavras, aproveitar a ocasiãó para solicitar que sejam apen~ 
sadas ao meu pronunciamento as palavras proferidas pelo 
Professor José Israel Vargas, Ministro de Ciência_e Tecnologia __ 
do Governo, por ocasião da abertura da conferência científica, 
Ciência e TecnOlogia pai"a o Desenvolvimento Sustentável 
da lbero-Améríca, realizada em Salvador, Bahia, entre 4 e 
7 de julho de !993. c· 

Em seu depoimento, o Ministro José Israel VargaS chama 
a atenção para questões que, de alguma forma, procurei, de 
maneira desalinhavada, suscitar em meu p~onunciamento. Ou 
seja, chamar a atenção para a importância dãTntegração maior 
entre atividade política e atividade científico-tecnológica. 

Eia o"-que eu-tihha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA-
DOR MARCO MACIEL EM SEU DISCURSO: . 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E O FUTURO 

Conferência Inaugural pronunciada pelo Senhor Profes~ 
sor José Israel Vargas, Ministro da Ciêncía e Tecnologia, 
por ocasião da abertura da Conrerencía CientífíCã Ciênciá 
e Tecnologia para o DescnvOlvimento.Sustenfávél da Ibero-A
mérica, em Salvador (Bahia), de 4 a 7 de julho de 1993 · 

Os Desafios Atuais 

Falar, hoje, de futur_o, para nós ibero~am.eri_cano~, mais 
do que simples retórica, é referir~se ao _nossõ manifesto e 
imperioso desejo atual de mudança_, de_ progresso, de movida. 

As chaves da ciência, cofriO _rcssalt<:t, o físico norte~ame
ricano RiChard Feynmaá, _p_oàe_n:t abrir tªnto as portas -do pa~ 
raíso quanto_ as do inferno. EstamoS ao final de um século 
que obviamente sepultou, a golpes de àmiaÇãS lludeares, de 
desastres ecológicos e de mau planejamento pretensamente 
científico, a ·crença positivista nO -progresSo autori1áticq;-graças 
à ciência e à tecnOlogia. Toda a retórica em torno dos conceitos 
de desenvolvimento e modemidãde está_ sendo revista, pois 
sabemos o quão cara pode ser a obediência cega aCdrrefletido 
crescimento ou áo raso mimetismo de terceiros. 

Não é o caso de se fazer aqui, entretanto, a mínima 
moraiia da ciência: -e da tecnologia, no. momento em que o 
conceTto de desenv9IvimentÕ susteritável, na esteira da histó
rica Conferência do Rio em 1992, começa a se finpor ein 
escala inundial. Devemos lembrar apenas que, após quatro 
séculos de progresso científico e tecnológico, subsiStem~ alguns 
paradoxos cruciais para o futuro da humanidade e O.a própria 
natureza que nos obriga e sustenta. 

O primeiro paradoxo fundamental de nosso t,empo de
corre de nQssa teim9sia, apesar de evidente e espantosa erudi
ção científica conteJ.!iporânea, no deSCOnhecer sis.tematica~ 
mente as leis de n_atureza •. em uma postura em que "a humani~ 
dade flerta com a extinção de sua própria espécie", nas pala
vras do--pai da sociobiologia Edward O. WilsOn. Mais uma 
vez fica clara a grave advertência que os principais cientistas 
do mundo fazem, com vistas a que se evite a rota da colisão 
em que estamos engajados cOin o ·mundo natural. Relembro, 
aqui, a pertinência e o alcance do chamamento assi~ado nesse 
sentido, em fevereiro último, por cerca de 1. 700 membros 
de academias de _ciências riaCjonais e internacionais, entre 
os quais 104 Prêinios -Nobel, representando 70 'países. 

O segundo paradoxo fundamental de nossa era é assim 
comentado por Francisco Sagasti: "Estamos no meio de uma 
explosão do conhecimento que está dividindo o mund() entre 

·sociedades ricas, de transformação rápida, que usam o conhe~ 
cimento eficazmente, e sçciedades pobres, de transformaÇão 
lenta, que não o usam com eficácia". 

Não é urna tarefa trivial, portanto, falar~se em ciência, 
tecnologia e futuro. Pôde"-se dizer que, em comparação com 
cem anos atrás, ciência e tecnologia são mais insubstanciais 
e herméticas-. A-atiVidade científíc3 e tecnológica, igualmente, 
tornou~se mais burocrátiCa, institucional, bem como, às vezes, 
corporativista e cúmplice do jogo político em nossas socieda~ 
des. Em conseqüência, o espaço reservado à ciênci~ e à tecno
logia, tanto na percepção das elites e governos, quanto no 
imaginário popular, pode variar consideravelment~_e ser sujei
to a contestações. Variam, aliás, as manifestações e graus 
de raCfonalidade (pressuposto essencial para o exúcício da 

-ciência) presentes na sociedade. _Pode-se mesmo dizer que 
parece existir, inclusive, uma crise contemporânea da raciona
lidade, manifestadã através da ressurgência de obscurantismo, 
supostamente já sepultados pelo avanço do progresso, fenô~ 
menos que,_ no entanto, não são particulares aos países ditos 
culturalmente atrasados porque também vigem nas sociedades 
do Primeiríssimo Mundo. 

Vivemos, de fato, -ao final-deste sé_culo, em uma fase 
. de tiansiçã6 política, ecoriôinica e Sócial profUndamente deses

tabilizadora, na qual ciência e tecnOlogia tiVeram, têm e terão 
enorme parte ativa no processO de mutação. 

Mas, se crise há, talvez seja apenas uma crise de mutação, 
generalizada, do' Estado como gestor do poder, do Estado 
tecnocrátiCo. Valeria talvez acrescentar que um dos pontos 
a serem reSsaltados, en!re outros, sobre as várias tentativas 
contemporâneas, falidas, de dar-se cafáter '"científiCo"_ ao_ ato 
de governar ou de explicar a história corrente, residiu na 
evidente incapacidade de percepçãO de sinais precursores de 
grandes mudanças~ a curto prazo. A pedra de toque de toda 
teoria científica é sua capacidade de pi'evisão e, sob este aspec
to, o cainpo deis estudos prospectivas foi particularmente pou~ 
co perspicaz, por exemplo, quanto às profundas e importan
tíssimas alterações da ordem _internacional q~e _virjam a oCor
rer-_ "desde o surgimento do fundamentalismo no Irã~ até. 3 
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queda_do MUro de Berlim. Apesar da falência evidente desse 
exercício, aCridú:ô~ entretanto, que existam ainda outras ave
nidas de prospecção. Penso, em particular, no estudo dos 
elementos rr.ais físicos e-quantítativos dos ciclos económiCoS 
e de inovação tecnológica, o qual parece abrir novaS perspec
tivas de avaliação do porvir. 

A Nossa Situação 

Para nós, países ibero-americanos, falar de ciência, tecno
logia e futuro, significa buscar entender o quanto valemos 
e valeremos no novo contexto mundial, pois não podemos 
esquecer que, lamentavelmente, a Pcnísula Ibt!rica e a Amé
rica Latina foram palco e principal trinc!H::iri-da Contra-Re
forma, o que teve conseqüências marcantes para a dormência 
secular, em nossos pafses, do ensino e da livre investigação, 
sem a qual não há ciCncii ... 

No caso deste Continente, entretanto, é chegada a hora 
da verdade, após uma década perdida, com ausência de cresci
mento c grande sofrimento de nossas populações. 

Vivem, com efeito, atualmente, os países latino-ameri
canos, um verdadeiro questionamento de identidade e de vo
cação c são vários os desafios com que se defrontam. Ao 
sentimento de distanciamento geográfico, estratégico, cultural 
e econômico que sempre nos acontece_u, agora se soma a 
possibilidade de uma eventual acrescida marginalização, em 
termos de vantagens comparativas. 

Isto ocorre, infelizme.n.ta, em um momento de vazio 
conceituai, pois a chamada teoria do desenvolvimento, como 
disciplina acaUêmica, praxis governamental ou discurso nor
mativo multilateral, morreu de morte morrida. 

A nossa própria percepçãO da chamada Nova Ordem 
Internacional que se delineia é cheia de perplexidade já que, 
claramente, em seu conjunto, a América Latina rião se benefí
ciou da Guerra Fria ou de seu fim, nos mesmos termos do 
que o ocorrido em outras áreas. 

A década perdida dos anos 80 foi, aliás, em larga medida, 
causada por nossa crença em um modelo de estabilidade deter
minado pelo Norte e frustrado por fatores completamente 
externos à nossa vontade: a exploração dos preços do petróleo 
e das taxas internacionais de juros. 

A globalização da economia mundial agora encerra, em 
seu bojo, mudanças que poderão nos ser igualmente desfavo
ráveis: a formulação de blocos econômlcos, cuja lógica é a 
exclusão de terceiros; o exercício incontr'astado do poder pelos 
mais fortes; novas relações transnacionais, que afetam Estados 
mais fracos o aparecimento de novos foros decisórios interna
cionais não submetidos a uma total transpi:!-rência e sem o 
necessário embasamento jurídico universal; o crescimento da 
concentração económica e --do poder de decisão financeira 
mundiais. São, estes, fatores que dominarri o noVo -cenário 
internacional. 

Nos deparamos, finalmente, no plano interno de nossos 
países, em contraponto à nossa perplexidade com relação ao 
que agora se passa no nfvel internacional, com a infeliz consta
tação de não termos ainda assegurado um futuro económico 
e social condigno com os direitos e aspirações de nossos Povos. 

Ciência e Tecnologia como Fonte e Parte do Desenvolvimento 

Assim é que, por mais que estejamos na íaSe de, antes 
de mais nada. arrumar a casa, política e institucionalmente, 
o desafio que enfrentamos ainda é, portanto, ess.encialmente 
econômico e sociaL Sob c!:.te aspecto, o discurso do desenvol
vimento não está esvaziado e tende a readquirir todo o seu 

sentido à luz de um novo modelo que vai se apoiar, preponde
rantemente, na adoção do paradigma do de-senvolvimento 
científico e tecnológico como alavanca do desenvolvimento 
económico e socia1 e do respeito ao meio ambiente, este patri
mónio de nossa herança natural comum, que devemos preser-
var diariamente, em benefício das gerações futuras. · 

Existe, no entanto, entre o discurso e a prática, um fosSo. 
As contingências econômicas são, no morilento, bastante des
favoráveis, no plano interno e externO, ao fortalecimento dos 
sistemas riacionais de ciência e_ tecnologia. Perdura, igual
mente, a percepção errónea de que ciência e tecnologia são 
apenas instrumentos, ou seja elementos exógenos, externa
lidades, ao desenvolvimento, quando são, de fato, parte e 
fonte do próprio progresso humano. 

Educação e Ciência & Tecnologia 

Nunca é demais insistir, que, na base de todo atraso, 
está o esforço limitado que sempre fizemos no campo educa
cional. 

No caso brasileiro, somos um país de universidades recen
tes. Esta é a raiz de parte dos males que nos afligem hoje, 
fortemente centrados em um sistema educacional insufrciente. 
Mas é verdadt::, também, que o privilégio de ter-se universi
dades não constitui garantia, por decorrência automática. do 
tlorescimerito científico e educacional de uma nação. Nem 
todas as universidades foram expressões científicas em si ou 
receberam a missão de produzir conhecimentõ'noVo, ·na me
lhor tradição alemã do século XIX. 

No BrasiL a ideologia colonizadora, que impedia a educa
ção, seguida da resistência anticlerical maçónica e, posterior
mente, do Positivismo, cerceo-u o desenvolvimento de Univer
sidades Nacionais. 

Mas, isto pode ter constituído uma vantagem contradi
tória. 

A contrapartida deste boicote à universidade, foi o estí~ 
mula e a proteção a escolas técnicas profissionais de alto nível, 
que formaram as bases que seriam utilizadas em nosso pro
cesso de industrialização. Isto explica, em parte, como nós 
brasileiros tenhamos conseguido alcançar um certo nível de 
desenvolvimento, maior do que __ seria e se e_sperar, em razão 
de nosso secular descaso com a educação. 

Sob este aspecto, o exemplo brasileiro pode ser interes
sante e dar margem a alg':lm otirr:tismo, porque, apesar de 
tudo. somos um modelo sui generis da criação de uma vasta 
rede de ensino. a partir da primefál-universidade de base 
científica, que surge apenas em 1934 (USP, em São Paulo). 
Esta expansão ocorreu em um prazo muito curto de nossa 
história e foi amparada pelo desenvolvimento do ensino profis
siOnal anterior, o qual teve seguimento através de_ empreen
dimentos da iniciativa privada brasileira. 

A história do ensino brasileiro é portanto de sucessos 
rápidos. mas igualmente uma história de distorçôcs. 

De um lado, construímos universidades sem termos ge-ne~· 
ralizado uma educação b~sicade qualidade~ De outro, fizemos 
universidades trazendo da docência do Segundo Grau os seus 
professores, pouquíssimos com conhecimento científico e trei
namento adequado em pesquisa. Ficou evidente que não tí
nhamos maneiras de distribuir o ensino de forma equiparável 
em todo o território nacional, nem de criar as condições míni~ 
mas de qualidade fora dos grandes eixos urbanos. Apesar 
destes aspectos, contudo, criamos um sistema de pós~gradua
ção que vai do muito t,om ao razoáveL Este esforço dos anos 
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60. 70 e 80 para formar reciltsos humanos deu ao Brasil um 
contingente de aproximadamente 100.000 pesquisadores, dos 
quais um pouco mais da metade mestres e doutores_. 

Cumpre contio_uar a expandir esta base, mas somente 
cqm o critério de seletividade e _qualidade._ Está na hora de 
uma grande mudança, a exemplo de outros países que introje
taram o conceito da qualidade - do fazer tudo bem feito 
-a tal ponto na sociedade, que hoje o utilizam como mar
keting. 

Os Modelos Passados 

Outro ponto comum cr;-ntral, neste processo coletivo de 
introspecção necessária, é o da crítica dos modelos passados. 
com base na substjtuição de _irnpQ_rtações. 

O fato é que substituir importações não gera necessa
riamente tecnologias novas ou mais nobres, tendendo, na 
maior parte dos casos, a promover uma industrialização mera~ 
mente ou parcamente adaptativa. O modelo exportador, nas 
condições latino~arilericanas, significoU, por- btifYõ lado, a re~ 
dução de nosso padrão de vida, limitando-se a poupança inter
na e a produtividade c, portanto, a própria competifívidade 
internacional. Reservar rilcrq.dos pôde, igualmente, implicar 
atrasos tecnológicos na produção. 

Estes modelos corresponderam a opções estratégicas dis
poníveis à época e, muito provavelmente, historicamente ne~ 
cessárias. O erro· talvez ten_!la sido pe~s!stir modelos por longo 
período, quando não havia mais condições para sua ·expansão, 
dado a sua evidente exaustão. 

A própria dificuldade 3tual; aliás, de se i!néóiltrar outros 
modelos que possam substituí~los decorre de seu __ §vidente_ 
sucesso durante extenso prazo. 

Boa parte de nossos .erros foram dC perSpectiva, as-sim 
como resultaram de incapacidadc._estrutura,is de adaptação 
e assimilação das inovações que ocorre_riam a nível mundial. 

Caberia, aqui, talvez meditar também solJ:re f~tores cultu
rais que constituíram verdadeiras barreiras à assimila_ção da· 
inovação, os quais estejam igUalmente presentes na Península 
Ibérica. _ - --

Firma-se, hoje; cada vez mals;--a-idéia de que o· crescr:.-
mento econômico não é meramente aconi.panhaclo pela intio~ 
dução de novos produtos e processos, mas é ditado por estas 
inovações, em contexto cultural apropriado. 

O Papel Central da Inovação 

Na verdade, na sociedade, como na natureza, as inova
ções só são percebidas de maneira espetactilar muita a poste
riori. 

Um longo tempo pode medeia r o .ato ~a invci?ção. e o_ 
da inovação propriamente dita, ou seja a· s~ua utiliz~ção pelo 
mercado. - - -

As inovações le"vam um certo tempo_ pára· éiner"gfr~São 
assimiladas e aplicadas por ondas e pacotes cíclicos: Vistas 
com _recuo, maravilha-nos o acerto, a presciência e mesmo 
a rapidez desta verdadeira seleçãO natural, (iue -parece iode
pender de fatores conjuntur::lis 9u de -crísCs. Esta percepção
ex-post facto da rapidez das mudanças tecnológicas esconde 
a evidência de que as sociedades e sua_s culiJlras~. com~o a_s _ 
espécies na_turais._ sãci extremamente conservadoras. É óbv~o _ 
que, em um primeiro momento, se chegue à- d:>_ncl_usão de 
que o que funcionou bem no passado tem uma ótima probabi
lidade de funcionar bem no futuro. A conservação adaptativa 
constitui, com efeito, a estratégia de base de todo sistema 

de seleção natural e encontra _seu sfmile n-o- funcionamento 
das sociedades c, logo, da atividade de CiÇnçia e Tecnologia. 

Prima fade, pOrtanto, a inovação é cons~rya_dora, já_ que 
torna possível um modus vivendi tradicional no contexto_de 
novas circunstâncias. Esta é uma_percepção inicial válida que 
podemos ter do que nos é apresentado, pelÕs pã.íses pós-indus
triais, como novo_ paradigma, chama-se ele Nova .Ordem Int~:r~ 
nacional ou revista-se ele dos a_spectos paradoxais descritos 
acima, se considerarmos que a ciência e a tecnqlogia modernas 
não S5tnam, de per se, o abismo de desigualdades que impera 
a nível mundial e, talvez, até, o agrayem. _ 

Mas fica claro que_ este processo. se em um_ primeiro 
momento se reveste das características dos dizeres do Gatto
pardo (mudar para que tudo continue· na mÇSm3), a longo 
prazo obedece a uma lógica interna que não pode se limitar 
às estr.etégias oportunistas de alguns poucos. ___ _ _ 

Entretanto, estamos no limiar de um novo ciclo histórico 
que; ria opiniãci de vários analistas, pode apresentar janelas 
de oportunidade particularmerite favoxáyej$_ para os países 
em_ desenvolvimento, com_ vis~s à sua ·adesão ao novo para
digma e à redução _ou elimina_ç~o de seu _diferencial tC:cno-~ 
lógiCo. - -

Ê evidcntç que muitas tecnologias estão caminhando a 
larg~s pass<?s para a saturação de seus _nichos e ~ffrão ine~~)fa
velmcnte substituídas por outras. ISto -terá conseqüêndas in
suspeitadas para a performance do novo paradigma e implicará 
estratégias mais sofis"tiCadas nO equaci~namento das vantagens 
comparativas de cada país. -

E evidente que teremos que enfrentar não sQm~nte nossas 
inêfCias ·internas·;: mas igualmente fazer f_ace à tentativa de 
I,llanutenção do státus quo Pelos a tu ais lídere-s da nova revolu
ção tecnológica: as tecnologias modernas-são cara:s e sujeitas, 
cada vez mais, a regimes int~~acioriais de l!m~ta~ãq _a- seu 
acesso. 

O desafio que enfrentamos é pois, enorme, jã que iinplica 
ru;:nplo esforço de persuasão. interna e extema, e de_ recon~ 
versão, que afeta nossas sociedades como um tod9. O novo 
paradigfJ!a científico e tecnológico é mais fechado do que_ 
o anterior: ele é intensivo em- conhecimento científico recente; 
é m~~ ComPleXo tecnolOgiéarrit!itte --no trioiDento em que 
se levantam barreiras de acesso às novas tecnologias-:-:- _exige, 
para sua operação, ampla base de mão-de_~obra qliãlifi.C3:da, 
a qual deve ser desenvolvida não apenas em termos de forma
ção, como no passado, mas igualmente em termos de edu-
cação. __ 

Não existem_ mais Deus eX niã.Ciiiõa tecnológicos. A busq~. 
de __ um novo _modelo, de desenvolvimeÕ.to Sl!StefitáVel, pressu~ 
põe-, pois, um novo tipo de -iÕteração entre Capital e trabalho, 
entre governo e_ empresa, entre a sociedde como um todo_. 
e a inova"ção no-·SeU-sen-tido mais amplo. 

Estamos todos engajados em um processo que pode ser 
definido como emparelh~rnento- competitivo. Cumpre-nos 
realizar as melhOres potenCialidades; em mesclas judicios~s 
que--dêeril prioridade estrafég1Cá tanto aos fat()tes herdados 
(resuftãn.tes de dotações. d~ recursos tlumanos- e naturàis), 
quanto aos fatores criados (reSU1t3.rites~de cómpé:têriciaS e uso---~---
do conhecimen_~o), em cada região, cada país, cãdã.- espaço 
econômico regiohál. Não há, poftanto~ modelos exóticos -a 
impõrtar. ---" -

Estas forrriUlações se encaixam-perfeitamente dentro do 
estabelecido pela Oeclaração da Ciineira Iber_o~Americana 
de Ciêncía e TeCnologia firmada em 6 de outubro-de 1992~ 
em Sevilha. -- .. ·-
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A Política d~ Ciencia e Tecnologia 

É do conhecimento de todos que, após a Segu-rida Guerra 
Mundial, por motivos estratégicos~ numerosas nações do mun· 
do implantaram ou esforçararn·se em implantar Sistemas de 
Ciência e Tecnologia. Estes sistemas, cm regra geral, caracteri
zavam-se_pelo pluralismo im.titucional e por vastas redes de 
pesquisa instaladas nas universidades. Por exemplo, ao mesmo 
tempo em que os Estados Unidos criaVam ;;.:"Nationãi Science 
Foundation. o Brasil também criava oCNPq (Conselho Nacio~ 
nal de Pesquisas), cuja atuação, iniciada em 1951, foi o ponto 
de partida para a instalação de um ~mplo sistema que inclui 
institutos de pesquisa, uma financiadora de projetes e outrél_S 
agências e programas de cunho científico e tccnõfógi!=O_. ____ - --

No caso brasileiro, e é aq\Ji que á compãração com outras 
experiências pode ser frutífera, o sistema concebido para orga
nizar e fmanciar a produção científica e tecnológica, em que 
pesem as semelhanças organizacfonais e Cronológicas com ou
tros países, sempre encontrou grandes dificuldades para inte
grar, de forma mais ampla, a ciênCia e tecno-logia ao processo 
de desenvolvimento do país. Os óbvios sucessos que perten
cem às áreas de "cultura protegida", de alta tecnologia, são 
um caso à parte. Fomentou-se a pesquisa básica, sem realizar 
qualquer direcionamento estratégico deste_processo. O CNPq 
dedicou-se intrínseca e quase que exclusivamente à proriloção 
da ciêlli:ia.-

O p~ocesso de industrialização acel_erada de nosso país, 
iniciado nos anos 50, gerou certamente ,um setor industrial 
relativamente forte, mas totalmente alienado da pesquisa e 
do desenvolvimento. Isto contribuiu fortemente, dada a redu
zidíssimademanda de pesquisa ao conjunto acadêmico e técni
co, àmorusidade do_setor científico, tecnológico e educacional 
do País. 

De_se_u lado, o meio acadêmico e de pesquisas isolou-se, 
em processo de soberba alienação. que distingue ciência dita 
pura, da aplicação do co11hecimento nQs _ _sctores produtivos. 
Os dois lados nunca se entenderam porque, na prática, não 
sabiam se entender. 

O estaDerecimento, em 1974, de um Conselho Científico 
e Tecnológica: (CÇT)_~onstitui~ a primeira tentativa de c·riar 
um colegiado que formulasse a política nacional de ciência 
e tecnologia e que coordenasse o aparato institucionar existen
te. Faltou, entretanto, ao CCT brasileiro, até __ hoje, apesar 
de sucessivas modificações, uma atuação substantiva como 
verdadeiro articulador- e órgão de planejamento do d_esenvol
vimento científíCo e tecnológico deiltrO (e no ceiltrO)das suces~ 
sivas políticas de desenvolvimento do País. 

Em outras palavras, reencontra-se, aqui, em última análi
se, a conseqüência do vezo de considerar-se a ciência e tecno~ 
logia como fenômeno exógeno à base econÔmicã. Um órgão 
deste tipo só pode atuar eficazmente se estiver no âmago 
do processo decisório governamental, em seu mais alto nível, 
para formular a política de ciência e-tecnologia de forma inte
grada com a política de desenvolvimento de longo prazo. 

Igualmente, sua atuação deve se respaldar não somente 
em estudos de alto nível realizados por especialistas das comu~ 
nidade __ científica, acadêmica e do governo, mas também e 
principalmente, na participação dos próprios usuários de ciên
cia e tecnologia, ou seja, através da representação, em seu 
âmbito, dos empreendedores. 

Hoje, o processo de industrialização brasileiro, tal como 
iniciado na década de 50, já atingiu sua maturidade, o Brasil 
contando com um par(!•te industrial razoavelmente completo, 

o qual se lança agora na aventurada competição- da produ ti~ 
vidade e da qualidade - em um ahiente cada vez mais exi
gente. 

Há que trabalhar no avanço continuado da melboria tec
nológica, na aquisição das tecnologias portadoras do futuro. 
Para tanto, o papel de articulação do Governo com vistas 
ao estabelecimento de um consenso- nacional em matéria de 
ciência e tecnologia é fundamental. 

Os exemplos mundiais de competitividade mais bem suçe-· 
didos são. como os Senhores sabem, justamente os dos países 
que conseguiram direclonar fortemente seus sistemas de Ciên
cia e Tecnologia para o emprego da inovação, entendida não 
somente como promiS.Sora tecnologia nova, mas igualmente_ 
como maneira nova de se transformar a atividade produtiva 
em uma atividade inteligente, ou seja, que possa capitalizar, 

- além dos recursos naturais e da mão-de-obra, o que temos 
de mais precioso, o capital do conhecimento humano, organi~ 
zado através da informação. 

Resumindo, pode-se dizer que se definem duas vertentes 
mais usuais na política de ciência e tecnologia: a política para 
desenvolver ciência e tecnologia e a ciência e tecnologia nas 
políticas públicas. 

Tivemos algum sucesso em determinados setores dentro 
dessa primeira vertente e ainda muito pouco na segunda. 

O segredo certamente estará na integração dessas duas 
vertentes em um único esforço, para que a política de ciência 
e tecnologia seja formulada de maneira consentânea com a 
política de desenvolvimento de longo prazo, e vice-versa. 

-Vivemos, e-ntrefanto, uma co-njuntura econdml.ca-difícil; 
mas isto nãó -ínvalida a idéia, que se impõe cada vez mais, 
de que o desenvolvimento da ciência e tecnologia é parte 
e fonte do desenvolvimento no seu sentido mais amplo, o 
qual é necessariamente voltado, em nossos países, para gravís
simas preocupações relativas a situações emergenciais no cam~ 
po social e econômico. e) 

Não é gratuita, certamente, a proposta constante da De~ 
-cJaração do Rio de Janeiro, formulada no recente Seminário 
sobre a "Avaliação da experiência com iniciativas de combate 
à pobreZa na América Latina", de_ que devemos impulsionar 
a cooperaçã"o horizontal entre os países libero-americanos em 
matéria de ciência e tecnqlogia, com o objetivo de orientar 
parte importante dos esforços dispendidos nesta área, para 
a rnelboria da capacidade produtiva e de recursos humanos 

- para os grupos mais pobres. 
Evitando-se, de qualquer forma, um debate sobre níveis 

de recursos e problemas orçamentários, assim como uma polé
mica, estéril e ultrapassada, entre modelos rígidos que privile
gi~m uma ou outra orientação da política tecnológica pqde-se 
dizer que, no caso brasileiro, o desenvolvimento do sistema 
de ciência e tecnologia muito depende, na presente conjun
tura, _de urna melhor organização institucional_ do sis_t~ma. 

~) -É de se ressaltar, aqui, que mesmo certos programas 
dispendiosos, de alta tecnologia, que, por razões estratégicas, 
sempre fize~am parte da cultura protegida governamental (e 
que poderiam ser considerados eventualmente como luxuosos 
gadgets), produzem efeitos práticos que têm uma incidência 
positiva, diretã e objetiva, na melhoria das condições de vida 
das populações. Um só exemplo precisa ser citado, o da previ
são meteorológica e do gerenciarnento bídrico, assim como 
da estimativa e controles de safra, por sensorianlerlto remoto. 
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A Ação Recente do Governo Brasileiro 
em Matéria de Ciência e Teconologia 

A compreensão de que a ciéncta e a tecno!ogta, na sua 
ahrangéncia, permeiam, necessariamente, tQda~ as funções 
e atividades da sociedade - e logo do própriO" Governo· ,;;...._ 
fe:z com que o Presidente Itamar Franco deCidiSse-CiüfflhSlrü--:--
mentos institucionais-....;_ leves e eficazes ::-e tomasse várias 
importantes iniciativas, nesses- poUcos mese-s iii.icTaTs-- de seu 
mandato, que reforçarão nosso sistema de ciênciª c tecnologia, 
seriamente afetado pelo legado lamentável de uma recente 
e devastadora ação de desmantelamento do Estado. 

De maneira sintética, estas iniciativas podem ser enume· 
radas em cinco categorias:-

primeiro 

Proposta de _recriação do Conselho Nacional de _Cit!ncia 
e Tecnologíã. como espaço apropriado à fdil.-xão c'strat"t~gica 
que deverá info_rmax a ação do País, através de seus mais 
diversos agentes_ sociais ~emPresáriOs: cientistas, trabál_h~~ 
dores, tecnólogos e instituições. 

segundo 

Medidas a_ltt:rnativas destinadas a aument1;lt: recursos, de 
forma a permitir "maior esforço nacional em ciência e tecno
logia, hoje limitado a cerca de 0,6% do PIB, através do apoio 
à criação_de fundações de amparo à pesquisa em nível estadual 
e de instrumentos legais que propiciam a elevação da partici, 
pação das empresas na área de pesquisa c deSenvolvilJl_ento, 
hoje situada na derrisória faixa de 10% dos gast9s nac~onais 
em P&D. 

terceiro 

ModifiCãção priohtáriã de recursos provenientes da de
sestatização de empresas públicas para a infra-estrutura de 
ciência e tecnologia e para projetes de importância estratégica 
que estão com atrasos em seu cronograma. 

quar~o 

Resgate do prestígio e da auto-estima dos cientistas e 
encaminhamento da solução Po_s problemas dos pesqUisadores 
do setor púhlii:o, de forma a que se evite o êxodo de cérebros, 
assim como medidas administrativas no cani.pb das bolsas de 
estudo. -

quinto 

Criação de mecanismos instLtuciçmais, através de projetas 
de lei submetidos ao Congresso Nacio_nal, de repercussão tanto 
interna, quanto no plano externo, indispensáveis_ à. prática 
de relações políticas, ·comerciais e estratégicas normais com 
terceiros países. _ · 

Cumpre concluir com uma visão de OtÍinisnlo Com idação 
ao futUro de no~sos países. Todos acreditamos que o desafio 
do futuro poderá ser vencido, graças ao aperfeiçoamento do 
conhecimento humano, tarefa que não é nefelibata, nem tam
pouco crassamentc material. A ciência não está com os Deuses 
no Olimpo ou nos pedestres instruffientos dos labofaiórios ~ 
e nas empresas:- está na mente dos homens e é através da 
mente dos homens que nos transformaremos.-· 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao Sr. Senador Valmir Campelo. -

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discufso.)- Se PreSidente. Si"" e Srs. Sem1Llores,. 
antes de irÍiciar o meu pronunciamento "de hQ_je, gostaria de 
registrar a minha homenagem. o meu respeito e a Ininha mais 
profunda admiração a uma das mais antigas, mais atuantes 
e destacadas organizações existentes em nosso ~aís. Refi-io
me, Srs. Senadores, à Maçgnar~a hni.silcira, à_ milenar c mun· 
dialmente conhecida :'Ordefi1 dos Pedreiros Livres'', prese rife 
no Brasil há quase 200 anos, onde tem prestado serviço ínesti
mável à nossa sociedade. 

Na condição de ··fratcr", não poderia me esquecer que 
neste 20 de agosto é comemorado, em todo o Brasil. o "Dia 
do Maçam". 

Desnecessário l~nlhrar aqui a relevàncla do. papel desem· 
penhado pela Maçonaria em acontecimentos marcantes da 
nossa hbtória. A influência e os elevados ideais maçõnicos 
contribuíçam en~rmcmentc no processo de formação c conso
lidação da democracia brasileira: 

.. Por isso mesmo. na data de hoje. quando se comemora-· 
o "Dia do Maçom", _quero deixar consignadas a minha home
nagem aos irmãos maçons· de todo o Brasil c. em especiãf, 
quero cumprimentar a Maçonaria brasileira. na figura do 
Grão· Mestre Kali I Çhatcr, que assume hoje a Grande Loja 
Maçônica de Brasília. 

Meus parabéns à Maçonaria brasileira. Meus curltprimen· 
tos a todos os irmãos maçons, que vêm contribuindo de forma 
exemplar para a definição de um Brasil mais justo e maiS 
desenvolvido. 

Sr. Presidentt.!, Srs. Senadores: 
A edição de domingo último (15-8-93) do Correio :Brazi

liense traz, como de.hábito, um excelente texto de Luiz Adolfo 
Pinheiro, Diretor de Redação daquele JornaL Sob o títtilo
"Sinais de Guerra", o jornalista apresenta uma correlação 
séria e concisa de fatos aparentemente isolados. Com lógica 
indiscutível, porém reúne~os em um diagnóstico que, de início, 
no~ré cbhhecido. Acrecenta-lhe, ~ntretanto, dementas dignos 
de reflexão mais profunda. 

Por essas razões, quero trazer à consideração de Vossas 
Excelêncías dOiS-_daqueles parágrafos: 

" ... há duas nações convivendo dentro do Brasil. Uma, 
a mais visíVel e evidente, é a do establishment ( ... ).É o Brasíi 
do DDD e do DDI, dos aeroportos modernoS, da_ juventude 
bonita c sadia C,,). É o Brasil que tem onde morar, almoça 
e lancha todos os_días. 

A outra nação é formadà por milhões de pessoas que 
se subdividem em dois grupos: os que est;;i.o formalmente den
tro da primeira. mas têm a cabeça totalmente desvinculada 
de Seus valores morais; e os que vivem numa mis~ria tão 
grande que nem sequer tiveraiu chance aiilda de tqma~ conhe
cimento desses valores. No pririleiró subgrupo estão as gan
gUes da classe mé_clia, do tipo que mataram Marco Antônio 
--e-poderãO matar muitos mais; no-seguntlo, estãO os flage
lados das secas e os meninos de rua( ... ). Este Brasil de miserá
veis vê o outro Bfasil pela televisão, em cores." 

Nobres Colegas, todos sabl!mos que à classe média cabe, 
segundo a Socío!ogia, a manutenção dos valores-:e \j_rtudes 
básica-s-- cOmo fl-ateiilidade, ajuda mútuã, _4ecência. justiça 
social, liberdade, respeito pela pessoa etc- que são as bases 
do funcionamento pacífico da ordem social. 

Até poucOs 'dias, o noticiário trazia à população os 'bando!? 
de menores carente.s, de jovens abandonados, cuja miséria 
oS irripulsiona à igfesSão, ao tOubá, à violê1lcia, ellfim. HoJe,_ 
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ao lado desses, surgem os grupos de jovens da classe média; 
os cultores· cJ.Q. físico em detrimento d() ~rebro; os que se 
inspiram no poder da força bruta; os que não foram orientados 
segundo a sábia máxima de Juvenal: Mens sana in corpore 
sano. São os egressos das academias. 

Recordo~me, Senhores, com tríste ironia, dos poetas da 
Inconfidência. Dã.queles, C!JffiO Thomáz António Gonzaga e 
Cláudio Manoercta Costa, que entregãram suas vidas ao ideal 
da liberdade. Também pertenciam às chamadas "Academias". 
No passado. porém, essas instituições se voltaram para o apri
moramento das qualidade$ intelectuais. 

Esperemos que o repúdio das diferentes categorias sociais 
e a severidade das punições possam conter as más tendências. 
Que aqueles que o jornalista Luiz Adolfo bem classifica de 
··marginaís voluntárioS" sejanl isolados do convívio normal. 
Que os responsáveis pela orientação dos jovens se recordem 
da formação moral; c que o exemplo deve sempre partir do 
grupo familiar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao. presenciar a tragédia 
do jovem Marco Antônio, vieram-me à lembrança três aspec
tos importantes, perfeitamente interligados. 

Primeiro, algumas considerações de Karl Mannheim. Ao 
analisar as funções das gerações novas, ·aquele cientista social 
afirma que a juventude não se apresenta progressista nem 
conservadora, mas ê uma potencialidade que está pronta para 
qualquer nova orientaçâo da sociedade. Em outras palavras, 
... em linguagem sociológica, ser jovem significa, fundamen
talmente, ser um homem marginal, em muitos aspectos; um 
estranho( ... ) Essa posição de estranho consiste, apenas, em 
uma potencialidade e( ... ) sua supressão ou sua moralização 
e integração dependem ( ... ) da manipulação e dos controles 
das influências externas". 

Uma sociedade dinâmica como a nossa, Srs. Senadores, 
não pode abrir mão desse potencial latente. É urgente cana
lizar essa imensa reserva vital, orientá-la, organizá-la, em su
ma, visando ao benefíciO dos próprios jovens e em enfoque 
maís abrangente, da comunidade e desta Nação. 

Saúdo~ portanto, o início dos e_studos sobre a possibi
lidade de antecipação de responsabilidade criminal, dos 18 
para os 16 anos, anunciado dia 17 de agosto, pelo senhor 
Ministro da Justiça, em programa televisado. 

Em segundo lugar parece-me óbvio que precisamos en
contrar uma forma de satisfazer a crescente exigência de justiça 
social. Só dessa maneira poderemos traçar rumos seguros para 
o nosso País. 

O funcionamento do atual sistema ecciriômico alargi, ca
da vez mais, o fosso das desigualdades sociais, gerando insatis~ 
faÇão e contínUa tensão social. 

Conforme o relatório "Pobreza e Distribuição de Renda 
na América Latina". do Banco Mundial, diVulgado no primei
ro semestre deste ano. a pobreza atinge 60 milhões de brasi
leiros; desses, mais de 30 milhões são indigentes. Dos 130 
milhões de pessoas mais pobres da população latino-ameri
cana, 44% estão aqui em nosso País. O Brasil esta eil.tre 
os três pafses onde a pobreza mais cresceu nos· -últimos 10 
anos. Os outros são o Panamá e o Peru. 

Por esses dados, podemos concluir que o princípio_ d_a 
justiça social constitui uma pré-condição ao funcionamento 
do próprio sistema democrático. 

Retornemos, entretanto, ao ensinamentos de Mannheim. 
As modernas democracias confundiram neutralidade com to
lerância, por vezes excessiva. Abandonamos "as crenças em 
nossos próprios ohjetívos: não maiS admitínios que o pacífico 

seja desejável; que a liberdade deva ser salvaguardada e que 
o controle democrático tenha ttue ser mantido. Nossa demo
cracia, se tiver que sobreviver, deve tornar~se militante". Deve 
defender o correto proct!S.SO de mudança social consentido 
e os valores e virtudes básicos aceitáveiS pela civilizàção oci
dental. Esses_ elementos fundamentais, segundo o sociólogo. 
devem ser inculcados na criança com todos os métodos educa
cionais disponíveis. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejamos o terceiro aspecto 
a que me referi _anteriormente. 

Vêm sendo desenvolvidas, no Distrito Federal. as etapas 
preliminares de um projeto que exemplifica a "democracia 
militante" preconizada por Karl Mannheim: a ·•Cidade da 
Criança". O projeto tem como responsável a Associação As
sistencial Arimathéa, instituição coordenada pelo ilustre De
putado Distrital Peniel Pacheco. 

A "Cidade da Criança", Srs. Senadores, deverá abrigar 
Um total de 400 mfflores carentes, -enl 100 casas residenciais, 
sob o regime de famílias substitutas. Esse sistema de casas
lares apresenta as condições básicas existentes em qualquer 
família normal: os pais, que orientam e encaminham cada 
criança; a administração ·da casa, feita exclusivamente pela 
mãe; a convivência domésti~. fundamentada na compreen
são, na fraternidade, no respeito às diferenças individuais e 
aos valores morais e religiosos. 

O Objetivo maior do projeto é educar cada criança como 
um sei"-útil,levando-oa tornar-se responsável e preparando-o 
para a-vida. Para tanto, as atividades escolares serão desenvol
vidas_ no turno matutino; no período da tarde, diversas outras 
atividades de cunho ocupacional deverão ser oferecidas, sob 
a forma de rodízio. Pretende-se, assim,levar em consideração 
as aptidões, a motivação e o interesse de cada criança. 

Ainda no âmbito da escola, ocorrerão treinamentos em 
áreas como: marcenaria, carpintaria, artes gráficas, datilo
grafia, jardinagem, horticultura, corte e costUra, arte culinária 
etc. No perímetro da minicidade, as crianças terão contato 
com as tarefas realizadas nos postos médico e odontológico, 
nas agências bancárias e dos correios, na padaria e no mer
cado. 

Os educandos, felizmente, ao lado do relacionamento 
familiar, da instrução, da iniciação profissional, receberão, 
também, assistência-religosa. A Igreja Evangélica procurará 
despertar nos menores o amor a Deus, ao próximo, à prática 
doS bons princípios, o amor à natureza e a prática da recreação 
sadia. 

O gostO artlstico, rlecessário ao desenvolvimento da sensi
bilidade do indivíduo, encontrará estímulo nas programações 
especiais, bandinhas, corais etc. 

-Sr._ Presidente, -Srs. Senadores, da análise do projeto se 
conclui que a ''Cidade da Criança", mesmo sendo uma entida
de assistencial, não apresenta o caráter paternalista que costu
ma caracterizar as instituições beneficentes. Lá, a valorização 
do: ~fabalho será regra geral, por meiO do engajamento dos 
membros nas atividades produtivas da própria comunidade. 

_ As estratégias previstas deverão desenvolver as potencia
lidades individuais, canalizando-as e orientando-as, de forma 
pqsiJiva. 

Pretende, ainda, o Deputado Peniel Pacheco ampliar o 
atendimento à infância e à adolescência desvalidas, pois con
soantes às informações da CODEPLAN, o Distrito Federal 
tem 280 mil menores carentes ... A maioria dessas crianças 
vai para a rua pedir dinheiro, roubar, usar drogas_ e se prostituir 
para sobreviver". - -· 
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Acredito que o D~put::ido, meu ilustre CO]llpanheiro de 
ideais pollticos e partidários, tenha encontrado .uma forma 
de contribuir para a ordem social desejável, que Karl Man
nhdm denomina "democracia miliwnten. Na .. Cidadt! da 
Criança", as desigualdades sociais deverão ser progressiva
mente reduzidas c a justiça social se fará presente. Ou, corno 
diz o próprio Peniel Pacheco:" ... amparo. proteção c carinho. 
Sem isso. nenhuma criança pode ser recuperada". 

O Distrito Federal necessita de projetes como esse! O 
Brasil precisa reintegrar sua população jovem! Urgi;! reduzir 
e, se possível, eliminar não só a carência _cconômicã, ma:s 
também a carência afetiva! A c_arência escohu! A carência_ 
de futuro que desestimula as gerações jovens, que desnorteia 
os mais carentes e que começa a transtornar os filhos da classe 
média! 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, 
em países com dimensões geográficas e he~e_rogeneídades re
gionais como as do Brasil, a manutenção da unidade nacional 
é uma das questões mais relevantes a ser considerada na defini
ção do processo de desenvolvimento_ do_ País. 

A experiência ilú:crnaeional e a experiênCia: brasileira, 
em particular. mostram que o desenvolvimento econômico 
não ocorre de maneira uniforme por todo o território-nacional. 
Por essa razão, é função essencial dos gov~rnos a reduçãO 
das disparidades regionais de--renda e de ativida_de; e,eqnômic:.a 
que se vão formando ão longo do processO de deSenVOlvi
mento. 

Infelizmente, muitas vezes, ã própria ação governamen
tal, como indutora_do crescimento econômico global, provoca 
o agravamento dessas diferenças. Uma retrospectiva da atua
ção do Governo brasileiro nas últimas três décadas permite 
verificar o quãnto o Poder Exeçutivo foi responsáVel pelo 
desequilíbrio hoje existe-nte. O padrão de crescimeritõdo Bra
sil, nos últimos anos. tem sofrido conseqüências de uma polí
tica económica interna desigual. que afetou obe_fu-estar social 
e a renda da população. Provas disso são o aumento de _50% 
nos níveis -de. pobreza durante a década de 80 e a deterioração 
dos níveis ~de distribuição de renda do País. 

Srs. Senadores, a Constituição de 1988 procurou modi
ficar essa situação e estabeleceu como um .de seus principais 
objetivos o resgate do processo e da prática do planejamento 
regional no Brasil, reconhecendo a_ conveniência da adoção 
de programas com vistas à eliminaç"ão- das disparidades regio-
nais, hoje flagrantes, em todos os setores. _ 

Porém, passados quase cinco anos-:- as disparidades per
manecem e o poder econômico continua c.oncentradQ nas~Re-_ 
giões Sul e Sudeste, cabendo um papel extremamente secun
dário ao Norte, ao Nordeste c ao Centro-Oeste- do País. É 
quase unânime a opinião de que, se não forem tomadas medi
das que permitam a reversão do processo de de:sjgualdades 
regionais, a tendência é de que elas se acentuem nos próximos 
anos, com graves riscos para c:: Nação. Caso o País nao alcance 
sua estabilidade macrocconômica, com a queda da inflação 
e o fim do processO rcces.sivo, prevê-se o_ agravamento des_sas 
desigualdades e até mesmo, o aumento da __ con<;;!;!ntração de_ 
renda, nesta década de 90. 

Consciente da necessidade de o Estado brasileiro assumir 
um novo papel e de o planejamcnto governamental objetivar 

o desenvolvimento reiional equilibrado, para evitar a emer
gência de __ movimentos que afetem a integração política e eco
nómica do País, ocupo, hoje. esta _tribuna __ para falar sobre 
as gritantes diferenças que existem entre as regiões brasileiras. 
reveladas amplamente pelos dados estatísticos. 

É do conhecimento de todos o enorme desequihbrio espa
cial e social que se manifesta, no Bras.iJ, entre regiões, entre 
Estados, entre meio rural e meio urbano. entre centro e perife
ria. Dados demográficos da PNAD de 1990 revelam que o 
Brasil é um país quase totalmente urbano com 16,7% de sua 
população vivendo nas cidades. O cruzamento perverso entre 
pobreza e êxodo rural faz ~~:mvergir para as nossas grandes 
regiões metropolitanas· um iinenso contingente de pessoas, 
agravando substancialmente_ nossos problemas sociais. 

A disparidade econômica do País se reflete ein- dispari
dades sociais que apontam na mesma direção: a expectativa 
de vida, a escolaridade, a mortalidade infantil e outros indica~ 
dores sociais desfrutam de mclh~r situação nas .regiões dç 
maior renda, com índices dignos de Primeiro Mundo. Esses 
mesmos indicadores nos colocam em pé de igualdade com 
países muito menos desenvolvidos do que_o nosso, quando 
expressam a realidade das áreas mais c;1rentes. __ = 

O quadro atu3l é- preocupante. As três regiões menos 
desenvolvidas do País, a Norte, a Nordeste_ e a Centro-Oeste 
ocupam, juntas, 82.3%.do territó_rio nacional e .abrigam C-efca 
·de 40% da população brasileira, mas só participam -com pouco 
mais de um quarto. do PIB naciona-L O mais grave é que 
ess<:l s_ituação se reflete, obrigatoriamente. na qualidade de 
vida de_ cada urna delas. 

Dado_s mais precisos sobre _a pirticipação das regiões no 
Produto Interrio Bruto~ divulgados em maio deste ano. reve
lam bem os desníveis existe-ntes entre elas: a Região Norte, 
com 5,9% da população, gera 3,49% do PIB, a Região Centro
Oeste_, _com 6.3% da população, gera 5,64%_._ _a Região Nor
deste, com 28,5% da população gera 13.21%, a Região Sul, 

-corri 15,7% gera 16,75%, enquanto a Região Sudeste, que 
concentra 43,6% da população, gera, sozinha, 6_0,91% de todo 
o PIB nacional. 

Não bastasse essa desproporção, os investimentos realiza
dos_ pela União também não correspondem à relação do per
centual populacional que cada uma delas detém. A maioria 
das _empresas estatais estão localizadas no Sul e no Sudeste 

. do País, e os inve~timentos de maior porte também estão 
concentrados nessàs .. d.uas regiões. SO a título de .exemplo, 
com os recursos gastos nas usinas __ nucleares de Angra dos 
Reis poderiam ser finplementados inúmeros projetas e progra
ma_s elaborados pela SUDENE para a Região Nordeste, tais 
como o Plano de Desenvolvimento Regional Integrado, com _ 
14 áreas-programa de horizonte para o ano 2000, o Programa 

_de Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica do Nordeste, 
o Programa de Saneamento do Nordeste_, entre outros. 

Para se ter apenas uma idéia da diferença do volume 
de investimentos nas diferentes regiões basta citar que, ao 
longo de-.83 anos de existência, o Departamento Nacional 
d_e Obras Contra a Seca- DNOCS, gastou 
US$5.323.995.238,63 Ccinco bilhões, _trezentos e vinte e três 
milhões, novecentos e noventa e cinco míl, duzentos e trinta 
e Qito dólares), segundo dados contabilizados até 1992, aí 
incluídos investimentos, custeiO- e atendimento emergencial. _ 
Com esses recursos. o DNOCS, além de construir cerca de 

_ 296 açudes públicos, 500 açude-s em cooperação e maiS de 
25.QQQ poços, construiu, também, 177 sistemas de abasteci
mento de água, que atendem 2 milhões de pessoas, 8 pequenas 
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usinas hidrelétricas, com capacidade de 14.000 cv; 15.000km 
de rodovias, 69 campos de pouso. 795km de linhas de transmis
são, pere~!zo~:~ ~.OOOkrri de rios, que possibilitam à iniciativa 
privada irrlrutr~rna_is de 60.000ha; implantou 30.000ha de irriga
ção públiea;·cõfn 4.500-pequenos irrigantes e 250 pequenas 
empresas instaladas, 55 núcleos habitacionais, onde existem 
78 escolas, com 393 salas de aula, e estudam 13.000 alunos, 
22 postos de saúde, 6 estaçõ-es de pisciCultura. Enquanto isso, 
foram gastos cerca de 17 bilhões de dólares na construção 
da Usina Hidrclétrica de Itaipu, mais 3,5 bilhões de dólares 
no siStema associado de transmissão de Fumas, e cerca de 
1 bilhão e 500 mil dólares só na construção da Ponte Rio
Niterói. 

Embora seja difícil estabelecer comparações ·entre obras, 
em virtude de fatores específicos a cada uma delas, cabe cons
tatar que obras de vulto, no Nordeste, praticamente não exis
tem. A Usina Hidrelétrica de Tucuruí custou, na primeira 
etapa, 8 bilhões de dólares. A Usina Hidrelétrica de Xingó, 
que é a única obra de grande envergadura atualmente em 
curso na região, está exigindo o investimento de 3,2 bilhões 
de dólares, em sua primeira etapa, e de mais 500 milhões 
de dólares para a conclusão da segunda êtapa. Vale lembrar, 
entretanto, que a construção de Xingó, conSiderada imprescin
dível, é a mais barata de todas as obras do setor elétrico 
atualmente em execução no País, e sua interrupção seria, 
além de economicamente calamitosa, social e politicani.énle 
insuportáveL 

Srs. Senadores, gostaria de ressaltar, entretanto, que as 
diferenças regionais São muito maiS-sociais do_qu~ g_eográficas. 
Se seguirmos a metodologia adotada pela Ofgani:Zaçãodas Na
ções Unidas, desde 1990, que avalia o nível de desenvolvi
mento considerando não somente os dados económicos, como 
a renda per capita, mas também o Índice de Desenvolvimento 
Humano - levando em ·conta fatores sociais como a expec
tathra de vida, o nível educacional médio da pOpulação, taxas
de mortalidade infantil, analfabetismo, distribuição de renda, 
quantidade de hospitais, número de médicos e outros-, veri
ficaremos-que as disparidades sociais- brasileiras não são ape
nas inter-rcgionais, são também intra-regionais, eVidenciando 
os nítidos contrastes existentes entre as áreas mais prósperas
e as mais carentes do País, das Regiões e dos Estados. 

Se as desigualdades relativas são imptessioninteS, ·mais 
graves ainda são as desigualdades absolutas, Sr. Presidente. 
O último relatório da ONU acusou, entre outras coisas, que, 
no Brasil, 70% dos miseráveis e dos desempregados concen-. 
tram-se nas Regiões Norte e Nordeste. As estatísticas da 
PNAD revelam a existência de 32 milhões de brasileiros po
bres, sendo que 58% destes são considerados indigentes. O 
Nordeste, que tem 28,5% da população brasBeira _e contiilua 
a ser o mais Vastó bolsão de pobreza do Hemisfério Ocidental, 
concentra, em seu território, 45% das famílía.S pObres do País. 
Na área rural nordestina, estão concentrados 55,2% dos po
bres rurais do Brasil. 

É inegável que a questão social brasileira assume propor
ções dramáticas na Região Nordeste. Os indicadores revelam 
que a média de vida dos nordestinos, por exerilplo, é 11 anos 
menor do que a média nacional. A tãxa de mortalidade infantil 
- utilizada tanto como um indicador de saúde quanto como 
um índice de desenvolvimento social --.·que- no Sudeste é 
de 33_ por mil, e, no Brasil, esta em torno de 45 por mil, 
é de 75 por mil, no Nordeste, sendo a região respO-nsável 
por mais· de 55% do total de óbitos infantis registrados no 
País em 1989. Lá, ainda permanecem elevadas tanto a morta-

!idade causada por doenças diarréicas quanto a mortalidade 
por desnutrição, que, juntas. São resp-onsáveis por mais de 
36% do total desses óbitos. 

Srs. Senadores, esse indicador reflete não apenas a ocor
rência de fenômenos biológicos em um grupo etário de alta 
vulnerabilidade, mas também aspectos relacionados às condi
ções sócio-económicil.s que caracterizã.in a qualidade de vida 
de uma sociedade. 

Dados como esses impõem uma conclusão: o perfir da 
saúde dos brasileiros, de qualquer faixa etária, é diretamente 
influenciado pelas condições do meio em que vivem e- pela 
qualidade de yida que têm. Diferentemente das populações 
que habitam as regiões mais ricas e industrializadas do País, 
os habitantes das regiões pobres e das áreas rurais continuam 
a ser vítimas de doenças infecto-contagiosas e parasitárias, 
responsáveis por um grande número de óbitos. Na Região 
Norte, elas ocupam o zo lugar dentre as causas conhecidas 
de óbito, na Região Nordeste o 3o, enquanto nas Regiões 
Sul e S_udeste situam-se apenas em 79 lugar. Apesar de, ao 
longo dos anos, ter havido um decréscimo no número de 
óbitos por doenças desse tipo, como a hanseníase, a hepatite, 
a malária, a esquistossomose, a doença de Chagas, a lcishma
niose, a febre amarela, a tuberculose, e outras, é importante 
notar que elas ainda são importante causa de morbidade, 
demandando permanentes serviços de saúde. O controle de 

_muitas doenças endêmicas, como a hanseníase e a tuberculose, 
por exemplo, dependem do funcion"mento regular da rede 
de serviços de saúde, onde o dignóstico e o tratamento são 
executados. O lamentável em tudo isso é que os óbitos causa
dos por todas elas são, em sua grande maioria, perfeitamente 
evitável. 

Essas doenças infeccionas e parasitárias ocupam o 4~ lugar 
nas estatísticas de internação. Dados sobre as autorizações 
de internação hospitalar (AIH), por grupos de causas, publi
cados pela Fundação Nacional de Saúde, do Ministério da 
Saúde, em 1992, nos permitem verificar que as principais cau
sas de internação pouco se modificaram de 1984 para cá. 
Em 1991, ocorreram 13.568.485 (treze milhões, quinhentas 
e sessenta e ·oito_- ~il; quat_r~cen_tãs e Oitenta e_ cinco) interna
ções· pelo Serviço Unico de Saúde- SUS. Este nún:t~ro equi
vale a cerca ·de 90 internações por 1.000 habitantes, ou a 
9% da população. 

Se oS dados gerais sobre internação de 1991 forem anali
sados por microrregião geográfica, verifica-s_e que na Região 
Norte __ , para uma população de cerca de 9,5 milhões, oçorreram 
550.930 internações, ou seja, 61 internações por 1.000 habitan
tes. Na Região Sudeste, 5,8 milhões de internações para uma 
populaão de quase 65 milhões, cerca de 89 -internaçõeS por 
1.000 habitantes. Na Região-Sul, ocorrúain, 2,4 miihões de 
internações para· uma populaçãO de 22,5 milhões, Õu Seja 
107 internações por 1.000 habitantes e na Região Centro
Oeste foram internadas 1 ,O milhão de pessoas para uma popu
lação de cerca de 10,0 milhões de habitantes. 

A percentag~'lp. do número de leitos por 1.000 habitantes 
nas Regiões Nort~) -~_or_çl~st~ .• _e~~ Q_oª- parte da Centro-Oeste 
é considerada abaixo- do parâmetro da Organização Mundial 
da Saúde, que estabelece 5-_Leitos_para cada 1.000 pessoas. 
Os índices, nessa~ três_-re_gi<!_ei_ii_Ue ocUpam 82,3% do território 
nacional, só s~ alteraQJ. __ ~~qpitais. Só a título de exemplo, 
estima-se que existam.- nos.fiáv __ e, estados da Região Nordeste, 
cerca de 110 mil leito§, ~ri.QU.anio só o Estado de São Paulo 
conta com mais de 130 milleitós-hospitalares. 
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Dentre os fatores sociais considerados mais importantes 
na maioria dos estudos sobre a saúde da_ população estão 
a oferta de serviços hospitalares e ambulatoriais, as deficiên
cias nutricionais e as condições ambientais, sobretudo as condi
ções de saneamento básico~ Instalações sanitárias deficientes 
quanto ao escoamento de dejetos reduzem, em muito, os 
benefícios- potenciais de um abastecimento _de água potável 
e provocam a transmissão de doenças infecciosas e pa-rasi
tárias. 

Esse é um dos nossos problemas mais graves, Sr. Presi
dente, pois o quadro nacional de saneamento é vergonhoso 
e sua falta não se restringe às regiões mais carentes erhbora 
persistam muitas desigualdades. segundo a _publi6ição "tildi
cadores Sociais", do IPEA, a cobertura de abastecimento 
de água no Brasil atingia 75,6% ~a população urbana, em 
1990, em relação à população total do País, revelando uma 
enorme diferença na cobertura da rede geral entre as áreas 
urbanas (90%) e rurais(16,0%). ·Além disso, a quantidade 
e a qualidade da água ofertada são- insatisfatórias. Cetca de 
23.,3% dos municípios brasileiros ainda não têm água tratada, 
sendo que 32% deles contam apenas com desinfecção simples. 
Na área rural, o déficit em saneamento (água e esgoto) é 
da ordem de 90%. As informações disponíveis revelam ainda 
que boa parte da população desprovida de rede de distribuição 
de água está localizada nas pequenas cidades e no setor rural, 
especialmente nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-OeSte. 

O serviço de esgotamento_ sanitáriO iio País apresenta 
níveiS de cobertura muito mais crfticQ do _que os d_e abasteci
mento de água, também com grandes desigualdades. Enquan
to as regiões metropolitanas do Sudeste e do Sul têm cober
turas globais adequadas (rede geral ou fossa séptica), da ordem 
de 63,65% para os -domicílios com renda_ até dois salários, 
as regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife e Salva
dor apresentam percentagens extremamente baixas~- A- de Re
cífe, por exemplo, possui apenas 28% do total de domicílios 
com esgotamento sanitário satisfatório- e cerc_a__ de 32% dos 
domicílios s_ein nenhum tipo de esgotamento sanitário. 

A situação é verdadeiramente alarm;:mte. Estima-se. que 
70% da população do País não disponham de serivços adequa
dos de esgotamento sanitáriO. Pouco mais de SO.municfpíos 
dispõem de estação de tratamento de esgoto. A gravidade 
desse déficit deve-se à ausência de sistemas aç;l_e.quados de 
disposíção dos resíduos, o que possibilita a contaminação _dos 
mananciais com o conseqüente aumento das doenças de veiçu
lação hídrica. 

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitáría e Am
biental corrobora esses indices, assustadores, denunciando a 
inexistência de tratamento .de esgoto_em 92% d_os municípios 
brasileiros e a ausência de .tratamento adequado para o lixo 
em 59% deles. Segundo ela, n~ Região Nordeste apenas 7 
em cada 100 habitantes são __ atendidos por rede de esgotos, 
e as diarréias ocupam o primeiro lugar entre as doenças que 
maiS" matam. Nas outras regiões, inclusive na Sudeste, a situa
ção também é precária: nas cidades -de São Paulo e do Rio 
de Janeiro, respectivamente, apenas 41% e 50% dos imóv~is 
estão ligados à rede de esgotos. 

Entretanto, Sr:Presidentê, Srs. Senado_(es, é necessário 
informar que O MBES. após a assinatura do_ Acordo Finan
ceiro com o Banco Mundial, erp dezembro de 1992, cómeçou 
a operacionalizar o Projeto de Modernização do Setor _9e 
Saneamento, visando, em linhas gerais, eliminar ineficiência 
e maximizar os serviços de saneaniento, com vistas a preparar 

as instituições do setor para responder adequadamente à co
bertura desses serviços. 

O Projeto contempla duas linhas de ação complementares 
e interdependentes. Uma, que se refere ao componente insti
tucional, conduzida pelo MBES, visa, principalmente, desen
volver estudos aplicados para a reestruturação do se.tor de 
saneamento. 

A outra- o Programa de Investimentos e Modernização 
em três Companhias Estaduais, da Bahia, de Santa Catarina 
e do Mato Grosso do Sul-visa dotá-las, em um prazo máximo 
de 5 anos, de condições técnico-econômico-financeirps que 
assegurem uma política saudável de financiamento dos investi
mentos. Os resultados desse Programa deverão, também, 
complementar o componente institucional e financeiro do se.:. 
tore servir de parâmetro para as demais companhias de sanea
mento do País. 

Os recursos financiados pelo Banco Mundial são de 242 
milhões de dólares para o componente de investíme"ritos e 
8 milhões para o componente institucional. As empresas obje
to do projeto entrarão com a contrapartida de 242 milhões 
para o· componente de investimentos. 

O programa mais -importante conduzido pelo Ministério 
do Bem-Estar Social é o PROSEGE. Esse programa· só foi 
colocado em operação na gestão do atual Ministro, Jutahy 
Magalhães Júnior, após a superação de problemas herdados 
da gestão passada junto ao agente financeiro. É um programa 
que atenderá com redes coletoras de esgoto e tratamento, 
e que beneficiará 4,1 milhões de brasileiros, representando 
5% çl_a população care_n_t:_e desses_ serviços. 

Presentemente, há 34 municípiOs com obras autorizadas 
e iniciadas, cujo valor equivale a 62,2 milhões de dólares 
americanos. Os municípios com obras autorizadas são: Aca
raú, Camocim, Cauc_aía e Fortaleza no Ceará, Rio Branco_ 
no Acre, Macapá no Amapá, ltabuna na Bahia, Congonhas, 
Belo Horizonte, Betim, Coronel Frabriciano, Caratinga, Ibi
rité e Pompéu em Minas Gerais, Campo Grande, Costa Rica, 
Miranda, Ponta Porá e Navarai no Mato Grosso do Sul, Vár
zea Grande em Mato Grosso, Campina- Grande na Paraíba, 
Macaparana e Petrolina em Pernainbuc_o, Arapongas no Para
ná, Ji-Paraná em Rondônia, Boa_Vista_em Roraima., Canela, 
Porto Alegre e São Leopoldo no Rio Grande do Sul, Blume
nau e Florianópolis em Santa Catarina, Aracajú em Sergipe, 
Dracena em São Paulo e Teresina no Piauí. 

O PROSE OE prevê, até fevereiro de 1994, um total de 
284 municípios com obras iniciadas, no valor total do progra
ma, de 500 milhões de dólares, dos quais 350 ril.ilhões finan
ciados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e 150 
milhões de contrapartida dos agentes promotores. 

Outro índice que desperta a atenção, dentre os vários 
iridicadores sociais apresentados pela síntese estatística do IB
GE, é o das precárias condições de habitação em nosso País, 
traduzido pelo fenômeno da favelização, concentrado nas peri
ferias dos principais centros urbanos e também em váriás -
municípios de médio porte. Atualmente_, 2,9% dos domicilies 
brasileiros estão em favelas. Segundo o IBGE, ex:istem, no 
Brasil, três mil, duzentas e vinte e uma favelas, ocupadas 
por mais de um milhão de famílias, algo entre cinco e seis 
milhões de pessoas. São Paulo é o Esado com o maior número: 
mil duzentas e cinqüenta e sete favelas. Desse total, quinhentas 
e noventa e quatro eStãO Concentradas na periferia da capital, 
~m cerca de cento e- trinta e quatro mil e quinhentas moradias, 
representando 5% das habitações do Município, surpreenden
temente, São Paulo superou, nas estatísticas, a cidade do Rio 
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de Janeiro, onde o número de conjuntos faVelados não ultra- e o Ceará, segundo o terceiro colocados na situação de indigên-
passa trezentos_ e noventa c quatro. muifo cmhora as cerca cia desenhada pela pesquisa do Instituto de Pesquisa Econô-
de duzentas e três mil moradias no Rio rep"rescntam 12.4% mica Aplicada (Mapa da Fome- IPEA). alêrn do Rio Grande 
do total de habitações. do Norte, também_estão _sendo atendidos em projetes com 

Proporcionil.lmente. Recifeéicapitaly:uercúncomaior o mesmo escopo, que representam um total de 
número de favelas do País- duzentas c vinte e_ três- repre- CR$390.776.429,00, beneficiando 4.100 famílias. O município 
sentando 42,2% dos cerca de trezentos e onze mil domicilias de Viamão, no Rio Grande do Sul, terá 444 moradias dotadas 
da capital pernambucana- índice, sem dúvida, estarrecedor. de infra~estrutura, com recursos da União da ordem de 

Enquanto São Paulo e Rio de Janeiro permanecem lide- CR$95.211.308,00, beneficiando famllias situadas cm áreas' 
rando a atração dos fluxos migratórios do País, Recife c Salva- de risco. 
dor aparecem como pólos de convergência regional para os O Programa Morar-MunicípiO pretende colaborar com 
nordestinos que vão deixando a zona rural e as pequenas a diminuição do fluxo migratório; através da dinamização da 
cidades do interior sob o impacto das adversidades naturais atividade econômica e da formação profissional proporcio~ 
e sociais. As capitais do Nordeste abrigam, assim, etapas intcr- nadas pela construção de moradias dotadas de infra-estrutura 
mediárias do processo migratório brasileiro, concentrando to- e equipamentos sociais básicos. Cerca de 600 pequenos e mé-
dos os dramas sociais daí decorrentes. dias municípios receherarn, na última quinzena de julho, cor-

No que diz respeito à favelização, pela primeira vez o respondência enviada pelo MBES, com todas as informações 
Governo Federal, através do MBES, lança um programa em necessárias para a formalização de seus pedidos. 
que a participaçã-o comunitária, o respetfo ao meiO-ambiente RecursOs orçamentários da ordem de US$112 milhões 
e a integração das ações de sanea_mento. promoção humana permitem atender aproximadamente 78 mil famílias ou 390 
e habitação trazem cidadania c dignidade à pessoa humana, mil pessoas no presente exercício. Com a arrecadação prevista 
ao mesmo tempo em que se vislumbra urna intervenção clara do IPMF, a ampliação desses programas permitirá o atendi-
de política e compen:-;atôria. Os Programas Habitar-Brasil e mento de vinte por cento dos cinco milhões de- [a velados, 
Morar-Município, em conjugação de esforços com estados c_erca de um milhão de pessoas, somente no ano de 1993. 
e municípiOs, transferem recursos da União para populações O problema da subabitação nas favelas tem como resposta 
com renda inferior a tfés salários. faixa de renda para a qual o Programa Habitar-Brasil, de âmbito nacional, formulado 
os sistemas de finariciamento existentes não OfCfeCiai]i s_e_quer pelo Ministério do Bem-Estar Social, do qual participam, pela 
condições de acesso: Assim, as famílias beneficiadas rev:ertem primeira vez, as suas Secretarias de Habitação, Promoção 
5% do valor do salário mínimo para um Fundo_ Municipal Humana e Saneamento, de forma integrada, objetivando a 
ou Estadual, dando às comunidades a possibilidade de se auto- urbanização de favelas com implantação de infra-estrutura 
gerir pela continuidade das ações de produção de-inoi'adias de saneamento para promover a salubridade ambiental da 
sOb o::;istema de mutirão, ·ctotadas de sistema de abastecimento população que nelas vivem. Esse Programa t:ontará com recur-
d'água, de esgoto sanitáorio, limpeza pública e drenagem urba- sos financeiros do orçamento das três Secretarias e com-parte 
na (infra~e5trutura geral) e equipamentOs sociãis básicos. da arrecadação do IPMF destinado à habitação. 

Convém ressaltar que já foram priorizadas treze localida- Formulado para beneficiar a população com renda fami-
des/rnunicípios para atendimento de aproximadamente 12 mil liar igual ou inferior a 3 salários mínimos e que não tenha 
fami1ias ou sessenta mil pessoas, com recursos da ordem de capacidade financeira de resolver seu problema habitacional 

.... CR$1,25 bilhões (1 ,25 bilhõt!s de cruzeiros reais). A sempre· m"Sob quaisquer formas de financiaritento existentes ou imagí-
esquecida RegiãO Norte está tendo, sob a AdministraçãO Ita- n-adas pelo setor, o Programa atenderá, inicialmente, os se-
mar Franco, o atendimento dos municípios de Rio Bi'anco guintes municípios, que já apresentaram projetas: Nãtal (RN). 
- AC e Manaus- AM, com urbanização de favelas benefi- Santos (SP), Nova Jguaçu (RJ), Palmas (TO), Juiz de Fora 
ciando 2.052 fam!lias em projc!os que-·alcançam a cifra de (MG), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Viamão (RS), 
CR$205.448.893,00, além da produção de 1.209 moradias em Jacobina (BA), Fortaleza (CE), Manaus (AM) e Maceió 
Porto Velho - RO e Palmas -TO,- também dotadas de (AL), dos quais: Rio Brando, Palmas, Manaus, Jacobina e 
infra-estrutura básica, no valor de CR$175.190.470,00. No Juiz de Fora já estão recebendo recursos para a execução 
Estado de São Paulo, campeão tambt!m em número de favelas. dos seus projetes. 
serão celebrados convênios com os municípios- de Santos e Sr. Presidente, Srs. Senadores, além do saneamento bási~ 
Diadema. Entre aquele balneário e São Vicente, em aproxi- co, outro indicador social importante é o da escolaridade. 
madamente 7.000 metrOs da Favela do Dique, espremem-se Hoje', mais do que em qualquer outra época, a riqueza e 
2.171 fami1ias em condições absolutamente subumanas. Para a soberania das nações dependem de seu património educa-
a superação·dessc quadro, a União estará transferindo recur- cional, científico e tecnológico. A educação é um setor priori-
ses da ordem de um quarto de bilhão de .cruzeiros reaís, ri uma tário em qualquer plano de desenvolvimento, pois sem a me-
ação integrada que inclui habitação, infra-estrutura básica e lhoria dos recursos humanos das regiões mais carentes toda 
equipamentos sociais. Esse trabalho compreende capacitação proposta torna-se inviável. 
profissional, educação sanitária e assistência técnica, com par- A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) 
te dos serviços sendo executados pela própria comunidade registrou, em 1990, que 17,8% dos brasileiros de 10 anos 
beneficiada, promovendo a sua integração social. Em Diade- ou mais são analfabetos. Esse indicador - melhor do que 
ma, as ações de urbanização com esgotamento sanitário, infra- o de 1981, de 22,3%- esconde, entretanto, grandes dispa ri-
estrutura urbana e construção de 406 novas moradias benefi- dades regionais, responsáveis poelo artaso duradouro das Re-
ciarão 1.430 famílias. com dispêndio de CR$97.712.864,00. giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Enquanto nas Regiões 
Em Juiz de Fora- MG, 640 famílias da favela Vila Esperança Sudeste e Sul a taxa de analfabetos de 10 anos de idade ou 
sanitário, além de 408 unidades habitacionais, importando mais é de_l0,2% e 10,4%, respectivamente, ele atinge 35,8% 

num total de CR$69.006.658,00. Na Região Nordeste, a Bahia n,o Nordeste. Esta Região abriga dentro de si uma disparidade 
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ainda mais grave, Senhores Senadores: os analfabetos cl_a área 
urbana são 24,4%, enquanto os da área rural somam 52,0%. 
Na Região Norte. a situação de isolamento e abandono é 
tão grande que a PNAD nem apresenta estaüstlcas para a 
área rural. 

Enquanto no Centro-Oeste os _analfabetos de 10 a 14 
anos constituem 10,7% da população, no Sudeste eles são 
apenas 4,2%, e no Sul, 3,0%, contra 33,0% no Nordeste. 
Srs. Senadores, peço atenção para esse número _que exem
plifica bem as nossas disparidades regionais: o número de 
adolescentes analfabetos _no Nordeste é 11 vezes maior do 
que o da Regi~o Sul. _ 

E inegável que a educação anda mal no País como um 
todo, mas anda muito pior nas regiões mais pobres. A situação 
é tão grave que não posso deixar de qetcr-me mais demora
damente nas disparidades existentes nessa área. 

O Nordeste, que é responsável pelo mais baixo nível 
de instruções do país, confunde até nas estatísticas) Consta 
que essa região possui 44,1% dos estabelecimentos de <:;nsino 
fundamental do país, contra2.3,2% da região Sudeste. Entre
tanto, enquanto o Nordeste responde por 30,2% das matrí
culas do 1" grau, o Sudoeste detém 40,5% do total d_e alunos_ 
matriculados. O que parece mágica decorre de um fato bem 
simples: a RegiãO Sudeste possui 43,6% do total de estabele
cimentos de ensino fundamentar com m~fSde cinco salas de 
aula, enquanto muitas escolas no Nordeste contam com uma 
única sala. 

As disparidades, porém, não sãO apenas inter-regionais, 
são também supra-regionais, Sr. Presidente. Apenas 3,81% 
dos estabelecimentos da zona _rural brasileira oferecem todas 
as séries do ensino fundamental. Cerca de_5 JI.!Ühões de alunos 
da área rural freqüentam escolas onde podem cursar unica
mente_ as 4 primeiras séries do 1" grau. Não é difícil concluir 
que, sendo essa área a de_ me_nol' inf.r.a~e$trutura básica e de 
piores condições sócio-econômicas, a maioria desses alunos 
está fadada ao fracasso escolar. __ _ __ 

As taxas de evasão escolar tamhém são bastante significa
tivas. Na 1• série do ensino fundamental, o Nordeste apresenta 
um índice de evasão çle 30,9%, Cerca de 15 vez,es superior 
ao da Região Sudeste para a mesma série, que é de 2,1 %. 
A evasão cria, em todo o país, problemas graves para as 
escolas. Para compensá-la, os estabelecimentos de ensino são 
obrigados a oferecer excesso de matrículas por ano, e essas 
matrículas em excesso chegam a 53_,22% no Norte, 50,94% 
no Nordeste, 48,91% no Centro-Oeste~ 41,93-% no Sul e 
35,34% no Sudeste. 

O Nordeste e o Norte apresentam também os números 
mais desabonadores nas estatísticas de conclusão do 1~ grau. 
Enquanto 14,72% dos alunos do Nordeste, e 14,91% de alunos 
do_ Norte concluem a s~ série, no Centro-Oeste eles são 
22,41 %; no Sul34,92%; e, no Sudeste, 48,44%. 

Esses números que acabei de citar nos permitem constatar 
a dramática situação do país em termos de ensino. Na região 
mais bem aparelhada, na que oferece melhores condições só-. 
cio-culturais e econômicas, os alunos que concluem o 1? grau 
não chegam a 50%! No Nordeste, então, é muito pior, nem 
15% dos alunos chegam a concluir o ensinO fundamental! 

Diante do progressivo estrangulamentO a que sãO subme
tidos os alunos do 1" grau, não é de estranhar que, em todo 
o país, apenas 16,5% da população de 15 a 19 anos seja 
atendida pelo ensino de 2'? grau. Também aqui os números 
revelam disparidades: em 1987, matricularam-se na 1• série 
do 2' grau 146.374 alunos na Região Norte, 720.264 na Nor-

deste. 219.550 na Centro-Oeste. 495.847 na,~ul. e 1.584.542 
na Região Sudeste. 

Pode-se constatar. portanto, que o 2·' grau conserva a 
mesma defasagem que se verifica no ensinOTtindamental. Pa
rece evidente que somente quando forem satisfeitas as neCeSsi
dades das_ regiões menos aquinhoadas nesse nível de ensino, 
a demanda escolar forçará os órgãos púhlicos a aparelhar 
o 2" grau e, conseqüentemente, o ensino superior. 

Disparidades ~~g_iom:~ís semelhantes às encontradas nesses 
níveis de ensino ocorrem também no ensino superior. Em 
1985, foram oferecidos pelas faculdades e universidades n.a 
Região Norte apenas 115 cursos, contra 270 na Centr'ó-Oeste. 
685 na Região Nordeste, 849 na Região Sudeste. Além disso, 
enquanto os alunos aprovados nos cursos superioreS na Região 
Norte representavam apenas 2,84% de todos os graduados 
do país, o percentual de aprovados atingia 6,67°/r: na Região 
Centro-Oeste, 19,93% na Nordeste, 20,99% na Sul, e 52.56% 
na região Sudeste. 

Srs. Senadores, a educação em todos os níveis ·está -des
comprometida com a realidade do País e de suas regiões. 
Não é possível adquirir condições de competitividade, em 
qualquer setor. sem elevar o nível educacional da população 
e- sua capacitação tecnológica. São inúrrieros os· exemplos de 
países que conseguiram superar a marca do subdesenvolví
mento, partindo do crescimento de seus indicadores educa
cionais e, conseqüentemente, de seus níveis científicos e tecno
lógicos. O Brasil não investiu o suficiente na formação de 
recursos humanos. ne_cessária à implantação de um novo mo
delo económico, e, por isso. -nãO Conseguiu incrementar a 
indíspensável mudança de sua face produtiva. 

Se qUiser melhorar as estatísticas atuafs, inconipatíveis 
com a posição que ocupa no plano intei"-naci'onãl, o Brasil 
precisará aparelhar-se adequadamente em termos de recursos 
humanos. Nossos- nlveis de escolaridade são absurdamente 
baixos para um País que se titua e'ntre as mais poderosas 
econorilias do mundo. As perspectivas de desenvolvimento 
na área de Ciência e Tecnologia esbarram no reduzidíssimo 
número de pesquisãdores aqui existentes e nas precárias condi
ções de trabalho que lhes são oferecidas. Enquanto o Japão 
possui seis mil p-esquisadores por milhão de habitantes, e a 
Coréia dois mil, _o BrasiLregistra o índice de apenas quatro
centos pesquisadores por milhão de habitantes. 

Srs. Senadores nosso País precisa encontrar um ca.minho 
que reverta o quadro atual, qut! mostra a difícil convivência, 
dentro da mesma nação, de umas poucas ilhas de prosperidade 
e grandes bolsões da miséria ma_ís absurda e indigna. 

. A combinação entre e~tagnação económica e a piora r1a 
distribuição da renda é trágica, quando se consideram ás n-íveis 
de pobreza já existentes no país. 'O crescimento da renda 
per capita na década de 80,_ além de ter sido modesto, foi 
distribuído de forma m~ito desigual. Os_ dados sob~e a renda 
per capita em dólares por região, divulgados em maio pelo 
IBGE._ retratam perfeitamente as diferanças existentes entre 
elas: enquanto no Sudeste ela é de 3.546 dólares; no Sul, 
é de 2. 772; no Centro-Oeste é de 2.187 dólares~ no Norte 
e no Nordeste é de apenas 1.398 e 1.173 dólares, respecti
varrie_nte. 

As conseqüências desse processo atingiram intensamente 
toda a população, principalmente as crianças e adolescentes. 
Em 1990, mais da metade da população infanto-juvén~il brasi
leira - 58,2% - era pobre. Os resultados nocivos desta 
situação de pobreza têm efeito direto ~obre a vida das crianças 
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nos seus aspectos mais fundamentais: saúde. nutrição e edu
cação. - - .-

0 Bra'sil _precisa desenvolver-se de f9rma harmônica ·(! 
equilibrada. Lernhro-rnc com frcqü~nciã das paiavraS dO Presi
dente Franklin Roosevelt, durantt: a grande d~pressão: ''Esta 
nação não sobreviverá, se for metade rica e metade falida". 
Essa frase do Presidente americano é extrememenk adequada 
ao Brasíl de hoje. onde surgem vozes dissonantes apregoando 
idéias separatistas. O desenvolvimento social c espacialmente 
integrado_ t.: equilibrado <lo País é o caminho que ::-.c impõe 
para o combate efetivo à miséria e às desigualdad~. Só assim,. 
nosso País poderá promover as transformações necessárias 
à modernização de sua sociedade c ao seu cfetivo c ambiciow 
nado ingresso no mundo dos países desenvolvidos. 

Inúmeras vezes já se denunciou que o prohlema do des
quihbrio econômico intcr-regional no Brasil reside_ principal
mente na falta dc um planejamento estratégico que englobe 
toda a economia nacional. Há décadas_, não se tem notícia 
de uma definição clara de estratt!gia dt: d~scnvolvimento a 
longo prazo. 

As políticas regionais, no País, sempre tiveram um papel 
acessório .. Na década de 80, a gigantesca ciíse maÇroeconô-' 
mica existente fez com que o'Brasil.ahatidon3-sse o pfaneja
mento _estratt!gico c .. adota,.-;se uma ótica mais imediatista, pas
sando a elaborar ações de curto prazo, a adotar políticas emerw 
genciais. A pesquisadora Tânia Bacelar, em depoimento â 
Comissão Especial Mista sohre Desequibbrio Econômico ln
ter-Regional Brasileiro afirmou <.J.UC o Brasil não trata da <.J.Ues
tão regional e sim dos problt.!mas regionais. Não existe planej'a:. 
mento algum, a longo prazo, que priorize o aproveitamento 
das potencialidades de cada uma das regiões brasileiras. Privi
legiam-se os problc:mas, em detrimento das pott>ncialidades. 
e as políticas nacionais têm, sobre as regiões, efeitos maiore~ 
que as própriaKpolíticas regionais. ' 

Urge reconstruir um aparato ínstüuciOÇlal capaz de contri
buir para o desenvolvimento l.!quilihrado das diferentes re-giões 
brasileiras. para que todas t~nham a oportunidade de se dcsen·_,_ 
volver. Com esse objetivo, cabe à União promover o desenvolw 
vimento das regiões menos favore_cidas, co'm políticas de 1nws
timentos que k~cm em CQnta as potenciqlidadcs produtivas 
de cada uma delas c integrem cfetivamente o sistema naciôrial ' 
e os sistemas regionais df.!_ planejamento. 

Apesar das dificuldadeS enfrentadas pelo atual Governo, 
deve-se creditar ao Presidente Itamar Franco o mérito de 
recolocar a questão social no centro do deOáte sob te os proble
mas nacionais. É notória sUa ·preo-cupi\Çif6 em vencer nosso 
desafio maior de resgatar a perversa Olvida que o pafs tem _ 
com seu imenso contingente de cidadãos carentes e margina
lizados. , , ,·, ,·,. 

A discriminação entre os diferentes Estados~ muitas ve
zes- sUpreeildente. Como menctoriei antt:riôrmente. os dese
quilíbrios não são apenas inter-regionaís, são também intra-rc

- gionais. Privi(égios e distorções geram ·mais miséria a cada 
dia. O Presidente da República determinou claramente uma 
ação imediata e eficaz no comhate à Pobrt:za e á miséria. 
que se traduz no necessário combati.! à desigualdade. Estou 
convencido de que a nova estratégia para o Nordeste deve 
passar pelo desenvolvimento de se tores dinâmicos, com condi
ções dC: sustentabilidadc económica _a curto prazo. 

É preciso considerar os riscos c as disfunções das dispari
dades regionais, avaliando os fatores c os processos de estrutu
ração desarmônica do espaço nacionaL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a solução dos problemas 
mais agudos de ordem social dependem sobretudo de decisões 
poHticas. As questões regionais só podem ser equacionadas 
s-e forem inseridas nunia estratt!gia global de desenvolvimento 
que leve cm conta as dimensões económica, social e política. 
Dentro de mais alguns meses~ um dos nosso grandes dl!safios 
como revisores do texto constitucional será o de tentar minorar 
.as graves desigualdades hoje existt::f]tes entre as diwrsas re

. giõéS bra~ileiras, para' evitar a emergência de movimentos 
que afctam a integração política e económica do país. As 

-conclusões da Comissão Mista do DeseqUi!Jbrio Intcr-Rcgio-
nal Brasileiro oferecerão, sem dl:ívida, diretrizcs que nos aju
darão a adequar a Carta Magna ãs reais necessidades. c aspira
ções do pobo brasileiro. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não há mais 
oradores inscritos. · 

Na presente sessão terminou o prazo para aprescHtação 
de emendas às seguinti.!S matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n" 26. de 1990 (n" 3.482/89. 
na Casa de origem). que introduz modificaçáo Ilo Código 
de Processo Civil; e 

-Projeto de Lei da Câmara: n·' 105. dt: 1992 (ri'' 2.227/Yl, 
na Casa de· origem), que dá nova redação ao art. 56 da Lei 
n" 6.015, de 31 de d~zembro de 1973-- Lei de Registres 
Públicos. 

OS projetas não recch~ram emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, oportu

namcrite: 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
_ hayendo a tratar, 'I Presidência v ;;ti encerrar os trahalho::;. 

designando para a sessão ordinária de segunda-feira, às 14h30 
. min, a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 156, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
n°s 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992) 

Continuação da discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n° 156, de 1992 (n° 1.670/89, na Casa de origem), 
que dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, 
§ 3~ inciso V, da Constituição Federal, tendo 

Pareceres 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

no 173, de 1993, favorável ao Projeto de Lei da Câmara n° 156, de 
1992, e as Emendas n°s 2, 4 a· 1 O, nos termos da Emenda no 11 -
CCJ (Substitutiva) que oferece; pela rejeição das Emendas n°s 1 e 
3; e pela prejudicial idade dos Projetos de Lei do Senado n°s 243 e 
268, de 1991, 6 e 130, d~ 1992, que tramitam em cpnjunto; e 

- de Plenário, Relator: Senador José Fogaça, em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
favorável, nos termos de novo Substitutivo. 

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 243, DE 199L. 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento "Interno) · ·- · · · · · · 
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(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara no 
156, de 1992, e Projetos de Lei do Senado n°s 268, de 1991, 6 e 

130, de 1992) 

Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei do 
Senado n° 243, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, 
que altera dispositivos da Lei no 5. 682, de 21 de junho de 1971 -
Lei Orgânica dos Partidos Políticos, tendo · 

Pareceres 
- da Comissão Diretora, sob n° 500, de 1.992, oferecendo 

a redação do vencido; · ~ 
-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n° 173, de 1993, favorável ao Projeto de Lei da Câmaran° 156, de 
1992, e as Emendas n°s 2, 4 ·a· 10~ nos termos da .Emenda no 11.-. . . ' . . . ' . . . . . . 
CCJ (Substitutiva) que oferece; pela rejeição das Emendas n°s 1 e 
3; e pela prejudicialidade dos Projetas de Lei do Senado n°s 243 e 
268, de 1991, 6 e 130, de 1992, que, tramitam em conjunto; e 

- • ' ' -->01 li. ' . . ' 

- de Plenário, Relator: Senador José Fogàça, em 
substitu'ição. à: ·Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
favorável, nos termos de novo Substitutivo. 

' 3'' ' 
PROJ)1:TO DE LEI DO 'SENADO No 268, DE 1991 

I i' 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do ' - . -·- - - .. 
, Regimento Interno) · 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da C,âmara n° 
156, de 1992, e Projetos de Lei do Senado n°s 243, de 1991, 6 e 

130, de 1992) 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 268, de 1991, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, que 
revigora os arts. 72, 75, 76 e77 da Lei n° 5.682, de 21dejulho 
de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), que "dispõem 
sobre perda do mandato por infidelidade partidária" tendo 

Pareceres 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n° 173, de 1993, favorável ao Projeto de Lei da Câmara n° 156, de 
1992, e as Emendas n°s 2, 4 a 1 O, nos termos da Emenda n° 11 -
CCJ (Substitutiva) que oferece; pela rejeição das Emendas n°s 1 e 
3; e pela prejudicialidade dos Projetos de Lei do Senado n°s 243 e 
268, de 1991,6 e 130, de 1992, que tramitam em conjunto; e 

- de Plenário, Relator: Senador José Fogaça, em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
favorável, nos termos de novo Substitutivo. 

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 6, DE 1992 

._ .. _ .(Ern r~gime de urgência nos termos do art. 336, "c", do_· 
Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara no 
156, c;le 1992, e Projetos de Lei do Senado n°s __ 243 e 268, de 

1991, e 130, de 1992) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 

n° 6, de 1992, de autoria do Senador Odacir Soares, que introduz 
alterações na legislação eleitoral, e dá outras providências, tendo 

Pareceres· 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n° 173, de 1993, favorável ao Projeto de Lei da Câmara n° 156, de 

• "'' •••' •••·· .. ·• --~I • • ···•.. . ' 
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1992, e as Emendas n°s 2, 4 a 1 O, nos termos da Emenda n° 11 -
CCJ (Substitutiva) que oferece; pela rejeição das Emendas n°s 1 e 
3; e pela prejudicialidade dos Projetos de Lei do Senado n°s 243 e 
268, de 1991, 6 e 130,de 1992, que tramitam em conjunto; e 

- de Plenário, Relator: Senador José Fogaça, em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
favorável, nos termos de novo Substitutivo .. 

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 130, DE 1992 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c'', do 
Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara no 
156, de 1992, e Projetos de Lei do Senado n°s ~43 e 268, de 

1991, e 6, de 1992) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 130, de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe 
sobre o financiamento dos Partidos Políticos, e , dá outras 
providências, tendo 

Pareceres 
-da Comissão de Constituição, Justiça e-Cidadania, sob 

n° 173, de 1993, favorável ao Projeto de Lei da Câmara no 156, de 
1992, e as Emendas n°s · 2, 4 a 1 O, nos termos da Emenda n° 11 -
CCJ (Substitutiva) que oferece; pela rejeição das Emendas n°s 1 e 
3; e pela prejudicial idade dos Projetos de Lei do Senado n°s 243 e 
268, de 1991, 6 e 130, de 1992, que tramitam em conjunto; e 

- de Plenário, Relator: Senador ·José Fogaça, em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
favorável, nos termos de novo Substitutivo. 
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6 
A . 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 109, DE 1993 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 109, de 1993 (n° 3.602/93, na Casa de origem), que modifica a 
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que "regulamenta 
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária". 
(Dependendo de parecer) 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 25;DE 1993 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em · turno único, do Projeto de l)ecreto 
Legislativo no 25, de 1993 (no 298/93, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redação 'ao art. 4° do Decreto Legislativo no 92, de 
1992. (Dependendo de parecer) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

( Levanta~se a sessão às 12h30min.) 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 56. de 1993 

O Diretor~Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi confefida pelo art. 10 do Ato do Presidente n~ 

NOME DO(A) SERVIPOR(A) 

ANG~LICA MARIA LOUZADA VILELA 
MARIA CRISTINA PEDRINA DR LIMA 
MARIA DE FATIMA D~ SILVA COSTA 
MARIA NEVES DE OLIVEIRA E SILVA 
SILVIA REGINA GIORDANI PEREIRA 
WALDEREZ MARIA DUARTE DIAS 
CIRENE VIEIRA NUNES BANDEIRA 
MARCELA SANTANA CALDAS 
RACHEL MACULAN SODRt 

is2, de 1993, e tendo em vista o que consta do Processo 
n" 002.010/93. 

Resolve 

Homologar. para fins do disposto no artigo 20 da Lei 
n" 8.112. de 1990, a avaliação de desempenho do(s) seguinte(s) 
servidor(es) em estágio probatório: 

MATRÍCULA 

04.601 
04.599 
04.598 
04.600 
04.597 
04.596 
04.605 
04.603 
04.604 

II~DIA FINAL 

156 
188 
18!1 
188 
188 
188 
183 
183 
188 

Senado Federal, 19 de agosto de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral do Senado Federa1. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I - ATA DA 168• SESSÃO, EM 23 DE AGOSTO 
DE 1993 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Ofício do 1~ Secretário da Câmara dos Depu· 

lados 
- N~ 277/93, de 20 do corrente, cl)caminhando, para 

os devidos fins, autógrafo do Projeto de Lei da_ Câ_mara 
n" 3, de 1991 (n" 5.659/90, na Casa decQrige_m_},que concede 
pensão especial a Orlandino Barbosa Feit_o_sa_e çlá outras 
providências. _ . _ -· _ -

- N\' 278/93, de 20 do corrente, comunicando arejei
ção do Projeto de Lei do Senado n" 281, de 1991 (n" 
2.716/92, naquela Cã.sa), qUe díspõe-·sobre a cdação ·cto 
Dia Nacional do Fotógrafo e dá outras providências. 

1. 2.2 - Comunicação da Pre$idência 
Re.cebimento do Ofício n<> Sl86,de 1993 (n" 1.940/93, 

na origem), do Banco Central do Brasil, solicitando autori
zação para que a Prefeitura Municipal de Céu Azul, Estado 
do Paraná, possa contratar operação de crédito para os 
fins que especifica. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Defesa da 

instituiç-ão do voto facultativo. Apelo à Mesa do Senado 
Federal no sentido da apuração de denúncia feita no pro~ 
grama "FantásticO", da TV Globo, de compra de votos 
de parlamentares cm votações no Congresso Nacional. 

SENADOR CARLOS ANTONIO DE'CARLI -
Importância da agricultura no combate à fome e à miséria. 
Apreensão de S. Ex~_com a sobt.:"rania nacional. 

SENADORJOAO FRANÇA- Conflito entre índios 
ianomâmis e garimpeiros em Roraima. 

SENADORA MARLUCE PINTO - Sensacionalis
mo na repercussão do massacre dos ianomâmis pela iro-

prensa nacional e internacional. A questão da exploração 
mineral no Brasil. Intenção de S. Ex·) de encaminhar à 
Mesa· do Congresso Nacional requerimento de instalação 
de Corriiss:io Es-pecial Mista destinada à elucidação dos 
fatos ocorridos na maloca Haximu dentro da reserva Iano
mami no Estado de Roraima. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Apelo para ime
diata apreciação do Projeto de Lei -do Sen.ado n9 27/91 
- Complementar, de autoria do Senador Mansu~tc~ ~e 
Lavor, que regulamenta o§ 3~do artigo 19~ da Con~tltUI9a.o 
Federal, que dispõe sobre a cobrança de Juros reats maxt
mos, e dá outras providências. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA- Recusa dos 
grandes bancos privados em efetuar o recolhir:tento .da 
contribuição devida ao Programa de lntegraçao Soctal 
(PIS), que se destina ao Fundo de Amparo ao Trabalhador 
'FAT). 

1.2.4 - Leitura de projeto 
Projeto de Lei do _Senado n'' 106}93, de autoria do 

Senador Marco Maciel, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
da adição de micronutrientes aos produtos de alimentação 
que espe-cifica. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 
Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos 

termos. do art. 174 do Regimento Interno. 

são 

TES 

1.2.5 - Designação da Ordem do_ Dia da próxima ses-

1.3- ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
- N• 425 a 428, de 1993 

3 - MESA DIRETORA 
4- LÍDERES É VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-
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EXPEDIENTE 
CI!N'I'KO OllAPICXl DO SI!NADO PEDI!IlAJ. 

MANOEL VILELA DE MAOALIIÁES 
OirelOI'.OaraJ elo Seudo P•dcraJ 

DWUo DO a»>OJiti!SIO NACIONAL 
r.,_ 1011 -pouúiiiWio ú - 4o -do P ... nl 

. AGACIEL DA SILVA MAlA 
Dira~« E..uavo 
CARLUS HOMERO VIEIRA NINA 
DirciOI' Adaiailcratzvro 
I.I,;I:l CARLOS BASTOS 

.Direw WIMrnal 
FLORIAN AUOUSI"O CXllmNHO MADRIJOA 
DiroiOt Adjuto , ...... 1.310 ... ,..,.. 

.Ata da 168a Sessão, em23 de agosto de 1993 
3" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀSÚ HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS.SENADORES: 

Bello Parga _ Carlos Antonio De' Carli _ Chagas Rodrigues _ 
: Elcío Alvares _ Epitádó Cáfeteira _ Flaviano Melo _ Gilberto 
Miranda _ Henrique 'AJ.m:eida _ Jlydekel Freitas ...... João. Rocha _ 
Josapbat Marinho _José PaUlo Bisol_ Jutahy Magalhães_ Magno 
Bacelar_ Marluce Pinto_ Pedro Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 16 Srs. senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão ... 

Sob _a_proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos~ 
O Sr. 1" Secretárjo procederá à leitura do Expediente. 
. , É lido o seguinte _ 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 277/93, de 20 do corrente, enCaminhand-o, para os 
devidos fins, autógrafo do Projeto de Lei da Câmara ri9' 3, 
de 1991 (n·• 5.659/90, na Càsa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que concede pensão especial a ·or
landino Barbosa Feitosa ·e dá outras providências; e 

N9 278/93, de 20 do corrente, comunicando a rejeíção 
do Projeto de Lei do Senado n' 281, de 1991 (n' 2.716/92, 
naquela Casa), de autoria do Senador Odacir Soares, que 
dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Fotógrafo e dá 
outras providências. . ___ .--

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O E~pe-
diente lido.vai à publicação. __ . 

A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Ofício n' S/86. de 1993 (n' 1.940/93, na origem). solicitando, 
nos termos da Resolução o'~ 36, de 1992, do Senado .1-<ederar, 

autorização para que a Prefeitura Municipal de Céu .Azul, 
Estado do Paraná, possa COI).tratar operação de crédito, para 

·os fió.s·quc especifica. · ·-
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco

nômicos. 

O SR. PRESiDÉN'rE (Chagas Rodrigues)- Há oradores 
inscritos. · · · · 

Concedo a palavra ao nobre Seriadór Pedro Teixeira. 
(Pausa.) · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
-o seguinte discurso. Sem revisão do oraddr.)- Sr. Presidente, 
St's. Senadores, é uma Satisfação falar para audiência tão sele ta 
a respeito de assunto tão polêmico: aproxima-se a revisão 
constitticiortal, que poderá introduzir modificações na atual 
estrutura do sistetna eleitoral e partidário brasileiro. Por essa 
razão, ocupo hoje a tribuna para falar sobre um tema, que, 
p_or sua relevância, merece ser amplamente debatido no plená
riO desta Casa: o voto obrigatório e o voto facultativo. 

~A Constituição de_ 1988, ao t,ratar dos direitos políticos 
cm seu art. 14, § 1°, mantev~ a tradição"da obrigatodcdade 
do- vow;- initíãda- ·em-1932~--a"J·to-·errt ·que ó _vOtO secreto-fOi 
introduzido no País: Desde então, o voto - antes facultativo 
e_a descoberto- tornou-se secreto e obrigatório, a pretexto 
de que sua compulsoriedade asseguraria a partiCipação da 
maioria dos cidadãos e tornaria mais _legítimo- o poder dos 
eleitos. 

Sendo o voto o ato formal que assegura o direito de 
escolha, é inegável sua importância operacional na práticã 
dos ideais den;wcráticos, pois é por seu intermédio que o 
cidadão influi e participa da vida polítiCa nã.cioilaL 

O comparecimento às urnas e o resultado das últimas 
eleições, nO Brasil, têm revelado, entretanto, uma crescente 
falta de interesse do eleitor em relação ao processo eleitoral. 
A grande maioria do eleitorado que participa do pleito, ao 
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examinar as suas possibilidades de intervir no processo político 
com o seu voto, vê-se diante das seguintes opções: votar em 
alguém, ou, então, d_eliberad~mente ou por incapacidade, vo
tar em branco ou ate mesmo anular o voto. 

A verdadeira enxurrada de votos brancos e nulos regis
trada nas últimas eleições evidencia o distanciamento cada 
vez maior entre os brasileiros e as instituições políticas do 
País, pois esses dóis tipos de votos traduzem, frcqüentemente, 
a inconformidade dos eleitores com os candidatos, com os 
partidos e com a própria política. 

Pesquisa realizada pelo DataFolha, em agosto de 1990, 
demonstrou ser bem mais intenso do que se supunha o desinte
resse dos brasileiros pelo voto e em relação à sorte dos candi
datos aos postos eletivos. Cerca de 52% dos ciçlaçlãos consul
tados nas dez principais unidades federativas responderam 
que se o sufrágio não fosse obrigatório não compareceriam 
às urnas. -

Não importa descer às causas próximas o_u remOtaS dessa -
flagrante apatia popular, evidenciada na referida pesquisa. 
Em seu arttgo "O voto obrigatório", publicado na coletânea 
Cem Anos de Eleições Presidenciais, o cientista polítiCo Marcus 
Faria Figueiredo, baseando-se cm dados de pesquisas realiza
das pelo Instituto de Estudos Econõniicos; SOciais e Políticos 
de São_ Pa_ulo -----:- IEESP - e por outros institutos, concluiu 
que a participaÇão do eleitor varia ein "função da sua maior 
ou menor convicção de que, através de seu voto, ele será 
capaz de influir na vida política nacional, estadual ou muni
cipal. A flutuação na taxa de abstenção, segundo o autor, 
~st~ estre}~amente ligada às condições em q_ue ocorre a compe
ttçao polttica e â crença na efe:tiv_idade. do yoto como meca-
nismo de mudança política. · -

Os dados revelam que o voto obrigatório, efctivamente, 
não teria nenhum compromisso com a realidade. da prática 
representativa; no máximo, conseguiria conduzir o eleitor à 
urna, não favorecendo em nad.a a prática e o aperfeiçoamento 
da nossa democracia. Ele seria sim:Qlesmente o cUmprimento 
de _um dever cívico e não o livre exercício de um ato de 

_J..' ' 

De fato, o eleitor que comparece às urnas contra a vonta
de, apenas para fugir às sanções previstas pela lei, não está 
praticando um ato de_ coo.sci~ncia. Nesse caso, _ele tenderá 
muitas vezes a votar no primeiro nome que lhe- Sugeriram; 
a votar em um candidato que não conhece (fato,que estimula 
a cabala de votos na bo_ca das ut:nas,_ promovida pela mobilí
zação de aliciadores de votos_que o poder econômico propi-
cia); a votar em branco ou a anular o voto. _ 

Alguns defendem o argumento de que o voto nulo reflete 
muito mais a incapacidade de preericher corretam ente a cédula 
do que a insatisfação do eleitor. Caberia, neste caso~ pergun
tar: por que obrigar a votar quem não é_capaz de fazê-lo? 

A lição a ser ·extraída das diversas pesquisas que vêm 
sendo divulgadas é a de que o voto obrigatório, conforme 
norma inscrita na Constituição Federal, transcende as regras 
de organização política do Estado, pois toma a forma de um 
constrangimento abusivamente imposto ao cidadão, masca
rando o que pensam os eleitores a respeito dos candidatos 
e dos partidos. _ . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, de acor9o com os concei
to_s mais m_odernos, Q voto facultativo é questão pacífiCa -nas 
principais democracias do mundo contemporâneo. O voto é 
entendido como uma faculdade da pessoa, uma autodeter
~inação do próprio cidadão, fruto de sua liberdade de escolha, 

de sua vontade. O ato volitivo, para ser amplo e irrestrito, 
não pode ser obrigatório, pois vOntade é uma qUestão de 
consciência. 

~os regimes consagrados à construção do poder polítiCo 
medtante o sufrágio universal àireto e secreto; a ·opção eleito
ral é um direito deferido aos cidadãos, mas é_ um dir.eito subje
tivo. do qual seu titular poderá fazer uso ou não, segundo 
o princípio da livre manifestação da vontade. 

Não se justifica mais uma preocupação tão grande com 
o~ã~senteísmo eleitoral, pois esse parece seguir as condições 
conJunturais da disputa política. A abstenção eleitoral é hoje 
um fenômeno comum na sociedade do Primeiro Mundo. Em 
pafses democraticamente estáveis, como os Estados Unidos, 
a França, a Alemanha,-~ Qr;i;Br.etanha e tantos outros, é 
grande a falta de participação· dos 'eleitores, mas nem por 
isso se questiona a representatividade dos eleitos, __ 

As nações mais desenvolvidas, que adotam o voto faculta
tivo, não são consideradas menos perfeitas do que a nossa 
por registrarem o comparecimento de 50% ou menos de eleito
res. Nos Estados Unidos já houve eleição com a participação 
de menos de 50% do eleitorado. Nas democracias européias, 
o voto, mesmo facultativo, é capaz de atrair uma maioria 
significativa de cidadãos. Na Grã-Bretanha, por exemplo, che
ga a 70% a participação nos pleitos para a Câmara dos Co
muns. Na França, é·de 80% o comparecimento à eleição que 
renova a Assembléia Nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é tempo de rever a obriga
toriedade do voto em nosso País. 

. O_ voto facultativo insere o cidaQão_no.campo da plena 
e hvre escolha, torna.ndo o sufrágio mais compatível com os 

. ideais democráticos. 
Não tenho dúvjda, s·rs. Sen~dÕre~," cÍe que o v~to fa~uÜa

tivo, por ser voluntário, constitui um pas.o;.;o à frente na diieção 
do aperfeiçoamento das nossas inst~tUiç?es deinOcráticas. 

O Sr. Magoo Bacelar- V. EX" me permite um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com todo prazer, 
_ nobre Se_~fl~Or. 

01 

O Sr. Magno Bacelar - Realmente é uma pena que 
a audiência seja pequena para a importância do discurso que 
V. Ex~ pronuncia n'e'sta tarde. Iriiciatia- o meu aparte pela 
última frase de V. Exa: o voto obrigatório não é compatível 
com a democracia. Ao cidadão n~q pode ser inlpOsta a obriga
toriedade de votar, quando ele está alheio, por qualquer moti
vo, à vida democrática. A participação do cidadão na política 
e na administração _Qo País deve ser provocada pelo desem
penho dos candidatos, pela capacidade do Governo de execu
tar uma política condizente com os interesses populares. De 
193~.: quando foi i.nst.ituído o voto obrigatório, até aqui, já 
percorremos um longo caminho. Creio que teríamos, no voto 
facultativo e no intetesse do eleitor pela:s eleições; uma maiOr 
sintonia entre os representados e aqueles que são seus repre
sentantes. Quandb se pensa em reforma cOilstituCional ou 
mesmo quando temos aqui na Casa, na pauta do dia de hoje, 
três assuntos versando sobre eleições, seria o momento opor
tuno para se avaliar -e até modificar urgentemente - essa 
imposição, que não é democrática e está fora de sintonia 
com o modernismo e com a democracia que desejamos. Para
béns a V. Ex' 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Agradeço a partici
pação de V .. Ex~. Senador Magno Bacelar, neste meu pronun-
ciamento. -
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Há muito tempo venho refletindo e discutindo estaques
tão. O grande mOmento da vida nacional é o da eleição, 
quando cada cidadão tem o direito de possibilitar a alteração 
de uma conjuntura que não está sendo do interesse da popula
ção, da administração, ou seja; -da representação popular. 

Mas o que ternos ob:;ervado, infelizmente, não é isto. 
Vemos, muitas -vezes, _o_ eleitor ir às uí-nas contrariado por 
uma obrigação constituciOnal e,-no momento da sua escolha, 
no momento em que pode utilizar aquela ?!ma poderosa do 
voto para modificar a situação, ele não vot~ convicto, Irias, 
muitas vezes, revoltado, pela obrigatoricdade_._:portanto, ele 
não vota conscierite, pensando na realidade nacional e nas 
mudanças das quais ele poderia ser o _artífice. 

Como dizia, coin a obrigatoriedade do voto, muitas vezes, 
o eleitor nem sabe em quem votar. Por isso o trabalho de 
boca de uma acaba surtindo efeito, o eleitor, muitas vezes, 
vota no candidato sugerido. Isso não leva à democracia, não 
leva às modificaÇões, não leva às renovações necessárias nos 
Parlamentos. 

Infelizmente, temos visto que essas renovações não têm 
vindo ao encontro do interesse da Nação. A renovação chega 
a 60% em alguns lugares, a 70% cm outros, mas não tem 
feito com que haja uma melhoria da representação, porque 
não há uma conscientização generaliZada do voto. 

Consta da própria Constituição o direito dOs analfabetos, 
dos_ idosos com mais de setenta anos e dos menores entre 
dezesseis e dezoito anos de votarem ou não. Se já_-está previsto 
o voto facultativo nesses casos, por que não estendê~ lo a todo 
o eleitorado? Votará quem quiser realmente manifestar a sua 
vontade, quem estiver consciente de que deve votar em fulano, 
sicrano ou beltranoe nãO simplesmente ir até lá para anular 
os seus votos. fazer graÇa_ ou apresentar sua· revb1tá, Votando 
em macacos ou qualquer outro animal, que esteja Sendo leva~ 
do ao conhecimento do público, através da mídia. 

O Sr. -Magno Bacelar- Se V. Ex• permite, também 
aduziria ao seu pronunciamento um detalhe: teríamos um 
barateamento muito grande das eleiçõe~ e, talvçz, a 51usência 
dos financiamentos e--da corrupção eleitoral. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Acredito que sim e 
que haja mesmo um equívoco. Nos debates a respeito desse 
assunto, já ouvi que partidos de ideologia de esquerda às 
vezes discutem, considerando que o voto obrigatório é uma 
garantia da participação de elementos que s_e preocupam com 
os aspectos sociais. Penso o contrário. O eleitor que se dirige 
aos postos de votação, sem ter consciência da importância 
daquele ato, não vai votar nos partidos que representam o 
seu próprio interesSe. A prova está aí: a eleição passada. 

Relembrei aqui que, na Constituinte, recebi nota 10 do 
DI AP. Não fui candidato na última eleição, mas colegas meus, 
da Bahia, que tentaram a reeleição e que também receberam 
nota lO do DIAP, não conseguiram êxito. Foram reeleitos 
exatamentc aqueles que receberam notas bem inferiores: 
meio, dois, dois e meio. Os que foram votar obrigados, não 
votaram naqueles que defenderam seus interesses na Consti~ 
tuinte. Na verdade, foram bastante criticados exatamentc por 
isso, pelos princípios que defendiam, os inteiesses da sacie~ 
dade como um todo, principalmente da classe trabalhadora, 
da classe mais oprimida. 

A obrigatoriedade do voto faz com que os eleitores votem 
sem muita noção do que estão fazendo. Por isso é que tenho 
repetidas vezes trazido o assunto à baila; sei que é um tema 

polémico, talvez não seja o pens~mento da maioria, mas tenho 
lutado por isso. 

Agradeço, como sempre, a participação de V. Ex", Sena
dor Magno Bacelar. 

Não tenho dúvida, Srs. Senadores, de_ que o voto faculta~ 
tivo, por ser voluntário, constitui um passo à frente na direção 
do aperfeiçoamento das nossas instituições democráticas. As 
perspectivas de índices de abstenção são tão impressionantes 
quanto os revelados pelas pesquisas, e em nada abalam as 
minhas convicções. 

A pesquisa realizada pela DataFolha, em 15 de junho 
deste ano, revela um dado interessante sobre a questão da 

__ manutenção ou não do voto obrigatório~ quando se leva em 
consideração o grau de _escolaridade do en~r.evis.tado: 57% 
dos que têm apenas o 1" Grau são a favor do voto obrigatório; 
dos que têm nível superior, somente 27% defendem a obriga~ 
toriedade, enquanto 72% querem o voto Facultativo. 

Estou convencido da necessidade e da urgência de se 
aperfeiçoar o tecido institucional do País e modeiniiar o nosso 
sistema político. Essa modernização consiste ~a ampliação 
da consciência política do cidadão. pois, bem conscientizado, 
o e)eitor pode livremente fazer a sua opção. Na Bélgica e 
na Holanda, há mecanismos que estimulam o comparecimento 
do eleitorado. _ _ _ . ··-·- _ . 

É necessário despertar no eleitor a consciência cívica. 
Se o eleitor não é capaz de entender a importância de votar, 
é porque não tem maturidade política, e não será a obrigato~ 
riedade do voto que conseguirá, àf9rça, consçietizá-lo. 

Quando o voto é facultativo, a sociedade participativa 
toma em suas mãos as rédeas do processo político", reconhe
ce~sc uma das garantias individuais do cidadão: a de opinar 
ou não. 

Voto compulsório não leva à democracia. 
Obrigar a votar quem não quer fazê~lo, não seria uma 

forma de autoritarismo? Não será dispara~e: supQr qu-e, desse 
atõ compulsório, possa brotar algo que mereça ser chamado 
de consciência política. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é tempo de rever a obriga
toriedade do voto _em nosso País. Se a atual Constituição 
já não obriga ao voto um certo número de cidadãos brasileiros 
- os analfabetos, os maiores de 70 anos e os jovens entre 
16 e 18 anos - por que não facultar aos demais cidadãos 
o direito de decidir se querem ou não escolher um candidato? 

Não tenho dúvida, Srs. Senadores, de que o voto faculta~ 
tivo, por ser voluntário, constitui um passo à frerite na direção 
do aperfeiçoamento das nossas institUiçOes democráticas. 

Sr. Presidente, esse foi o assunto do meu discurs_o hoje. 
nesta Casa. 

Sr. Presidente, eu gostaria, contudo, de pedir a V. Ex~ 
que leve uma solicitação minha à Mesa. Ontem, no Programa 
Fantástico

1 
da Rede Globo, assisti a uma reportagem- não 

integralmente, mas o suficiente para cOrisiderar necessária 
a interferência da Mesa do Senado na apuração do que ali 
foi dito- na qual um senhor, que está com prisão preventiva, 
declarou ter atendido pessoalmente solicifação do Sr. PC Fa~ 
rias para entregar numerários vultosos a Deputados, na com~ 
pra de votos. _Chegou a ci_tar valores de 30Ç,_ 400 e_ 500 mil 
dólares, dizendo que a quantia variava de acordo com o Par~ 
tido ao qual pertencia o Parlamentar- Deputado ou Senador 
- ou de acordo com sua importância. Isso não pode ficar 
no· ar. É necessário que se vá buscar a verdade. Ou esse 
homem é um louco, um irresponsável ou um alucinado, por 
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dizer _o que disse ontem, ou, se for verdade o que ele declar.ou, 
é preciso apurar quais Parlamentares receberam esse dinheiro. 

Esse é _o apelo que faço à Mesa, que investigue esse 
fato. Na minha impressão, esse homem é !Jffi alucinado. Mas, 
se eu estiver errado, é preciso punir quem for culpado. Uma 
acusação dessa_ natureza não pode ficar impune. Nós, Parla
mentares, estam_os sujei.to's a acusações desse tipo, e, quando 
elas são genéricas, somos todos responsabilizados pelo que 
não fizemos. 

Ele foi bem claro c específico ao afirmar qú€-trazia p·cs
soalmente, a pedido do Sr. Paulo Cêsar FaríãS, 300, 400 ou 
500 mil dólares a .determinados Parlamentares. -

Faço este apelo, com toda a veemCncia, Sr. Presidente, 
para que a Mesa solicite à Rede Globo cópia dessa entrevista, 
para que possam ser feitas as apurações devidas. 

O Sr. Magno Bacelar- Senador Jutahy Magalhães, gos
taria de esclarecer a V. Ex• que o elemento se encontrá preso, 
aguardando julgamento. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Ele está sob prisão 
preventiva. Ele fez essa declaração na cadeia. 

O Sr. Magno Bacelar - Tive oportunidade de assistir 
à reportagem também.-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não vi a reportagem 
na íntegra, mas o que escutei foi o suficiente_ para fazer que, 
nesta hora, eu levantasse esse problema. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• será 
atendido. O assunto será encaminhado a S. Ex\ o presidente 
Humberto Lucena. 

Conccâo a palavra ao nobre Senador __ Çarlos Antônio 
De'Carli. 

OSR. CARLOS ANTONIO DE'CARL!-Sr. Presidente, 
nos termos do art. 21 do Regimento Interno, solicito permissão 
para fazer meu pronunCUrmento sentado, por motivo de saúde. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem 
a permissão. 

O SR. CARLOS ANTONIO DE'CARU (PPR - AM, 
Pronuncia o seguintt:- discurso. Sem reviSão do orador.)_ -
Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, dois proriu:Õ.ciamentos 
tenho hoje a fazer, o primeirO a respeito da fome c da _miséria, 
e· o segundo sobre a preocupação com as nossas fronteiras. 

O Brasil chegou na semana passada a um número caba
lístico: 33. Digo melhor: a um número tristemente cabalístico. 
Isto porque se, de um lado, chegamos a uma inflaçãq de 
33 por cento ao mês, do outro, constatamos _que existem 33 
milhões de miseráveis no País. pessoas que passam fome, 
sem a mais _elementar ·condição de subsistência, ó alimento. 

A fome e a inflação, que cabalisticamente se igualam 
em números, vêm co_nvivendo_numa macabra relação de causa 
e efeito. em que il.ãõ ·se_ sabe exatamente_ o que é a corda 
e o que é a caçamba. Se a inflação caUsa miséria e fome, 
fome e miséria tamtiérn cau'5am inflação. É que se estabelece 
uma disfunção econômica completa, onde não se produz. A 
escassez de alimentos é, sem dúvida, uma magifestação per
versa do fenômeno inflacionário. E quandO falo em _escassez, 
refiro-me; sobretudo, à comida gue falta no pi'ãfõ dos brasi-
leiros. · 

Combater a fome e suas causas é função d_~ qUem produz, 
transporta e armazena os alimentos. A foine se rn<itã-nO cam
po, pois é de lá que vêm todos os t:.tlimentüs. Mas não é 

no campo que se decide como direcionar e.ssa produção. As 
bolsa de mercadorias, os laboratórios de pesquisas, as condi
ções de transporte in'terfereni .. ilessa política de produção, em 
que o grande fato r atual de incentivo ou inibição está g':!-ardado 
a sete chaves nos cofres das instituições financeiras. E exala-
mente o crédito nuaL _ _ _ 

Neste ponto. a qualidade da- gerê-ncí<i da polfiíca agrícola 
do Governo, a cargo do Ministro da Agricultura, José Antônio 
Barros Munhoz, nos anima a continuar acreditando e_ plan
tando neste País. Em primeiro lugar. eu gostaria de destacar 
a sua atuação no financiamento ~o agricultor. quando estabe
lece_ paridade entre o produto a ser colhido_ e o pagamento 
devido _ao b:mco. Não é justo" que ô bãnco lucre mais com 
o plantio do que o próprio agricultOr, que corre- todos os 
riscos, re~liza todos os serviços c detém a propriedade da 
terra. 

Este ano, o País assiste ao cinqUentenário d_Q_ estabde
cimcnto da Política de Garantia de Preços Mínimos. O meca
nismo, neste meio século, não conseguiu, contudo, remover 
os fantasmas do risco e da inceneza, <linda presentes nos 
negócios dos produtores agrícolas. Os instrumentos de crédito, 
num turbilhão inflacionário, perpetuam, junto à ação de plan
!ar, o medo de perder. Com o aumento da inflação, esse 
medo aumentou, pois o preço mínimo passou a ·ser viSto como 
preço de custo do produto, com um patamar mínimo. E esse 
preço não pode acompanhar a ciianda financeira a que se 
viu atrelado. Hoje, vê-se uma luz no final desse túneL 

O Ministro conhece bem o seu trabalho, pois acumulou 
grande experiência à frente da Secretaria Estadual da ~gri
cultura de São Paulo. Com isso, suã atuação na Pa~t.a da 
Agricultura tem s_ido muito eficiçnte, co~o era de se esperar. 

-Agora inesmo. dian'te do grave problema das perdas de ali
mento por deficiênCia no-al"'fta;zehàhleiltó, Barros Munhoz 

--promoveu cortesna CONAB. Não se admite, num País Onde 
se somam esforços para se combater a fome, que se percam 
alimentos, que eles se deteriorem em armazéns do Governo. 
ou que o Çi_overno pague por isso, o que é um absurdo. 

0 sr: Magno B-acelar- v. Ex• me concede uma aparte, 
nobre Senador? 

O SR. CARLOS ANTONIO DE'CARLI - Com muito 
prazer, Senador Magno Bacelar. 

O Sr._ Magno Bacelar - Quero cumprimentá-lo, pois 
estou ouvindo atentamente o discurso .de V. Ex·! Realmente, 
V. Ex··' atinge, no meu entendimento de homem origináfio 
do camp_ç, o ponto_fundamental da produção agrícola brasi
leira,_ que é o endividamento. Temos visto, ao longo dos anos, 
e principalmente depois que começou a ciranda _financeira, 

oC:oro juros incompatíveis com a atividade agrícola no nosso 
País, o Governo anunciar recurSos parã a~agricilltura, quando, 
na verdade, eles Sâo aperias para compor débitos. Passa-se 
ao produtor rural um financiamentO que apenas cobre o débito 
ou a colagem de débitos anteriores, o que vem fazendo que 
um grande número deles- abandone a atividade agrícola em 
nosso País. O êxodo rural é uma conseqüência disso, porque, 
o agricultor não ~em rne_smo condições de pagar esse tipo 
de juros. Muitas ve~eS, ele prefere abandonar suas terras antes 
de o banco as leVar- à hasta públicã~ E não se consegue nunca 
- sou testemunha disto - os valores cobrados, tornando 
a propriedade improdutiva. EStá, agora, em andamento aqui 
no Congresso, uma. CPI sobre endividamento agrícola. Acho, 
nobre Senador, que o Governo lucraria mais se mandasse 
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examin-ar-e .:assunto, sobretudo perdoando os dt!biros antigos 
do produtor rural, que endividado, não tem mais acesso a 
outros tipos de financiàrncnto. Desse modo, o Governo estaria 
evitando a especulação dos altos juros bancários. Parabéns 
a V. Ex~ pelo tema que aborda. 

O SR. CARLOS ANTONIO DE'CARLI - Muito obri
gado pelo aparte, nobre Senador. Realmente, tudo foi dito 
no sentido mais claro. e acredito que o Brasil lucraria r_eal-
mentc muito mais. -

Continuo, Sr. Presidente. 
Na verdade, Barros Munhoz, quando chamado por desa-

fios, não tem hesitado, ele os enfrenta e os supera. -
Desta forma, Sr. Presideilte, Srs. SenadOI-es, cumpre-me, 

por um dever de consciência, incentivar o Ministro da Agri
cultura daqui desta tribuna, deixando claro que todos muito 
esperamos dele e estaremos prontos a apoiá-lo, para o bem 
do Brasil. 

O segundo assunto que vou abordar trata da preocupação 
com as nossas fronteiras. 

Estarrecido, o País assiste ao noticiário sobre o massacre 
dos índios ianomãmis, em Roraima, na fronteira do Brasil 
com a Venezuela. O fato cm sí é preocupante, quando sabe
mos que cerca de 73 desses índios teriam sido trucidados por 
garimpeiros. Pior ainda quandO verificamos que foram morta:::. 
crianças e mulheres, inclusive grávidas, o que ca-racteriza um 
genocídio. S. Ex•, o Sr. Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, 
político saído desta Casa, esteve no local, acomPanhado do 
Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira. Volta
ram com a mesma sensação de repúdio e horror qut.! acomete 
a população brasileira. As providências de ordem legal e poli
cial já comCçaram a ser tOmadas. O próprio Presidente da 
República, Itamar Franco, convocou o Conselho de Segurança 
Nacional para uma reunião. O assunto, semsombra de dúvida, 
é grave; como graves são seus desdobramentos no âmbito 
interno, quando já se fala em intervenção em Roraima, nos 
meios internacionais. 

Esse fato, por mais cruel e rep_rovável que seja, não é, 
lamentavelmente, um fato isolado~ E muita coinCi<:lência que 
ele ocorra imediatamente após a elaboração, em Genebra, 
de um documento que pretende se tornar a Declaração dos 
Direitos dos Povos Indígenas, depois de promulgado pela 
ONU, em 1995. 

Preocupações com a soberania nacional na fronteira ama
zónica já haviam sido manifestadas pelo nobre Senador Jarbas 
Passarinho, inclusive de público, em entrevistas publicadas 
na imprensa. Acreano de nascimento, militar profissional, 
por várias vezes Ministro de Estado, inclusive da Justiça. ex
Governador e atual Senador pelo Pad, Jarbas Passarinho 
sabe muitO do que está falando, quando alerta a Nação para 
o riscO que correm as terras da frontekã amazónicá de cair 
nas mãos de potências inlernacionais. -

Sem qualquer dúvida, brasileiro nenh!lm concorda com 
isso. 

Agora, e_sse massacre noticiado com destaque na impren
sa estrangeira entra na questão, levando a opinião -pública 
internacional a virar-se contra o Brasil, um País que julgam 
de bárbaros, capaz de matar mulheres e crianças indefesas. 
Vêem-nos como a um País desgovernado e sem controle, sem 
lei e sem moral, uma Nação_ sem eira nem beira. 

Nosso País é visto como um exterminador de índios. Es
quece o mundo que temos instituído sistemas de proteção 
aos silvícolas, que convivem livremente com toda a sociedade 

brasileira. ConVém lembrar o caso do cacique Paulo Paiakan. 
acusado da prática de estupro em uma branca, que responde 
a processo em prisão domiciliar em sua própria aldeia. O 
acusado tem posses bastantes para constituir advogados, mas 
não lhe faltou a assistência jurídica da FUNAI, ou seja, reali
zada por funcionários pagos pelo povo. Aqui mesmo, para 
o Congresso, o povo brasileiro elegeu um índio. Ele tornou 
posse e cumpriu o seu mandato livremente. Quantas nações 
no mundo podem dizer isso? 

Contudo, que momento melhor existe para que o País 
seja forçado a assinar o esboço da Declaração de Genebra? 

E. finalmente, que direitos são e_sses que a ONU pretende 
conferir aos indígenas? 

Nada mais, nada menos do que dotar de independência 
as nações indígenas que, desta forma, seriam soberanas. No 
seu direito de "autodeterminação", os povos indígenas pode~ 
riam pedir ajuda militar a outros países para defender os 
interesses de seus governos. Teriam o direito de celebrar trata
dos internacionais, realizar acordos de comércio e os conflitos 
c disputas que viessem a acontecer seriam resolvidos com 
o apoio de "organismos internacionais". 

Reportagem publicada no jornal Correio Braziliense de 
domingo último coloca o problema de maneira completa. Cui
dou o jornal de ouvir o Ministro da Justiça. o ltamaraty. 
a Secretaria de Assuntos Estratégicos e até mesmo as organi
zações não govern~rilentais, como o -conselho Indigenista Mis
sionário (CJMI). E geral a reprovação ao esboço de Genebra. 

Chamo atenção aqui para a coincidência dos fatos. Por
tanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, venho requerer que 
seja transcrita. nos Anais do Senado Federal, reportagem 
publicada pelo CorreioBraziliense, que junto ao presente pro
nunciamento, bem como que sejam convocados para se mani
festarem sobre a matéria o Ministro da Justiça, o Ministro 
das Relações Exteríores, o Ministro-Chefe da Secretaria de 

- Assuntos Estratégicos, o Presidente da FUNAI e o Embai
xador do Brasil na ONU. 

Compete ·a esta Casa zelar pelos Estados e pela integri
dade de seus territórios. Cornp Senador do Amazonas, Estado 
limítrofe do Brasil, sinto-me ilo dever de assim requerer. Mas 
o assunto não é só dos Parlamentares da Amazónia. O assunto 
é de todo o Brasil, já que é o Brasil que se quer, finalmente, 
massacrar. Não podemos nos calar diante de tão graves fatos. 
Fatos que comprometem a soberania nacional e que, sobre 
os quais, o Senado há de manter-se vigilante. É o que espero, 
com o apoio dos Srs. Senadores. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
CARLOS ANTONIO DE"CARLI EM SEU PRO
NUNCIAMENTO. 

ONU PREPARA INDEPENDÊNCIA 
PARA OS ÍNDIOS 

A Organização das Nações Unidas (ONU) prepara-se 
para promulgar, em 1995, a Declaração dos J?ir~i~os dos Povos 
Indígenas. O último esboço do documento, elaborado em 
Genebra, em julho último, prevê a independência dos índios 
em relação aos países nos quais habitam. Caso o texto final 
seja mantido como está e o Brasil se torne signatário do doeu~ 
rnento, estará aberta a porta de entrada para a intervenção 
de outros países na questão indígena brasileira, principalmente 
na Região Amazônica, onde as terras dos índios são ricas 
em minérios. 
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O docu'mento elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre 
Populações Indígenas, da Subcomissão para ·a Prevenção da 
Discriminação e Proteção de Minerais garante a autodeter
minação dos povos indígenas e assinala que "-os povos indíge
nas têm o direito de determinar livremente seus relaciona
mentos com Estados, num espírito de coexistência, mútuo 
benefício e pleno respeito. 

O artigo 24 do texto assegura ainda, que "os povos indíge
nas têm o direito coletivo c individual de possuir, controlar 
e usar suas terras e territó(ios. Isto inclui o direito ao pleno 
reconhecimento de suas leis, tradições e costumeS~ -siStemas 
de po!'ise da terra c instituições para a administraÇãO dos recur
sos, e o direito a medidas efetivas dos governos para evitar 
qualquer interferência ou transgressões desses direitos". -

Mais _adiante, no artigo 34, a Declaração prevê- que "os 
povos indígenas têm o direito à observância e fiscalização 
dos cumprimentos de tratados, acordos e _outros pactos cons
trutivos firmados com os governos ou seus representantes, 
segundo seu propósito original. Conflitos e disputas que não 
puderam ser resolvidos deverão ser submetidos a organismos 
internacionais competentes com a concordância de tOdas as 
partes envolvidas". _ 

O documento assegura no artigo 33 aos índios o direito 
"de_ manter e desenvolver contatos_, relações_ e _cooperaçôeS, 
inclusive atividades com fins espirituais. culturais, polfticos, 
econômicos e sociais, em particular com outros povos indíge
nas além-fronteiras''. 

A Parte VIII do documento elab9rado pe_Ias Nações uni
das garante aos índi_os, também, ass_istênc}a-:fin3.11Çéífa e técniça 
dos governos e através de cooperação intCfnaciQnat para im
plementar livremente, seu desenvolvimento_ Polí~ico, econô
mico, social, cultural e espiritual, e para o usufruto dos d_ireitos 
e liberdades contidos na Declaração. 

Independência - A 'DeClaração dos--Q"ii·etto.s dos Povos 
Indígenas garante a independência aos índios através,. princi
palmente, de seu artigo 3" De <;~-_c;ordo C-ÇlJll o te_~to, "os povos 
indígenas têm o direito à autode·icrminaçãQ. P9r.Y!rtu~e desse 
direito, eles podem determinar, liv_r~mcnte, sua condiçãp polí
tica e livremente buscar .s~u desepvol.vimento econômicO, so
cial e cultu~:al". 

Ó te~to prÕÍl:lc: ~üTidà., as atividades- milhiúes- nas terras 
e territórios i11dígenas, '·a não_ ser que seja livremente apro
vado pelos povo::; envolvidos". Não b;;tstasse ísso, ~ D_eclaração 
assegura aos índios a restituição de terras e territórios ocupa
dos sem aprovação dos indígenas''. 

"Quando isso não _ _for possível", reza o texto, "os povos 
. indígenas têm o direito a urQ~. índen~zaçã_ó,!uSta e leg~tima. 
A não ser que por outro arranjo livremente aprovado pelos 
povos envolvidos, a indenização tomará a forma de terras 
e territórios pelo menos equivalentes em qualidade, extensão 
a status legal". 

Projeto - A proposta da ONU de independência dos 
povos indígenas vai de encontro à ~-~tratégiª-._bra_sileira de ocu
pação da Amazônia, como o Projeto Calha NOrte, criado 
em 1985 com o objetivo de instalar oito bases militares ao 
longo da fronteira brasileira c;om a COlômbia: Venezuela, 
Guiana, SUriname e Gui"a.na Francesa. · : :_ · · 

O programa abrangeria cerca de 14 por cento do teàliól-iO 
nacional e surgiu com o objetivo de Solucionar problemas 
sociais--e económicos ná Região Norte, além de garantir a 
soberania nacional e a integridade territorial, através da pre-

sença das Forças Armadas. O projeto foi desativado no Go
verno Collor. 

GOVERNO REAGE À PROPOSTA 

A Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas ainda 
é um esboço, mas já provoca fortes reações do Governo brasi
leiro. O ministro da Justiça, Maurício- Corrêa - a quem é 
subordinada a Fundação NaCional do Índio (FUNAI) - disse 
que o Brasil não será signatário do documento na forma como 
está proposto ... A soberania nacional é intocável e tudo que 
venha a restringir essa soberania não será acompanhado pelo 
Governo", disse. 

Corrêa- reconhece que a questão é delicada, uma vez 
- que envolve interesses diversos c vários g9_vernos. Segundo 

o ministro, o presidente Itamar Franco desig-nou o Itamarati 
para negociar a posição brasileira, que passa obrigatoriamente 
pelos pontos que constam da Constituição Federal, onde se 
estabelece que o território nacional é indivisível. 

O rriinistro da Justiça acredita que há restrições no texto 
da Declaração que ferem frontalmente a Constituiçãp e,_por 
isso o Governo não vai acotl}panh~r essas d~terminações, 
a exemplo dos posicionamento-s relaúvos à liberdade que os 
grupos- indígenas teriám ·para propor·acordos com outros paí
s_es ou a proibição de militarização das fronteiras dentro das 
reservas. . , 

Funai- O presidente da Fufidação Nacional do Indio, 
Cláudio Romero, afirmou que ainda não analisou o texto 
cta Dedaração mas- qUe, inicialmente, não pode se manifestar 
contrário a qualquer defesa dos- direitos indígct:Las. Para ele, 
a Declaração deve ser adotada pelo Brasil, mas o texto deve 
ser "a.dotada pelo BraSil, mas o texto deve levar em conside
ração a legislação em vigor. 

Romero acredita que esse posicionameilto-abrange todos 
os países onde e.X.istem índios. Em sua avaliação, a Declaração 
deve levar em cOnta o número de ílldios ef, prinCipalmente, 
a diversidade étnica existente, uma vez que índios corno os 
ianomâmis ou guajás, que ainda vivem Cm estágio hastante 
primitivo não devem ser enquadrados na regra da Dec~ação. 

PRINCIPAIS PONTOS DA DECLARAÇÃO 

Estes são os principais artigos ·cta Declaração dos Dir~itos. 
dos Povos Indígenas. 

Artigo 3~ Os povos indígenas têril o difeito à autodeter
minação. Por virtude des::;c direito, eles podem determinar 
livremente sua con,dição política e livremente buscar sel! de
senvolvimento económico, Social e culturaL 

Artigo s~ O direito de um indígena pertencer a mi"ta 
naçã6 ou comunidade ind(gena, de acordo com tradições indí
genas e costumes, é um assunto de sua própria escolha indivi
dual, e nenhuma desvantagem de qualquer tipo pode advir 
do exercício de tal escolha. 

Artigo 16. Os povos indígenas têm o direito de Implan
tar sua própria mídia em sua própria língua. Eles também 
têm o direito de igual acesso a todas as formas de meios 

--de comunicação -não iridígenas. 
Artigo 21~ Os povos indígenas têm o direito de deter

mina-r e desenv-olver prioridades e estratégias para exercer 
·seu direito ao desenvolvimento. Em particular os povos indíge
nas têm o direito de determinar e desenvolver todos o~ prog~a
mas de saúde, habitação e oUtros programas econômicos -e 
sociais que lhes digam respeito e, tanto quanto possível, admi
D.istrar esses programas através de suas próprias instituições. 
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Artigo 25. Os Povos indígenas têm o direito à restitui
ção de terras e territóriOs que- foram confi!:>cados-, ocupados, 
usados ou danificados sem sua livre consciente aprovação, 
e, quando isso não for possível a uma indenização justa e 
legítima. A não ser que por outro arranjo livremente aprovado 
pelos povos envolvidos, a indenização tomará a forma de 
terras e territórios pelos menos equivalentes em qualidade, 
ex-tensão e status legal. 

Artigo 26. Os povos irldígenas tem o direito à recreação 
e à defesa do meio ambiente como um todo e à capacidade 
produtiva de suas terras e territórios, assim corno assistência, 
para esse fim, dos governos e através da cooperação interna
cional. As atividades militares e o armazenamento ou descarte 
de materiais perigosos não se realizarão nas terras e territórios 
dos povos indígenas, a não ser que seja livremente aprovado 
pelos povos envolvidos: 

Artigo 27. Os povos indígenas têm o direito a medidas 
especiais para proteger, corno propriedade intelectual, suas 
ciências, tecnologias e manifestações culturais, inclusive recur
sos genéticos, sementes, remédios, Conhecimento das proprie
dades da fauna e de flora, tradições orais, literatura, projetes 
e artes visuais e dramáticas. 

Artigo 29. Os povos indígenas, como uma form_a especí
fica de exercer seu direito à autodeterminação, têm o direito 
à autonomia ou autog-oVerno em -questões relativas a seus 
assuntos internos e locais, entre os quais cultura, religião, 
educação, informação, meios de comunicação, saúde, habita
ção, emprego, bem-estar social, atividades económicas, admi
nistração de terras e recursos, meio ambiente e ingresso de 
não-membros, assim como formas e meios de financiar essas 
funções autónomas. 

Artigo 34. Os povos indígenas têm o direito ã obser
vância e fiscalização do cumprimento de tratados, acordos 
e outros pactos construtivos firmados com os- governos ou 
seus representantes,_segundo seu propósito original. Co!Jflitos 
e disputas que não puderem ser resolvidos deverão ser subme
tidos a organismos internacionais competentes, com a concor
dância de todas as partes envolvidas. 

Artigo 36. Os povos indígenas têm o _direito à ad~quada 
assisténcia financeira e téCnica- dós gOvernos e através da _coo
peração ínternacionaf,- para implementar livremente seu de
senvolvimento político, económico, social, cultural e espiri
tual, e para usufruto dos direitos e liberdade co~tidos nesta 
Declaração. 

IT AMARA TY ACHA TEXTO SUSPEITO 

O Ministério das Relações Exteriores considera "preten
siosa, ridícula e contrária_à soberania nacional" a Declaração 
que vem sendo elaborado pela ONU. A delegação brasileira 
presente às primeiras reuniões como observadora_ já _protestou 
contra a idéia. O Governo não aceita, em hipótese alguma, 
que o texto seja levado adiante. 

O Itamaraty considera que o desconhecimento da questão 
indígena no Brasil é tOtal pa-ra o Governo, o texto que está 
sendo elaborado é suspeito, na medida cm que pode ser mais 
uma manobra no sentido de transformar a Amazônia cm re
gião "autónoma" para que a área seja internacionalizada. 

A diplomacia brasileira considera um "absurdo" o fato 
do projeto prever a autodeterminação para os índios. 

O Brasil vai redobrar suas atenções cm relação_ao texto 
da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, por acreditar 
que, por trás desta proposta, o que existe, na verdade, é 

mais uma das várias fórmulas criada!> no exterior para que 
a Amazônia seja tutelada. -

CIMI DEFENDE MAIS PARTICIPAÇÃO 

A polêmica declaração que está sendo elaborada pela 
Organização das Nações Unidas mexe até mesmo com as Or
ganizaç-ões Não Governamemais envolvidas com a questão 
indígena. Principalmente cm três pontos: o problema da auto
determinação, a questão militar e a falta de participação das 
comunidades indígenas brasileiras na elaboração do documen
to. 

O secretário do Conselho Indigenista Missionário (CI
MI), Francisco Loebens, acha que o texto de alguns artigos 
precisa ser mais bem elaborado, a exemplo do art. 3~ "Como 
está redigido, pode dar a interpretação de que isso daria o 
direito aos índios à independência com relação ao Estado, 
que é uma coisa que os índios não colocam e nem o CIMI 
nunca defendeu isso", diz Loebens. 

''No Brasil não há possibilidade de uma comunidade indí
gena se autodeterminar, principalmente porque elas não têm 
fOrça política nem militar para sustentar sua independência. 
E nem os índios brasileiros têm esse interesse", afirma. 

No que diz respeito à questão militar, Loebens assinala 
que .. havendo algum conflito que exíja uma movimentação 
militar, o Poder Executivo pode solicitar ao Congresso Nacio
nal a remoção provisória das comunidades afetadas para, in
clusive, acautelá-las''. 

Queixa- Adão Trapuitã, diretor do Instituto Americano 
das Culturas Índias do Brasil (IACIB) acha que "há índios 
que podem não saber falar o português, sem experiência, 
mas também há outros índios que falam o português, são 
informados e articulados politicamente. Estes podem e deve
riam ser consultados sobre essa declaração c outros docu
mentos". 

Ele se queixa de alguns artigos da Declaração dos Direitos 
dos Povos Indígenas, como o fim da tutela, previsto no art. 
2o do texto. "Precisa ser mais bem redigido, senão o índio 
passa a ser considerado cidadão comum", diz. Adão defende 
também a obrigatoriedade do ensino da língua oficial do país 
onde vivem. 

Atividades- O secretário do Núcleo de Direitos Indíge
nas, (NDI), Márcio Santilli, acredita que a Constituição brasi
leira é bastante adequada ao estabelecer os direitos indígenas 
e as responsabilidades das Forças Armadas. 

O entendimento do NDI é de que as Forças Armadas 
podem continuar exercendo as suas atividades nas áreas indí
genas sem problemas para as comunidades, como vem fazendo 
até hoje. A proposta da ONU, para Santilli, é descabida. 

TERMO "NAÇÃO" É CRITICADO 

O relatOr da Comissão Especial do novo Estatuto do 
Índio e membro da Comissão de Defesa Nacional, deputado 
Luciano Pizzatto (PFL!PR), também discorda da utilização 
do termo "Nação" para caracterizar as comunidades indíge
nas. Para ele, o termo comunidade é melhor e deve ser utili-
zado na Legislação nacional. _ 

·pizzatto concorda com a milit~rizaçãq da Região Arnazô
nlca e acredita que é necessário, apenas, compatibilizar a 
ação militar com os interesses _das _cqmunidades, mas nunca 
fechar espaços para eventuais ações militares nas áreas de 
reservas em fronteiras. 

Outro membro da Comissão do Estatuto do Índio, o 
deputado Lourival Freitas (PT/AP), discoiOa -da militarização 
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da Amazónia. Ele argumenta- que não há risco de inva~ão 
nem ameaça à segurança nacional. "A domioação ocorre do 
ponto de vista económico. A hipótese de ameaça ao território 
nacional é um delírio para justificar a militarização ainda maior 
na região", afirma. 

CÉSAR FLORES VÊ "RADICALISMO" 

Apesar de não conhecer o documento que está sendo 
elabúrado pela ONU, o almirante Mário César Flores, secre
tário de Assuntos Estratégicos defende a presença do Estado 
brasileiro nas reservas situadas nas faixas de fronteiras. Ele 
discorda do Decreto n~ 2.057/91, que estabelece que os planos 
de defesa nacional não podem prejudicar os direitos indígenas. 
"Não se deve aceitar radicalismo como esse, pois a defesa 
dos direitos dos índios não deve se sobrepor aos planos de 
defesa nacional", assegura. 

O ministro actedita que o COnselho de Ddesa Nacional 
deve ser_ consultado sobre as demarcações de terras indígenas 
em regime de fronteira com outros pafses. Flores disse que 
o Governo vai enviar ao Congresso projeto de lei sobre a 
fãiXa -de fronteira para garantir a movimentação das Forças 
Armada na defesa da integridade territorial. 

O almirante critica, ainda, a caracterização dos grupos 
indígenas enquanto "nações". Ele acredita que, futuramente, 
essa caracterização poderá tr3zer séríOS problemas para o Esta
do brasileiro. A formalização de acordos indc:;-pendentes entre 
grupos indígenas e nações estrangeiras sem o conhecimento 
ou aval do Governo brasileiro pode vir a ser uma realidade. 

Militares - Os militares acredtiam que os _diteitos dos 
índios devem ser tratados entre estes e o Gover;no brasileiro, 
e_ não por organismos internacionais, que desejam a emanci
pação dos índios para explorá-los diretamente;- Sem interfe
rências. 

Na avaliação do setor militar, a Declaração dos Direitos 
dos Povos Indígenas é uma tentativa da Organização das Na
ções Unidas no sentido de pressionar o COngresso Nãcional 
a alterar os dispositivos constitucionais que tratam do assunto 
durante a revisão de outubro_, 

O planejamento estrãtégico para a Região Norte, através 
do Projeto Calha Norte, visa exatamente cristali?:ar a vocação 
continental do Brasil e significa garantir a integridade política 
e econômica do território nacional. 

ITAMAR CONVOCA CONSELHO PARA 
A V ALIAR CHACINA 

O Presidente Itamar Franco deçidiu ontem convocar para 
amanhã pela manhã o Conselho de Defesa-NaCional quando 
será discutido o massacre dos índios .ianomâmis ocorrido há 
cerca de lS_dias ~rn, Roraima. _Segundo o rÚinistio da Justiça, 
Maurício Corrêa, urria das medidas podei-á ser ã inStalação 
de uma delegacia da Polícia Federal em Surucucu, aldeia pró-
xima à área em que ocorreu o massacre,_ ... ___ . __ --

A decisão do Presidente. foi tomada durante encontro 
de pouco mai; de ~~a-hora que teve ontem, no início da 
tarde, com o ministro da Justiça. •-•Fiz UJI1 relato con;tpleto 
ao Presidente do que vi na região'', informou o ministro. 
Maurício Corrêa disse que, por orientação do Presidente, fará 
um relato sobre o que ocorreu com os índios ao Conselho 
de Defesa para que sejam tomadas as medidas necessárias. 
Segundo ele, é necessádo aumentar a s_egu:rança ~a área em 
função da cobiça pela terra. 

Maurício Corrêa a_firmou que não é caso de intervenção 
do Governo em Roraima, idéia defendida pelo presiâente 

da Fu nai, Cláudio Romero. Ele explicou que as reservas indí
genas já são propriedade da União. Só falta uma reserva 
i ser demarcada. Além disso, disse que á futela dos índios 
é também da União. Informou ainda que não teve conheci
mentO da informação de que a Funai teria advertido seu_ minis
tério sobre a ameaça de um m·assacrc. '"Vou apurar", anun
ciou. 

O ministro da Justiça disse ontem que ainda não há condi
ções de definir as d(mensões do que ocorreu em Roraima. 
"Pelo que nós vimos, alguma coisa grave aconteceu''. O minis
tro anunciou que irá pedir ao Presidente mais recursos para 
a montagem do SIV AM (Serviço de VigilânCia da Amazônia), 
com a criação de 54 dele~aciaS na Amazônia e instalação 
de censores c satt!lites. "E preciso dar condições para que 
Exército e Aeronáutica possam atuar na região. Tudo ali é 
feito de helicóptero". 

Maurício Corrêa queixou-se da falta de dinheiro decor
rente da desestruturação do Estado. da crise econôrnica. e 
dos estrangulamentos provocados pela Constituição. Confor
me o relato do ministro, a missão que v·isitoll a área do massa
cre encontrou os ossos de apenas um corpo e vestígios que 
mostram que o incidente ocorreu há cerca de 15 dias. Informou 
que mandou a Polícia Federal fazer uma perícia do local e 
que o esclarecimento do incidente ainda vai demorar algum 
tempo porque as áreas são de difícil acesso. 

Ele recusou-se-a estimar o número de índios ianomâmis 
mortos. 

ÍNDIOS FORAM "DIZIMADOS" 

O Procurador-Geral da :Repúblíca. Aristides Junqueira, 
responsabilizou tOda a socíedade pelo massacre na alde_ia Ha
Ximu, em Roraima. "A responsabilidade é de todos, inclusive 
dos que se omitem", pregou Junqueira, logo depois de ter 
desembarcado em Brasília, na madrugada de ontem. Após 
a visita que fez pessoalmente ao local do mas.sacre, o procu
rador constatou que os índios foram "dizimados". 

Chocado com o que viu e ouviu, ele garantiu: "Em hipó
tese alguma o núme"ro está sendo superestimado. Não tenho 
dúvidas de que houve genocídio. O que eu vi lá foi uma 
éena de guerra". Depois de ter conversado com dois sobrevi
-ventes e outros dofs índios que retornaram à aldeia, após 
o assassinatos dos índios por garimpeiros, Junqueira-confes
-sôu-se impressionado com os relatos. Emocionado._ ele disse: 
''É preciso que·todo o mundo saiba que os índios choram. 
E que choram seus mortos". _ ~ 

Pelo menos 15 homens adultos _foram nominados pe!()_~ 
sobreviventes. O número de crianças não foi avaliado com 
precisão. "Eles contaram várias vezes os dedos das mãos", 
narrou o Procurador. Em seguida, completavam: ucurumim, 
muitos, muitos, muitos ... Curumim quer dizer criança em iano
mami. No momento dos assassinatos, praticados com fa~cão 
~ armas de fogo, 9s índios_ estavam comendo. As panelas 
foram encontradas com furos provocados por projéteis de 

. diferentes calibres. -
Pelo menos três mulheres gráVídas foram asSassinadas 

a facão e as barrigas abertas, expondo os fetos. O número 
preciso de mortos dificilmente súá çontabilizado, pois osga
rimpeiros jogaram alguns corpos no rio Mucajai. As duas 
malocas atingid?S pelos g_ai-iinpeirós foram queimadas. Numa 
delas, a Simão, viviam 65 índios. - - -

Embora não afirme que os garimpeiros foram contratados 
como grupo de extefmínio de índios, nem que haja mandantes, 
o Procurador atribuiu o massacre à ganância pelo ouro. 
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MORTOS PODEM CHEGAR A 70, 
DIZAFUNAI 

Os garimpeiros que invadiram a aldeia iariorriami de Haxi~ 
mu, no último dia 7, massacraram cerca de 70 índios- 35 
crianças, 20 mulheres e 15 homens. Segundo o relato de um 
índio conhecido por Antonio e que escapou de ser morto 
a tiros, os assassinOs ainda abriram as barrigas de três mulheres 
grávidas com terçado (facão), retiraram e esquartejaram os 
fetos. No que restou das duas grandes malocas da aldeia foram 
encontrados restos de ossos e de couro cabeludo. 

O local foi inspecionado pelo Ministro da Justiça, Mau~ 
rício Corrêa, acomparihado do Procurador~Geral da Repú
blica, Aristides Junqueira, c do presidente da Fundai, Cláudio 
Romero. Aristides Junqueira disse que não há a menor dúvida 
de que houve o massacre, apesar de terem encontrados apenas 
alguns ossos entre as cinzas das malocas. _O Presidente da 
Funai explicou que outros dois corpos em avançado estado 
de decomposição foram localizados há duas horas de cami
nhada da aldeia. 

O ümomami Antonio, um dos cinco sobreviventes da 
chacina, contou que voltou à aldeia depois do massacre para 
enterrar sua mulher e escapou por pouco de ser morto, pois 
os garimpeiros haviam retornado para dar sumiço ãos corpos. 
Segundo o índio, que relatou o ocorrido ao sertanista Fran
cisco Bezerra de Lima, que fala fluentemente a língua ianoma
mi, osss assassinos tentaram queimar -trêS Corpos e jogaram 
os demais no rio Homoxi, próximo à aldeia. 

A Polícia Federal deslocará para a área, esta semana, 
um grupo ·de peritos, legistas c mergulhadores p~ra fazer o 
levantamento do que realmente e ocorreu na aldeia e tentar 
descobrir os outros corpos, Haximu fica entre Xidea e Homo~ 
xi, dois postos da Funai para onde fugiram os sobreviventes. 

Comunicação- Apesar de o massacre ter acontecido dia 
7 de agosto, a Funai e somente recebeu a _comunicação dez 
dias depois, dia 17, Cláudio Romero recebeu uma carta de 
uma freira, irmã Consolata, denunciando o massacre. 

Na área ianomami," com 9,4 milhões de h"eciitres, a Funai 
tem apenas 45 funcionários para fiscalizar tudo o qu"e acontece 
nas aldeias e dar proteção aos índios. A região aindã -tem. 
cerca de 600 garimpeiros explorando minério e até madeira, 
Segundo Cláudio Romero, .. é impossível faz.er a segurança 
dos índios porque faltam recursos. equipamentos. helic6pterm. 
e viaturas". Para lidar com esseS garimpeiros seriam neCes~ 
sários pelo menos dez homens cm cada um dos 15 postos 
da Funai. -

Quanto aos recursos, Romero afirma que está constanR 
temente solicitando verbas ao Ministério da Justiça, mas do_ 
orçamento deste ano só foram liberados 14 por cei1to dO _que 
foi pedido. "Sem dinheiro não é possfvel fazer muita coisa", 
lamenta ele. Apesar disso, o Presidente da Funai garante 
que o órgão não interro~peu a "Operação Selva Livre", defla~. 
grada pela Funai, com a ajuda da Polícia Federal, para retirar 
os garimpeiros das áreas indígenas. 

A Procuradoria Geral da Repúhlica ainda está estudando 
se vai pedir a- instaura-ção de incíuérito CiVIl público contra 
a União, para-apurar as responsabilidades. Depois da conclu
são do inquérito por genocídio, capitaneado pela Polícia Fede
ral, caberá ao Minist~rio Público Federal apresentar denúncia 
à Justiça Federal. 

VENEZUELA ACUSADA 

Boa Vista- O garimpeiro José AI tinO Machado, ex-pre
sidente da União dos Garimpeiros da Amazônia Legal (USA
GAL), responsabilizou as Forças Armadas da Venezuela pelos 
conflitos entre índios ianomami e garimpeiros. AI tino reconhe
ceu a existência do massacre de ianomami na fronteira entre 
o Brasil e a Venezuela, mas duvidou das proporções anuncia
das. "Este número, de 20, 30 ou 40, certamente é um exage
ro". Ele acha que a quantidade de mortos nunca será total
mente esclarecida. Altino disse que o Exército venezuelano 
está armando os ianomami na tentativa de utilizá-los como 
força de informação e impedir que os garimpeiros brasileiros 
invadam o espaço da Venezuela. 

SEM VIGILÂNCIA 

A Polícia Federal não mantém um esquema de vigilância 
no território ianomami para impedir o ingressO de garimpeiros 
na região em busca do ouro._ D_esd_e maio último, __ quando 
dcsativou a precária estrutura montada para expulsar mais 
uma _leva de homens, o órgão mantém ape-nas· um siStema 
de sobrevôos periódicos de helicópteros sohre a área, com 
o objetivo de identificar atividades mineradoras. O último 
sobrevôo ocorreu no mês passado, com a participação de doze 
agentes federais das superintendências de Roraima e do Ama~ 
zonas. As equipes utilizaram dois helicópteros. mas oficial
mente não foi registrada a presença de garimpeiros. 

INVESTIGAÇÂO 

Boa Vista- O relacionamento mais permissivo dÚ É.xêr~ 
cito venezuelano com índos e garimpeiros pode ter sido o 
motivo da chacina dos ianomamis da aldeia de Haximu. Essa 
é a linha de investigação que _a Polícia Federal passou a seguir. 
O superintendente da PF em Boa Vísta, Sydney Lemos, desco
briu que há mais de um mês, houve uma escaramuça envol
vendo garimpeiros e soldados venezuelanos na região. De 
acordo com Sydney Lemos, os soldados vene_zuelarws permi
tem -o g~rimpo em seu territó~io, desde que os garimpeifoS 
paguem, a cada mês, um dízimo do que encontram. O motivo 
do conflito foi o não-pagamento no" dia combinado, quando 
os garimpeiros teriam cruzado a fronteira em direção ao Brasil. 

APENAS FANTASIA 

Quando a notícia do massacre se espalhou e a comitiva 
do Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, chegou a Boa Vista, 
capital de Roraima, políticos do estado e o Governador Otto
mar.Pinto tentaram 'minimizar Q ocorrido. Ottomaf chegou 
a recomendar que o grupo, formado também peloProcura
dor-geral da República, Aristides JunqUeira, e pelo Presidente 
da Funai, Cláudio Romero, não deveria dar~se ao trabalho 
de ir ãté a aldeia Haximu, afirmando que tudo não passava 
de fantasia e que não havia índios mortos. "'Não adianta ir 
até lá", insistiu o Governador. Mas, depois de vis torar o local, 
a comitiva retornou ·a Bras!lia confirmando os assassinatos, 
com estimativa-de 70 ianomamis mortos. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• será 
atendido na forma regimental. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Marluce Pinto. 
(Pausa) · · 

Concedo_ a palavra ao nobre Senador João França. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PP- RR. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, o Estado 
de Roraima tem sido manchete nos últimos dias em todo 
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o Brasil e no mundo, como sendo palco de conflito entre 
índios e garimpeiros, com o conseqüente massacre de aproxi
madamente setenta índios, segundo declaração do Sr. Cláudio 
Romero. Presidente da FUNAI. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, por várias Vezes ocúpei 
esta tribuna para tratar de assuntos referentes aos índios iano
mâmis, sobretudo do perigo que representa para a segurança 
nacional a demarcação de 9.4 milhões de hectares de terras 
para esses índios, na faixa de fronteira de nosso País com 
a Venezuela. · 

Denunciamos, desta tribuna, as pressões e os inte_resscs 
de grupos nacionais e internacionais ao Governo braSileiro 
para que homologasse essa demarcação. 

No momento em que o conjunto da sociedade brasileira, 
na sua maioria, adquire a consciência do perig-o ianomàmi 
e da necessidade de uma_rey_isão na área anteriormente demar
cada; no momento em que o Governo Federal e as Forças 
Armadas começam a discutir a reativação do Projeto Calha 
Norte e a implantação de um sistema de monitl:iti;uiH!nto e 
vigilância da Amazônia, surge um fato como esse, onde infor
mações desencontradas dão conta de um massacre de índios 
ianomâmis praticado por garimpeiros. --- ~ -

As circunstânci<~.s cm que aconteceram tais fáfos e o pró
prio comportamento do Sr. Cláudio Romero, Presidente da 
FUNAI. me levam a acreditar que não houve nenhuma cha-
~L . . . 

Por tudo que tenho acompanhado atravéS- da imprens_a_ 
e pelas informações que tenho recebido de Boa Vista, atravé!l. 
da Assemblt!ia Legislativa c de se tores do Exército que atuam 
na região, eu gostaria âe fazer as segUintes indagações: 

1 - Por que, somente nove dias depois de ocorrido o 
suposto massacre, as autoridades foramcomut;ticadas por _fun
cionários da FUNAI que trabalham na área? 

2- Por que o Sr. Cláudio_ Romero ten~ou impedir que 
uma comissão de Deputados Estaduais, liderados pelo Presi
dente da Assembléia Legislativa Airton Cascavel, acompa
nhasse autoridades que se deslocariam parâ -a reserva iano-
mâmi para ver de perto os fatos ali ocorrid9s? ___ _ 

3- Onde estão os cadáveres dos setenta índios SUposta
mente chacinados? 

Sr. Presidente e Srs. SenadÕres, tOda a área em que teria 
ocorrido a chacina foi vasculhada pelo Exército em busca 
dos corpos e quase nada foi encontrado. 

O Ministro da Justiça Maurício Corrêa e o Proctitador 
Aristides Junqueira tamb~m estiveram lá c nada viram que 
pudesse confirmar r;t. chacina. 

As declarações do Procurador Aristides Junqueira de que 
estava convencido do massacre em função de que vira um 
índio chorando me parecem muito pouco para caracterizar 
um fato de dimensões t;:i.o grandes como se quer provar. 

O comportamento do Sr. Cláudio Romero foi ô de tentar 
impedir que membros de um poder constituído pelo povo 
de Roraima pudessem acompanhar a apuração dos fatos su
postamente ocorridos nas reservas ia,nomâmís, com.o também 
suas declarações atribuíram à classe política de ROrâima_á 
responsabilidade por tudo que ai.i pudesse ter acon_tecido. 

O Sr. Cláudio Romero declarou ainda que, em função 
dos acontecimentos, o Estado de Roraima-está acaliado, che
gando a sugerir a intervenção federal em Íneu Estado. 

Em decorrência de sua conduta impatriótica, o Sr. CláU
dio Romero será declarado, hoje, através de projeto de resolu-
~o. persona non grata em Roraima. -

E inJ:!dmissível, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que se 
fale em acabar com um Estado corri o Rofairila em decorrência 
de um fato que só existe na mente do Sr. Cláudio Romero, 
do Bispo de Roraima, D_. Aldo Mogiano, e de algumas autori
dades do Governo que lá estiveram e nada viram, a não ser 
restos de um cadáver que não se sabe ao certo tratar-se de 
um índio ianomârnl. 

Quando. recentemente, ocorreram fatos como a matança 
do Cararidiru e o -maSsãcre de .crianças na Candelária, não 
Se falou em acabar -com São Paulo ou com o Rio de Janeiro. 
Ninguém cogita em acabar com o Peru, onde, comprovaM 
damente, o Sendero Luminoso matou cerca de 60 índios. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é patente a incompe
tência, a arrOgância e O Tmpatrio-tismo do Sr. Cláudio Romero 
na condução dos -problemas indígerias em nOs.so Pa_ís. Por 
iss9,_ {!ntef!_dO que esse senhor deva ser demitido imediata
mente pélo PresidCnte ltamãi Franco. 

Para finalizar, mais uma vez alerto o Senado Federal 
para-o perigo qlie representa a demarcação dessa reserva indí
gena de 9.4 milhões de hectares para os índios ianomâmis, 
na faixa de fronteira Brasil-Venezuela. 

A ONU já acena com uffii proposta de independência 
dos povos indígenas de todo o mundo; diplomatas estrangeiros 
começam a chegar em Roraima para interferir em uma quéstão 
que é exclusivamente nossa. -~ 

- Sr._Presideme ~- Srs. Senadores, é hora_ Qe eilCarar a reali--
dade dessa questão indígena, é hOra de lnárcarmos a nossa 
posição firme pela soberania nacional, é hora de incrementar 
o ?rojeto Calha Norte. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• Um aparte? 

O SR. JOÃO FRANÇA- Ouço V. Ex•. com prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães --Senador João França, V. 
Ex·• faz repercutir no Plenário do Senado essa questão que 
vem envolvendo não só o País, mas também representações 
de organizações não governamentais em diversos países do 
mundo. Essã. primeira informação qué Toi divulgada criou 
um clima de comoção mundial, em razão de uma_ chacina 
de aproximadamente setenta índios ianomâmis. Confesso meu 
erro" de não ter tido, na minha ativi9_ade parlamentar, aquela 
preocupação de estl..!dar essa questão dos índios no Brasil, 
cciino qUalquer Parlamentar deveria fa~_er. Como procuro me 
envolver em diversos problemas ao mesmo tempo. não -fiz 
desta uma das minhas prioridades_ Vejo, neste instante, que 
o Governo brasileiro está preocupado em encontrar a verdade 
dessa questão. Para a área foram enviadas as autoridades 
mais importantes áo GoVerno ligadas a_essa questão indígena, 
como o Ministro da Justiça. Foi também o Procurador-Geral 
da República. S. Ex"S estiveram ·no local, examinaram as pro
vas circunstanciais, testemunhais e estão em busca da compro
vação desses fatos. Existe a informação de V. Ex~, como repre
sentante autêntico da região, assim como o Senador Césa"i
Dias e a Senadora Marluce Pinto, que diverge daquilo que 
está sendo transmitido ao mundo. É necessário fazer as averi
guações desse .fato, que se reveste da maior importância, para 
que tudo seja elucidado e, se houver culpados, que não haja 
impunídãde. Se não h0uver·culpados, que seja bem divulgado 
para a opinião públicã mundial, mostrando o que realmente 
aconteceu. É umá questão muito difícil. Devemos examiná-la 
com muita cautela para evitãrmos cometer deslizes, porque 
esse assunto não ci~çula só em âmbito nacional e regional: 
rcpercofe mundialmente. Não estudei profundamente a ques-



7704 Terça-feira 24 DIÁRIO bü CONGRESSO NACIONAL (Seção !I) Agosto de 1993 

tãO ianomâmi. Sei inclusive que é uma determinação constitu~ 
cional, c essa reserva foi feita com- base na lei. Mas tenho 
preocupações-res.sqais a respeito da questão da continuidade 
territorial c de essa"reserv-a' ter sido feita cm áieas de fronteira. 
Atualmente_, há declarações atribuídas à ONU de que podem 
criar um estado independente dentro do território nacional. 
Não se pode desprezar a soberania de um país sobre o seu 
território. A demarcação das terras indígenas é uma questão 
muito delicada. So_bn.: a chacina, segundo versão dos represen
tantes de Roraima, ouço falar que não passa de um fato inven
tado para que a opinião pública tenha um sentimento contrário 
ao interesse nacional. Em contrapartida, vemos sertanistas, 
índios e autoridades declararem que realmente houve a chaci
na. Os corpos não foram encontrados - pelo menos. até 
este instante, não tive nenhuma informação a este respeito~ 
e isto seria a prova concreta. Entendo que se devem levantar 
todas as provas e averiguar todas as_ versões, para se poder 
chegar ao fundo da questão. Não pode ficar dúvida sobre 
o que aconteceu. Se há culpados, eles têm que ir para a cadeia; 
e, se não há, que se demonstre à opiníão pública que não 
cusado o Brasil. Portanto, o assunto que V. Ex'! traz hoje 
é da maior importância e deve ser debatido não só aqui, 
mas no âmbito do Governo c no das organizações não governa
mentais. 

O SR. JOÃO FRANÇA- Nobre Senador Jutahy Maga
lhães. concordo com V. Exa quandO diz-que este assunto está 
repercutindo mundialmente. Precisamos descobrii se há fatos 
concretos e, cm assim sendo, punir os responsáveis. Até agora, 
nada foi apurado; só se fala, mas não s-e-p-wva:-A-FUNAI 
começou dizendo que foram 19 índios mortos;_depois, passou 
para 40; agora, diz que já são 70. Ora, precisamos saber 
se o fato ocorreu; se ocorreu, quantas realmente foram as 
vítimas e quais os responsáveis. Estão culpando os garimpeiros 
pela chacina contra os índios ianomâmis. Quem sabe os res
ponsáveis são outros grupos que não de garimpeiros? 

Portanto, primeiramente temos que apurar todos os fatos. 
Tomar uma decisão sem dispor de provas não é certo. Vamos 
atrás dos fatos concretos para podermos tomar uma provi
dência e- pUnir os culpados. 

O Sr. César D_ias- Permite-me: um aparte, nobre Sena
dor João França? 

O SR. JOÃO FRANÇA - Pois não. 

O Sr. César Dias- Nobre Senador João França, gostaria 
de felicitá-lo pelo pronunciamento que V. Ex• trãz ao Plenário 
do Senado Federal. Existe uma dúvida muito grande com 
relação a esse massacre. Na quarta-feira passada, estávamos 
votando a Lei Salarial no plenário do Congresso Nacional, 
quando recebemos a notícia de que haviam sido assassinados 
19 índios ianomâmis. Logo após, liguei para a minha asse-ssoria 
em Roraima e, depois, para o comandante das Forças Arma
das e para a Superintendente da Polícia Federal. Eles me 
disseram que havia apenas a notícia c a denúncia do fato. 
Acompanhamos pari passu as investigações. Houve um alarde 
geral, mas o que se viu de provas materiais, apenas no local 
do crime, foram alguns cartuxos, algumas perfurações de pro
jéte"is" de armas de fogo em panelas de barro e indícios de 
incêndio em uma provável mal oca de índios ianomâmis. Tecni
camente não se observou nada; ou então utilizaram um forno 
crematório de alta potência atômica para, de um dia para 
o outro, incinerar um número elevado de cadáveres ianomâmis 
sem deixar nenhum vestígio. Como sabemos, existem no nosso 

corpo alguns ossos de dureza considerável, e não seria qual
quer fogueif;a simples, ateada por um índio ianomâmi, que 
os queimaria. Vejo com um certo ceticismo essa notícia. Tal
vez, por trás disso, haja algum mercenário interna-cional que
rendo denegrir a imagem do nosso País, quem sabe alguém 
com interesses escusas não apenas nos nossos minerais e no 
nosso subsolo, mas também nas nossas florestas latifoliadas, 
nos seus milhões de germoplasmas e nos dois terços de águas 
potáveis que existem na Amazônia. Aí, sim, está o movimento 
altruístico das grandes naç_ões, tendo como pano de fundo 
a questão indígena. Hoje, estão querendo internacionalizar 
a questão indígena para fazer um novo tipo de conquista. 
Sim, porque os países ricos criaram um novo mecanismo para 

-explorar os países pobres, e talve~ este seja um deles: penetrar 
na Amazônia através da população indígena, que não têm 
condições de fazer os seus próprios regulamentos. E agora 
utilizaram uma maneira classificada por nós como ''vale-tu
do''. Acredito que, por trás disso, existem mercenários interes
sados em denegrir a nossa imagem e também alguns funcio
nários da FUNAI, que classifico de inocentes úteis a serviço 
de países ricos que querem internacionalizar a Amazônia. 
Em 1995, poderá ser promulgada a autodeterminação dos 
povos indígenas. Aí, sim, o terreno ficará aberto para o cavalO 
de Tróia que introduziram na Amazônia, que é a área ianomâ
mi, para depois acabarem com a nossa integridade territorial, 
anulando todo o esforço de brasileiros como o diplomata Rio 
Branco e o militar Duque de Caxias, que, com sua estratégia 
política e militar, conseguiu solidificar a posição continental 
do nosso País. Hoje, embora com dimensões continentais, 
somos um país sem conflitos étnicos ou religiosos e séfu guerras 
com os países vizinhos. Agora-que estamos assistindo à ressur
reição da nossa democracia, querem dificultar nossas posições. 
Com isto, mando um recado para o Conselho de Defesa Nacio-
nal, que se reúne hoje com o Presidente Itamar Franco: não 
aconteceu nada na área íanomâmi. Não há vestígios materiais 
nem provas testemunhais, que, segundo V. Ex~s sabem, são 
consideradas a prostituta de todas as provas. QueremOs prova 
material dessa chacina de índios. Agradeço a V. Ex~ pelo 
aparte. 

O SR. JOÃO FRANÇA - Agradeço ao nobre Senador 
César Dias, profundo conhecedor de todos os problemas da 
região. S. Ex• está tão preocupado quanto eu com o ocorrido. 

Aguardo com expe-ctativa a apuração verdadeira do que 
aconteceu na reserva dos índios ianomãmis, na Cüfeza de 
os garimpeiros que sempre conviveram em harmonia com 
os índios nada terem a ver com esses fatos que lhes querem 
atribuir. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra à nobre Senadora Marluce Pinto. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB - RR. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, nobres Senadores. hoje, 
três ilustres Senadores subiram a esta tribuna para falar sobre 
a suposta chacina dos lanomâmis. 

Para esta oportunidade, elaborei um pronunciamento a 
respeito do tema; todavia, após quvir falarem os Senadores 
Carlos De'Carli, João França, com aparte um tanto longo 
do Senador César Dias, os três oriundos da região amazónica, 
sendo que os dois últimos pertencentes ao Estado de Roraima, 
preferiri deixar de lado o escrito e manifestar-me improvisa
d~mente objetivando esclarecer alguns pontos fundamentais 
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levantados pelos nobres Pares que me precederam. Sem sensa
cionalismo, sem nenhuma dramatização, sem_ querer acusar 
nenhuma autoridade, apenas para ser justa, gostaria de infor
mar a esta Casa que muitas das redaçõcs elaboradas e veicu
ladas pela imprensa, até mesmo nas declarações feitas por 
parte das televisões, as notícias não condizem com a maneira 
de viver dos índios hmomâmis. Não quero dizer aos que estão 
me ouvindo que tenho total conhecimento da vida daquela 
tribo; mas quero. de viva voz, lembrar que, desde o início 
dos anos 80. estou ac_os_tumada a viajar para aquela localidade, 
e não só em época de possfveis conflitos. cofio fOi o caso 
da última vez em que lá estive, há mais ou menos três meses, 
na companhia dos Srs.. Ministros da Justiça e do Exército, 
quando da retirada dos garimpeiros. Naquela época, toda 
a Nação tomou conhecimento, por intermédio da imprensa 
brasileira, de que mais de 30 mil garimpeiros estavam sendo 
retirados da região dos lanomâmis, sem conflito ou morte. 

Todos os jornais noticiaram os bilhões de cruzeiros que 
foram repassados para o Ministério da Justiça e para o da 
Aeronáutica, objetivando executar aquela operação. Naquela 
ocasião, estive nós_.dois Ministérios para sab_~r_ como seria, 
depois, a retirada dos garimpeiros de Boa ~ista, pois o que 
se sabia era que os aviões da FAB- Força Aerea Brasileira, 
iriam retirar os garimpeirós-·da área ianoroãmi e deixá-los 
na Capital de Roraima. COmo Representante daquele Estado 
e esposa do Governador, o que me fala muito de perto e 
diretamente da ação social do Governo na região, preocu
pei-nie com a situação de milhares de garimpeiros ern Boa 
ViSta. O meu Estado não tinha c não tem recursos para devol
ver os garimpeirOs-aOs seUS lOCais de origem. É preciso escla
recer que essa _situaçãO não diz respeito somente ao Estado 
de Roraima. Os gariinpeiras·que parà lá vão ou que lá estão 
ou já estiVeram escolheram Roraima p-ara mOrar, __ mas ·nãu 
são de lá .. Ê uma minoria o número de -pessoas -oríundas 
de Roraima. Mais de 90% são de outros Estados, também 
em difiCüldades, que fazem com que parte de seus habitintes 
procurem os garimpos para sobreviverem. 

Naquela oportunidade, não foi repassada ao Governo 
do Estado nenhuma verba para, depois, dar prosseguimento 
à Operação Selva Livre. Quero dizer a V. ExYs que, em ne
nhum momento, no local ou na Capital Boa Vista, houve 
qualquer aglomeração ou_ ato de violência que exigisse a pre
sença da polícia. Como estávamOS cientifiCados pelas autori
dades competentes em Brasílfa;a respeito da Operação Selva 
Livre, tomamos providências imediatas em Roraima, no sen
tido de evitar qualquer conflito ou tumulto _na _n~ssa CapitaL 
Portanto, tudo foi feito com a maior ordem possível. Quando 
os garimpeiros- chegavam à base aérea, lá já estava a equipe 
médica do Estado de Roraima, coordenada pela Secretaria 
de Saúde, mais a coordenação da Secretaria de Ação Social 
que os recebiam e levavam os doentes. para serem hospitali
zados. Aos que desejavam partir para os seus Estados, passa~ 
gens foram distribuídas. Ço_loc,amos vários garimpeiros ·em 
casas de apoio, até nos estádios de futebol, e, posteriormente, 
ele,s seguiam o seu destino. Tudo foi feito na maior tranqüi
lidade, de acordo com _o _que podiam fazer as autoridades 
responsáveis do Estado. 

Vossas Excelências ouviram, aqUi. nó ·aia 27 de maio 
deste ano, o meu pronunciamento sobre o projeto Calha Nor
te, requerendo a criação de uma Comissão Mista Especial, 
com o objetivo de reativar os trabalhos daquele projeto. Todos 
sabemos que os pelotões de _fronteiras _já instalados _ficam 

em áreas fronteiriças, junto aos rios Solimões e Amazonas. 
Além da instalação da referida Comissão, há ainda a notícia 
de que, dentro em breve, será implantado o SIPAM- Sistema 
de Proteç~o da Amazônia. Ele ser.á implantado com a partici
pação de 17 ministérios. Haverá ainda o SIV AM -- Sistema 
de Vigilância da Amazônia, coordenado pelo Mi~istério d<! 
Aeronáutica. Aquela Comissão e esses projetaS, principal
mente o Calha Norte, são da maior importância para a garantia 
da soberania nacional na Região Norte, pois a divulgação 
das potencialidades e riquezas da Amazônia devem ter desper
tado interesses de terceiros, Com a Implantação dos referidos 
projetas, a Amazônia estará, em todos os ângulos, totalmente 
protegida, com seu si.stema de vigilância atuante e com as 
fronteiras devidamente demarcadas. 

Na realidade, não se sabe nem mesmo se aquela região, 
hoje citada como o local da chacina, faz parte do território 
brasileiro ou do venezuelano. porque não há demarcação. 
O que é certo, como Já foi relatado pelos dois nobres Sena
dores do Estado de Roraima, é que tudo são falácias. Nada 
se sabe de concreto. a não ser a descoberta de um esqueleto 
encontrado na região, ainda com o crânio, a espinha dorsal, 
o fêmur e alguns cabelos. Não foram vistos outros corpos. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, repito que já 
estive, várias vci:es, naquela região, não só na primeira admi
nistração do Governador Ottomar Pinto, de 80 a 83, como 
na atual. 

Causn-me espanto, portanto, a Funai veicular notícias 
tão desastrosas para o nosso País. Se são brasileiros, por que, 
ao tomarem conhecimento de determinadas ações ocorridas 
naquela região, em primeiro- lugar-,- não as comunicaram às 
autoridades competentes, no caso o Ministro· da Justiça, a 
qoe estão subordinados. e ao Presidente da República? 

Quero dizer a V. Ex·:s que, na sexta-feira. estivemos, 
eu e o Governador, com o Presidente da República. Admi
rei-me da maneira serena como o Presidente da República 
se posicionou. Disse-nos Sua Excelênda que estava aguar
dando que o Ministro da Justiça e o PrQcurado_r-Geral da 
República entrassem em contato com ele para que pudesse 
tomar providências. -

Meus nobres Pares, se o Presidente da República estava 
alheio à situação, se foi preciso a ida do Ministro da Justiça 
para averiguar o ocorrido, podemos concluir que essa notícia 
está sendo veiculada com sensacionalismo, inclusive por mem
bros do Governo brasileifo, com a intenÇáO daia- ae denegrir 
_a _imagem das autori~ades que buscam descnvolver·o Brasil 
e aquela região. Não existirá por trás de tudo isso algum 
interesse escuso? Se o Presidente da Funai pede a intervenção 
federal no Estado de Roraima, dá para se perceber que o 
que ele deseja é agredir as autoridades daquele Estado. Se 
ele analisasse a questão e fosse mais coerente, chegaria à 
conclusão de que o responsável, hoje, pela área dos ianomâmis 
não é mais o Governo do Estado de Roraima, uma vez que 
a área já foi demarcada. A responsabilidade. agora, é do 
Governo Federal e da··~nstitui_ção que se c~am~_Fuqàí -~-.por
lanto, dele próprio. -

O Sr. Pedro Teixeira- Senadora Marluce Pinto, V. Ex• 
me concede um aparte? 
. A SRA. MARLUCE PINTO- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Pedro Te_hceira--:- É apenas para um esclarecimento, 
já que V. Ex~ diz que a notícia foi veiculada internacionalmente 
e que ainda depende de apuração na órbita interna, V. Ex~ 

_é capaz de supor ou tem elementos para dizer a quem interes-
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~ou e co'!lo foi feita essa divUlgaçao pclii Ímprcnsa. cm caáiter 
mternac!onal? 

_ A SRA. MARLUCE PINTO- Nobre Senador. suposi
çoes ~XlStem, e mmta,s. Mas o que estou narran9o_aqui, é 
a realidade dos fatos. As llhords da sexta-feira passada, cstá
va_:nos n~ Palácio do Plan~lto com o Presidente da República. 
Nao hav1a nenhuma confirmação, porque Sua Excelência o 
Senhor Presidente indagou do Governador Ottomar Pinto 
se ele tinha conhecimento de fatos, se dispunha de mais infor
mações. _O 9overnador passou p~ra o Presidente da Repúhlica 
as mesmas mformaçóes que havta recebido, na noite anterior, 
do Cpronel de Fronteira, que fica em Roraima. e do Coman
dante da Base Aérea. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como bem disse o nobre 
Senador Jurahy Magalhães, este é um caso difícil. Não diz 
respeito apenas·aos Parlamentares e às autoridades do Estado 
de Roraima. Ao contrário, este caso diz respeito a todos nós 
qu~ somos brasileiros. porque é público e notório_que não 
ex~st~ uma região mais rica no nosso Bra~il do que a Amazônia, 
pnncrpalmcnte a área do Monte Roraima, na fronteira com 
~ Venezu~Ia. Sabe':llos muito bem que diante da potencia
lidade regronal, mmtos são os interesses internacionais. 

Neste momento, eu pergunto a Vossas ExcclCncias: por 
que o Exército americano faz treinamento exatamentc na fron
teira da Guiana com o Brasil? Será que -não existe outro 
local para. esses tr~inan:e_l'!tos? Sabemos, por outro lado, que 
na fronte1m _Brasii-Gurana há empresas americanas promo
vendo pesqutsas c a prospecção de petróleo. 

Se.nhor Presidente. Senhores Senadores, é preciso que 
o Brasrl desperte para essa situação. Hoje, o Presidente da 
Rep~hlica se reúne; àS 17h, com o co-nselho de Segurança 
Nac1onal. Sabemos da necessidade de uma maior presença 
das Forças Armadas naquela região. 

Em Roraima, temos dificuldadeS em manter os médicos 
e outros profissionais no interior do Estado, dada·s ·as dificul
dades? carências locais. O Senador César.Dias, que é médico, 
sabe drsso. · 

Mas, o militar, no momento em que é designado para 
ocupar os batalhões de fronteira, seja para ficar seis meses, 
um ano, dois anos ou mais, cumpre a determinação do seu 
comandante, com a finalidade de salvaguardar as_nossas fron
teiras. Por isso mesmo. é preciso que o Congresso ·Nacional 
faça a sua parte. aprovando dotações orçamentárias para o 
Programa Calha Norte, para o SIPAM e o SIV AM ainda 
a serem implantados, com os quais teremos pessoas' prepa
radas para e~ercer a função de guardiãcs da Pátria junto às 
nossas fronteiras. 

O Sr. César Dias- V. Ex• permite um aparte? 

A SRA. MARLUCE PINTO - Pois não, Senador César 
Dias. · 

O Sr. César Dias -Nobre Senadora Marluce Pinto eu 
gostaria de participar do discurso de V. Ex• para dar o ~eu 
testemunho das realizações do Governo de Roraima. Embora 
sejamos oposição, nós a fazemos de manCira responsável. 
Não podemos deixar de reconhecer o trabalho que o Gover
nador Ottomar de Souza Pinto tem desenvolvido em Roraima 
como a construção de uma usina hidrclétrica com recursod 
próprios, asfaltamento na BR-174. Em suma, ele tem ~cito 
uma revolução muito grande na administração do Estado. 
E muito me admira o Presidente da Funai querer chamar 
o Estado de Roraima de cc-responsável por este suspeito 

genocídio, porque, na realidade, não se sabe ao certo o que 
aconteceu. Digo, ainda, que a Polícia Federal deve fazer um 
levantamento pericial, levar os médicos legistas no local, fazer 
um levantamento topográfico, fotográfico, com a ajuda, inclu
sive, das Forças Armadas, que cooperou levando no seu heli
cóptero o Ministro Mauricio Corrêa e o Procurador-Geral 
qa República, Aristides Junqueira, para elucidar esse fato. 
E irracional e inadmissível chacina de índios. Nós, autoridades 
eleitas pelo povo de Roraima, não admitimos isso de forma 
alguma. Não é índole de garimpeiro fazer chacinas de índios, 
de crianças. É natural o confronto isolado. mas, nos n1euS 
mais de 12 anos de convivência, em Roraima, com toda essa 
população indígena - V. Ex• conhece a nossa posiÇão· de 
médico, inclusive de saúde pública-. nunca vi um confronto 
dessa natureza. Nobre Senadora, no momento em que há 
uma consciência nacional e que o próprio Congresso Nacional 
está querendo rever as demarcações de áreas indígenas e da 
fronteira; no momento em que o próprio Exército está sendo 
ameaçado pelas manobras militares de outros países nas nossas 
fronteiras, aprendendo a trabalhar e a fazer treinamento nas 
nossas florestas Jatifoliadas, isso acontece para levantar uma 
comoção- conforme disse o Senador-Jutahy Magalhães.-:-

. não apenas nacional, mas internacional. Muito me admira. 
contudo, a posição do Presidente da Funai, que mostrou inabi
ta de zelo e impatriotismo, como disse o nobre Senador João 
França, ajudando a denegrir a imagem do País, aventando 
histórias sobre um fato suspeito, de que não se têm nem 
provas materiais, fazendo passar vexame o próprio Ministro 
Maurício Corrêa e o Procurador-Geral da República, que 
estiveram no local e viram a maloca incendiada. Será melhor 
para o Presidente da Funai conversar menos e trabalhar mais. 
Parabenizo V. Ex·) pelo discurso desta tarde. Muito obrigado. 

A SRA. MARLUCE PINTO- Agradeço ao nobre Sena
dor César Dias, cujo aparte denota o conhecimento de quem 
há muito convive com aquela região. 

Para complementar o que foi dito por V. EX", os próprios 
militares e pessoas antigas em Roraima que hoje já não garim
pam, embora experientes nessa área, sempre que existiu con
flito entre índioS ·e garimpeiros - porque os índios também 
ajudam a garimpar- testemunham que nunca houve sacrifício 
de crianças. Geralmente as vítimas são os adultos. Quem co
nhece os lanomàmis - como eu que lá estive recentemente 
junto com os Ministros Maurício Corrêa e Zenildo Gonzaga 
Zoroastro de Lucena - sabe que aqueles homens são um 
tanto arredios, e as mulheres e crianças mais ainda. Normal
mente saem de suas malocas e ficam a perambular em volta 
do pelotão de fronteira. o máximo que aquelas crianças fazem 
é estirar a mão - porque não conhecem o nosso idioma 
- , para pedir comida. A isso assisti naS muitas vezes em 
.que lá estive. Se há casos de relatos pelos índios, creio que 
os pobres lanomâmis estão ser\lindo de inocentes úteis para 
aquêles que querem se aproveitar das riquezas da nossa Nação. 

Entretanto, ·o que me preocupa é Saber que somos tidos 
como um País irresponsável pelo resto do mundo. 

O Sr. Almir Gabriel - V. Ex• me permite um aparte? 

A SRA. MARLUCE PINTO- Pois não nobre Senador 
com muito prazer, ainda mais sendo Voss~ Excelência u~ 
representante da Região Norte. 

O Sr. :41mir Gabriel -Senadora Marluce Pinto, V. EX" 
sabe a admrração que tenho pelo seu trabalho e pela dedicação 
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que demonstra pelo seu Estado. V. Ex\ junto com os SenaM 
dores João França e César Dias, sem dúvida algUma, tem 
lutado constantemente no sentido do desenvolvimento de Ro
rai_ma .. ~ssa admiração estende-se ao-marido de -v._Ex~, que 
hoJe dmge aquele Estado. Essa questão dos Janomâmís, ju-nto 
com outras ligadas aos índios~ relaciona-se às posições que 
ternos com o conceito de democracia. Entendo que todos 
temos profundo respeito âs mulheres, às crianças e aos defi
cientes e, q-uando se atinge os limites das etnias, temos um 
complicador. A discriminação contra negros c índios vem sem
pre com algum tipo de explicação ou justificativa. Creío já 
ter sido demonstrado milhares de vezes, ·neste País, que o 
confronto, ou aproximação, entre os índios com os assim cha~ 
mados brancos civilizados tem sido sempre ·em detrimento 
dos próprios índios, quando não, por outra coísa, pelo fato 
mesmo de se dizimarem trióõS inteiras-em função das doenças 
levadas até lá. Lembro-me bem de quanto o Padre Anchieta 
é saudado e referenciado no Brasil. Mas todos aqueles que 
.sabem que ele era portador de tuberculose sabem também 
o quanto, querendo ou sem querer, ele acabou_ contribuindo 
para-dizimai" qUãntídade significativa de-pOpuJãçOes indígenas. 
A partir daquele momento até hoje, o que houvc_effi rCI3.çãO 
às populações indígenas foi sempre o sacrifícío.-v:-Ex" mesma 
sabe que se admite que o Brasil teria cerca de cinco milhõe::, 
de índios ao ser descoberto. Hoje, temos apenas duzentos 
e cinqüenta mil índios e alguns poucos ainda na Amazônia 

. de maneira pouco .c:.ontactad~. O que tem havido, quer cm 
Roraima, quer em Rofl.dônia, quer no Pará, tem sido sempre 
um contato desfavorável para os fndios. Creio quC precisa
ríamos fazer uma análise, tendo isso como ponto central, de 
que maneira sOmos capazes de entender a democracia, e en
tender essa democracia é capaz também de permitir a- -eSsas 
populações que vivam de acordo com as suas culturas, e que 
isso não abala, de forma nenhuma,·a soberania nacional. To~ 
das as vezes que se afinlla que a presença do Ianomâmi na 
fronteira do Brasil com a Venezuela constitui um riSco para 
a soberania nacional, ou que a presença de sacerdote_s de 
outros países, junto coin- determinadas tribos, também cons
titui ameaça à soberania nacional, fico muito preOcupado com 
o conceito de soberania nacional. O que é soberania nacional? 
Será que está desligada da condiÇão de o próprio povo zt:lar, 
amar, proteger e defender a sua terra, o povo iriteiro? Será 
que soberania-s6-eSTá-ligada à questão de ter ou não fuzil 
para defender uma determinada área? No meu entendimento, 
sobretudo neste final de século, não creio que nenhum país 
queira hoje se apossar da Amazônia, fisicamentc,_até porque 
eles já estão de posse da Amazônia por viá do capital internaR 
cional. Não precisam da geografi~ daAmazônla para se faze~ 
rem presentes nela e usufruírem de iudo que cl:i_iem de melhor 
na exportação-de minérios e coisas outras, como fazem explo
ração no meu Estado, no Estado de V. Ex~ e assim por diante. 
Eu diria, portanto, que precisamos separãr--bem a questão 
indígena. Nós estamos ou não- de acordo que esses póvos 
devem ter a sua cultura e devem perambular nas áreas que 
sempre lheS deram sustentação? Não importa se um Estado 
veio depois e fez uma divisão numã área qu-e correspOndia 
a um uso milenar por parte dessas próprias tribos. Eu não 
vejo qual a dificuldade de conciliarmos um concCítO e outro 
ou o que isso impõe cm detrimento da soberania nacional. 
Porém, é necessário ver que, por exemplo, no Estado do 
Pará, é grande a quantidade de mogno que já foi furtado 
da área indígena ou transformado cm mercadoria que os-{ndios 

tratam de Vender para depois comprar as assim chamadas 
"utilidades", que os fazem perder toda a cúltura c depois 
virarem trapos dentro da nossa sociedade,e não pessoas como 
nós, respeitáveis, com destino, com desejos, Com cultura, que
rendo viver as suas próprias vidas. Na questão do garimpo, 
tenho uma preocupação muito grande: o Estado de Minas 
Gerais levou 200 anos sendo explorado nos garimpos de ouro. 
De qualquer maneira, Minas Gerais tem algumas cidades que 
resultaram dessa garimpagem. O Estado do Pará perderá a 
totalidade de sua reserva em ouro em menos de 50 anos. 
E, com certeza absoluta, se isso mesmo for colocado para 
Roraima, ele perderá em 20 anos tudo o que o tem de_riqueza, 
em função do que hoje é dito que deve ser defendido, que 
é a exploração garimpcii·a. Não tenho muita certeza, _mas 
penso que se aplica tamb~m para Roraima a mesma condição 
que existe hoje no Pará: na verdade, os garimpeiros -não são 
mais do que bóias-frias, tangidos por esse perverso modelo 
económico brasileiro, levados para uma determinada área, 
por determinados grupos de pessoas, esses, sim, beneficiários 
do ouro. Por quê_? O Estado não se beneficia, as cidades 
não se bc!leficiam. Itaituba é_ um bom exemplo disso, é hoje 
a maior província de ouro de todo o B_rasil. No entanto, ltaitu
ba está em franca decadência e convive hoje com a brutal 
violência, quer a violência do_ garimpo, quer ---: diz-se -_a 
própria violência da chegada das drogas c da lavagem do 
dinheiro das drogas. Diria que nós todos temos uma responsa
bilidade muito grande. Claro que os governantes e os políticos 
dos Estados, que estãO vivendo esses Conflitos, têm uma res
ponsabilidade e um interesse malóres. O pronunciamento de 
V. Ex• e dos demais Senadores está dentro dessa linha. Mas 
cuido para que a nossa preocupação, quer em reJação à chaci
na, quer em relação a qualquer tipo de violência, não perca 
a condição, básica no meu entender, que é a divisão _demo~ 
crática no sentido de permitir que esses ·povos, ainda que 
dois, três, quatro mil anos de dife_rença cultural nos separe, 
sejam respeitados e que a eles sejam·dadas áreas suficientes 
para que vivam de maneira adequada. Tenho certeza de _que 
essa é a sua posição, a do Governador e de toda a Bancada 
de Roraima, que é interessante se junte a dos demais Estados 
da Região Amazônica, no sentido de que_ possamos dar um 
outro exemplo que não houve no Nordeste, no Sul e Sudeste, 
em relação ao trato com os povos indígenas. 

A SRA. MARLUCE PINTO- Meu nobre Senador Almir 
Gabriel, só tenho a agradecer esse aparte tão brilhante feito 
por Vossa Excelência. 

Quero ser bem clara: nenhum de nós veio à tribuna para 
questionar o problema das áreas indígenas. Apenas estamos 
externando a nossa insatisfação pelo fato de o nOsso País 
estar sendo hoje palco de especulações, pois ninguém confir
mou, até agora, que as notícias divulgadas são verdadeiras. 

Até hoje, continuamos achando que a área demarcada 
dos ianomâmis abrangeu uma extensão muito grande, para 
índios verdadeiramente primitivos, que não preCisam de uma 
área daquele tamanho..para viverem bem e sem contaminação 
dos brancos. Mesmo assim, em nenhum momento ocupei a 
tribuna para questionar aquela demarcação, mas já o fiz para 
questionamento da área Raposa Serra do Sol. porque, confor~ 
me comprovado por documentação, os brancos chegaram 
àquela região antes dos índios. 

Temos uma preocupação muito grande com os nossos 
índios. Se hoje a área dos ianomâmis não houvesse sido demar~ 
cada e se o Governador do Estado de Roraima tivesse-a rn.-esrn-a 
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incumbência qUe tem sobre as terras de Raposa/Serra do Sol 
e pudesse interfer_i_r_n_aquela região, ele estaria fazendo o mes
mo que eslá fazendo nas rcgiõe~ dos índios macuxis, wapy
xanas, etc ... 

Para Vossas ~xcelências terem a certeza do apoio que, 
hoje, o Governo do Estado de Roraima conCede aos índios 
macuxis, wapyxanas e outros, gostaria de informar que 400 
casas de farinha, no decorrer de menos de dois anos, foram 
doadas àqueles índios, para que, com a vocação que têm 
para a agricultura, pudessem plantar mandioca e vender sua 
farinha nas feiras livres. 

Estamos fazendo um grande estudo sobre aquela região, 
para ser apresentado ao Ministro da Justiça e ao Procura
dor-Ge_ral da República porque, realmente, Já os índios já 
estão aculturados 

O que nos entristece e nos faz vii a esta tribuna são 
as notícias desencontradas e irresponsavelmente lançadas, até 
mesmo do Presidente da Funai, culpando o Governador Otto
rnar de Souza Pinto. Um dos meus assessores informou-me, 
hoje, da notícia dada na televisão, às 13:00 horas, pedindo 
a intervenção do Governo Federal no Estado. 

Iss_o é uma irresponsabilidade incrível. Se o no!>so País, 
se o Governo Federal está enfrl.!ntando tantos problemas, 
corno a rolagem das dívidas dos estados, o programa da fome 
e, o que é pior- para todos nós, a inflação, e tantas coisas 
mais, Roraima, hoje, como bem falou o Senador César Dias, 
tem recebido do Governador bastante apoio, até mesmo .Para 
evitar que os garimpeiros, que são do Estado ou lá estão 
há algum tempo procurem a região das montanhas, onde vi
vem os Ianomarnis, para garimpar. Ele está dando bastante 
inCentivo à agricultura, com programas de assentamento, de 
irrigação e construindo uma hidrelétrica de 20 mil rriegawatts 
que, a partir de abril do próximo ano, entrará em funciona
mento, exatamente para retirar aquele povo da região de 
garimpo, dando condições de trabalho na agro-pecuária. 

Realmente, o garimpo não tem desenvolvido o nosso 
Estado. Como bem disse Vossa Excelência, o garimpo pode 
até trazer prejuízos, principalmente pela falta de ordenamento 
que permite que as situações desfavoráveis aconteçam, para, 
depois, ·através de alguns discursos e algumas providências 
paliativas, tudo cair no esquecimento e voltar a acontecer. 

Meu nobre Colega, o garimpo poderia servir não só para 
Roraima, não só para a região arnazônica. A exploração orde
nada de nossos minérios poderia e deveria servir para pagar 
a nossa dívida externa, para não sermos um país de terceiro 
mundo, com grande desigualdades regionais. ~ós não temos 
dois ''brasis", temos, sim, três ou quatro ''brasis". Os Iano
rnamis que Viv-em do lado de cá são brasileiros_e passam fome. 
Eles não morrem de fome porque existe na região algumas 
frutas, peixes c caças, c há ainda o pelotão de fronteira. Os 
lanomamis ficam por perto para receberem as sobras de comi
da daquele Pelotão e fazerem a distribuição entre simesmos, 
às crianças e adultos de aldeias próximas. 

O que todos deveríamos fazer, principalmente nós Parla
mentares, é tratar da regulamentação do garimpá através de 
cooperativas, de mineradoras e da exploração garimpeira or
denada, sem agressão à natureza. Isso é possível ser realizado, 
acabando, assim, com a Situação-dc_pafs de terceiro mundo, 
onde até para se implantar um programa mais abrangente 
de irrigaçãO- é necessário que os governadores saíam de pires 
na mão atrás do Banco Mundial, pedindo, pelo amor de Deus, 
a aprovação dos seus projetas. Deus concedeu tudo para o 
Brasil e nós brasileiros não estamos sabendo aproveitar. 

Se essa situação não mudar. podemos ter certeza e isso 
não é sensacionalismo, não é dramatização- de_que, dentro 
de muito pouco tempo, outros países- vão querer·explorar 
aquelas riquezas. É muita terra rica desocupada para muitas 
ambições e para tecnologias avançadas como as que e_xistem 
no exterior. 

O Sr. Almir Gabriel- Gostaria_de apresentar mais um 
aspecto: os ianomâmis estão lá, segUndo iriformCs c estudos 
de antropologia, há mais de mil anos, e não passavam fome 
antes; conseguiram s_e manter durante os mais de mil anos 
em que vivem na área. Então, na verdade, foi essa aproxi
mação que deturpou parte da cultura ianomâmi. Esses são 
elementos que precisam de reflexão nossa, já que podemos 
dispor de poder político e de outros poderes para fazer uma 
reflexão sobre qual é o conceito que realmente ternos a respei
to desses povos. Nós queremos protegê-los, ajudá-los? E de 
que maneira estamos realmente ajudando? E, hoje, quando 
V. Ex• nos afirma que eles são pobres, miseráveis, esfomeados 
e vivem à míngua, pedindo recursos de outros, na verdade_, 
o que deve ser colocado, para nós, é por que isso agora, 
nesses últimos 10, 20, 30 anos, quando eles lá já existem 
há mais de mil anos e conseguiram viver, conseguiram se 
reproduzir, conseguiram manter a condição da sua cultura? 
A questão que me parece importante é que, na verdade, não 
queremos atingir o cerne do problema. O crescimento econó
mico brasileiro é perversa_ e ainda é_ mantido perverso; ele 
exclui determinadas categorias, os trabalhadores, as mulheres, 
os negros, urna série de pessoas que compõem a nossa naciona
lidade, e serve a apenas uma determinada elite brasileira, 
que não passa de_um terço da nossa população. Com respeito 
à questão garimpcira, creio que a situação é dramática: e 
nem se reproduz o que aconteceu com Minas. Ela é muito 
pior, porque, hoje, vem associada a outras coisas. Além do 
descaminho do ouro, está muito associada também à questão 
da droga. Quero dízer, com essas palavras, que não estou. 
de nenhuma maneira, solidário! não reflito a voz do Presidente 
da Funai ou de quem quer que tenha feito aCusação específíca 
ao Governador Ottomar Pinto. Longe de mim essa posição. 
O que penso é que nós, da Amazónia, poderíamos bem pensar 
uma coisa que talvez o Nordeste não tenha feito e que nós 
talvez possamos fazer. Pelo fato de a Amazônia começar a 
s_er__uma nova fronteira do crescimento econômico do Brasil, 
devemos refletir se os incentivos fiscais, postos como estão, 
não são apenas urna fórmula através da qual as elites domi
nantes das nossas regiões chegam ao poder central nacional 
acoffiodam-Se corri os interesses macroeconômicos- do Brasil: 
deixando de defender a própria região. Aquilo de que precisa
mos é infra-estrutura económica, infra-estrutura social. Quan-

. do ouço discursos a respeito da seca no Nordeste, digo hones
tamente a V. Ex", fi~o um pouco arrepiado, já que várias 
das_ pessoas que os fazem exerceram funções da maior impor
tância durante os 20 anos de governo autoritário, e um só 
projeto, que abrangeria o Ceará, o Rio Grande do Norte 
e a Paraíba e que atingiria 2 milhões de pessoas, custa 600 
milhões de dólares. Em 6 anos esse projeto poderia ser concre
tizado com a maior simplicidade dentro deste País, que aceita 
fa~er um metrô, em Brasília, que custará 600 milhões de dóla
re~, em _3, 4 anos. Então,_ qual é_º_p9_der político que usamos 
para que seja promovida a incorporação, a integração da Ama
zónia e do Nordeste ao desenvolvimento nacional? De que 
maneira podemos nos unir para isso? Creio que enquanto 
Roraima estiver, pela voz de V. Ex", pela voz dos outros 
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Senadores, pela voz de outros Parlamentares, reclall!ando
reclamam com razão -não conseguirá o que precisa. Creio 
que essas reclamações só teriam corpo no momento em que 
nós, juntos, quando houvesse alguma coisa de interesse do 
Governo Federal, qualquer coisa, pudéssemos il.os sentar e 
dizer: ''Tudo bem, votamos em conjunto, desde que tal coisa 
seja feita para a Amazônia". Não especificamente para um 
Deputado, para um Senador, para essa ou para aquela pessoa, 
mas alguma coisa de interesse da própria região. Essa é que 
é a questão política e a que dá, no meu _entender, razoável 
condição para defendermos que a proporção entre a represen
tação do Sul e do Sudeste e _a do Nqrdestc, da Amazônia 
e do Centro-Oeste se_ mantenha mais ou menos como está. 
Mas não fazemos uso disso, porque na hora H, ita verdade, 
cada qual fica colocado dentro do âmbito do seu partido polí
tico ou dentro do âmhito do intere~se c?pecífico e setorial. 
Então, gostaria que o discurso brilhante, emocionado, de V. 
Ex", pudesse servir para uma reflexão, a partir da questão 
dos ianomâmis, a partir da questão do garimpo de Roraima, 
de como podemos agir cm conjunto em favor das regiões 
menos desenvolvidas. 

A SRA. MARLUCE PINTO - Agradeço mais uma vez 
a intervenção de Vossa Excelência, que só vem enriquecer 
o meu pronunciamento, dada a experiência qtie o ilüsfrc- Cole
ga tem da região amazónica_. 

·Para esclarecer, quero. uma vez mais, dizer que o garimpei 
pode trazer, realmente, tudo o que V. Ex• falou: contrabando, 
doença, assassinato, roubo. Mas tudo isso por quê? porque 
não há organização. Se existisse, em cada garimpo, uma comis
são, presidida por representantes das autoridades co11_1peten
tes,_ incluindo a Receita Federal, para recolher os impostos,a 
arrecadação dos tributos seria aplicada na região do garimpo, 
e no caso dos impostos federais, utilizados para o pagamento 
da nossa dívida, tenho certeza, meu nobre Colega, de que 
nada do que ocorre nos garimpos, aconteceria. 

Nenhum de nós aqui presentes já enfrentou um garimpo. 
mas podemos deduzir o que é um homem faminto deixar 
a sua família - muitos dos_ garimpeiros, às: vezes, vendem 
a própria casa para comprar equipamentos, depois,-, embre
nhamwse por aquelas matas, sabendo que, a _qualquer hora, 
podem levar um tiro pelas costas ou mesmo pela frente, e 
que serão retirados dali de uma hora para outra. Isso embru
tece a natureza humana. O sofrimento, todos-sabein_os, embruw 
tece o homem. Então, nada dissq poderia acontecer. 

Hoje, os brasileiros não precisariam estar sendo identifi
cados internacionalmente como pessoas bárbaras, passando 
para o exterior, uma notícia ainda Jlão- confirmada de uma 
chacina desta ou daquela natureza, como já-fOCdivulgado, 
de que foram mortas crianças e mulheres gestantes. Sincera
mente ... __ 

O Sr. Almir Gabriel - É por isso que é necessário fazer 
a reforma agrária. 

A SRA. MARLUCE PINTO - Como mulher, sincera
mente, lamento que isso aconteça no nosso País. E se, porven~ 
tura, tiver sido feito por homens brasileiros ou venezuelanos, 
não importa, pois o que-importa é o ser humano._ Se tiver 
havido chacina, se tiver havido casos dessa_ natureza, nós, 
brasileiros, s_ó temos que lamentar e estend_er as nossas mãos 
e dizer "nossa cJ~.lpa". Se a coisa não mudar_, tudq i~so vai 
acontecer em maior proporção, e os coitados, os famintos, 
aqueles mais miseráveis são os que vão pagar a conta. 

O _Sr. Almir Gabriel_- A conta. é paga pelo Governo 
do Dr. Ottomar Pinto, pelos Governadores daquela região, 
porque a população vai aos milhares, não se consegue resolver 
a situação econômica e quem paga a conta social são os contriw 
buintes. 

A SRA. MARLUCE PINTO - É o Governo do Estado. 
O ônus maior de tudo isso é para o Governo local, já que 
quando esses migrantes saem dos garimpos, não voltam para 
os seus Estados de origem, porque já Vieram tangidos de 
lá pela fome, e se estabelecem nas áreas m~is próximas. É 
uma responsabilidade muito grande governar, hoje, na região 
amazónica, principalmente o Estado de Roraima, com essa 
migração constante e desordenada que lá existe. 

Para encerrar, quero di~er a Vos.s_as Excelêgcias __ gue, 
realmente, os Yanomamis estão famintos, até porque já aban
donaram suas ma loCas localizadas mais distantes, para se apro
ximarem do homem branco, isto é, próximos ao pelotão de 
fronteira. Isso faz parte da natureza humana. As pessoas que
rem sempre estar perto de alguém. A solidão deprime! 

Observamos, quando uma aeronave aterriza, a curiosi
dade daquelas crianças e até a dos adultos. Homens e mulhe
res. ficam agachados debaixo -da aeronave para ver o que 
tem ali; e ficam fazendo mímicas para saber se podem entrar 
no avião. Essa curiosidade é natural do ser humano, Então, 
na proporção em que vão tendo contato com o flão-índiÕ, 
eles acham que aquela vida é melhor. 

Concluindo, Senhor Presidente, passo às mãos de V. Ex~, 
para as devidas providências, um Requerimento onde solicito 
a urgente criação de urna Comissão Especial Mista destinada 
à elucidação dos fatos que, por ventura tenham ocorrido na 
reserva Yanomamí. Diante de tanta desinformação; discre
pância de opiniões emitidas inldusive por autoridades públi
cas; especulações e. dúvidas quanto a data do provável aconte
cimentO e -até mesrilo quantO ao número de possíveis vítimas. 
tudo isso estampado na imprensa nacional e internacional, 
geram mais incertezas e expectativas do que esclarecimentos. 
Não pode, destarte, o Congresso Nacional deixar de usar 
de suas prerrogativas constitucionais no sentido de averig_uar 
tais fatos. 

Proponho, Senhor Pre·sidente, uma Comissão composta 
de 18 membros titulares, 9 Senadores e 9_ Deputados e 10 
Suplentes, 5 Senadores e 5 D_eputados que, num prazo de 
90 dias a c_ontar de sua instalação, apresente conclusões e 
as torne de_domí_nio público. 

Senhor Presidente, esta Comissão se faz necessária, senão
esse assunto, que tem contaminado horrivelmente nossa ima
gem _lá fora e poluído a consciência de não brasileiros, poderá 
ficar sem uma investigação, para termos" a certeza" do que' 
lá aconteceu. 

Então, Senhor Presidente, vamos nos mobilizar, espew 
rando contar com_o. apoio do Conselho de Segurança Nacional, 
e com a interferênCia também do Congresso Nacional para 
que este assunto seja analisado até as últimas consequências. 
Espero parar somente quando tivermos real certeza do que 
aconteceu, seja qual for o resultado. 

Muito obrigada: 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -c O rcqúerl' 
menta de V. Ex~ será encarninhad9 à Presidência do Congresso 
Nacional, para os devidos .fins. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 
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O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Pronuncia o se
guinte discux:so .. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr•s e Srs. Senadores, há _um consenso de que a grande crise 
institucional, PoiíÜca, eCOnómica c so_éial pór que passamos 
tem como causa eficiente, remota e próxima o monstruoso 
e perverso gigantismo do Sistema Finé\nceiro Nacional. 

Na semana finda, inclusive, essa matéria foi wntilada 
por toda a imprensa, além de ter sido objeto de_discursos 
parlamentares, inclusive, en passant, na palavra do Líder do 
Governo, Senador Pedro Simon. 

O men discurso versa sobre a análise profunda da matéria 
que, evidentcmcnte .. por ser publicado, vai permitir uma me
lhor análise. Mas. nós nos cingiremos, nesta oportunidade, 
a alguns tópicos do mesmo, não obstante o discurso integral 
ter sido entregue à Taquigrafia. 

Na verdade, o que se diz é que a inflaçãQ vai se cànsar 
um dia e, só Cotão, _terá fim. O que se propugna é deixàr 
que as forças económicas ajam sozinhas enquanto os banquei~ 
ros ditarão cartelizados o valor dos juros. 

Cinicamente, é repetida, há décãdas, a mesma cantilena 
de sempre: promete-se domar o monstro da inflação com 
regras periféricas nem bem-delineadas. As vezes. fala-se cm 
combater a inflação com pauladas e, até por jocosidade, com 
toalha molhada, como foi Qi_to, aqui, na última sexta-feira. 

Na verdade, o que se preconiZa é deixar que os banqueiros 
continuem descumprindo a sua missão constitucional, clara

.mente._expressa no art. 192 da Constituição, de promover 
o desenvolvimento equilibrado do País e servir aos interesses 
da coletividadc. 

A missão do Estado, segundo eles, é só tratar da saúde, 
do ensino e coisas que tais. Privatizemos tudo -asseveram 
a nós os serviços de comunicação, a PETROBRÁS, e até 
o Banco do Brasil, que poderia ser comprado a preço de 
banana, com moeda podre, até mesmo pelas multinacionaís 
estrangeiras. Deixem o resto com a "sociedade" do L~ão 
com a vaca, a ovelha e a cabra, tudo, cm nome da democracia 
neoliberal! 

E nós sabemos muito no que deu essa sociedade, pelo 
que nos conta a fábula de Fedro: 

"A vaca, a ·cabra, a ovelha e o leão foram caçar 
e mataram um enorme veado. Partiram a caça em qua
tro partes, tendo assim fcilado o Leão: a primdrã parte 
é minha, porque me chamo Leão. A segunda, porque 
sou forte. A terceira, porque sou importante. Ai daque
le que tocar na quarta parw. E, assim, sozinho. comeu 
roda a presa." 

Por tudo isso. quero afirmar:_ só um choque heterodoxo 
.J revolucionário, com os olhos voltados, de um lado. para essa 

filosofia neoliberal, que eles nos estão matreiramente impon
do, e, de outro, para o que está claramente escrito no caput 
do art. 192 da Constituição; só um choque, repito, poderá 
por fim à corrida inflacionária, cujos tumores cancerOsos estão 
sendo tratados pelo Sr. Ministro da Fazenda com xarope ca
seiro. 

O Senhor Presidente Itamar Franco já disse que xarope 
não cura câncer, mas está seguindo obedientemente o seu 
Ministro Fernando Henrique. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. está por demais evidente 
que o Sr. Min-isho ·da Fazenda Fernando Henrique não fará 
nenhuma reforma. O Senhor Presidente da República também 
não, pois acredita piamente na ação de seu Ministro, embora 

queira que os juros baixem, como também a inflaçãO. Para 
·mim, toqos os atos determinados e praticados por ambos estão 
evidentemente postos contra as suas finalidades. Não quero 
discutir isso agora. - -

O que desejo afirmar, alto e bom som, é que não acredito 
mais na governabilidade do País. Vale dizer, a estrutura de 
poder político-partidária do País não está preparada para ven
cer a crise fabricada pelo poderoso Sistema FiOaüceiro Nado~ 
nal. 

Assim sendo, a única luz que vejo no fundo do túnel 
é a seguintt:!: o. Sr. Procurador-Geral da República, com sua 
coragem e com os poderes que hoje tel:n em suas mãos, estudar 
a possibilidade de entrar uma ação __ direta de_ inconstitucio
nalidade de todo o Sistema Financeiro Nacional. 

Por isso mesmo, pergunto: enquanto as duas Casas do 
Poder Legislativo não providenciarem a Lei Complementar 
a que se refere o art. 192 da Constituição, pode o Sistema 
Financeiro continuar estruturando-se de forma a afrontar a 
Constituição e provocar o desequílíbrio do País e a desservir 
os interesses da coletividade, como evidentemente vém fazen
do os banqueiros. com seus lobbies montados nos diversos 
órgãos dos Três Poderes? Evidentemente, não! 

Temos institutos novos na Coristituição que colocam nas 
mãos do Ministério Público e do Poder Judiciário o poder 
de suprir a lamentável falta do Poder LegislatiVo, contidá. 
em sua inércia pelo fator real do poder: os banqueiros. Ou 
não é verdade que o Poder Legislativo já deveria ter elaborado 
a-Iei coinplementar para conter a sanha de lucros, que é a 
sagrada natureza dos banqueiros, desde épocas imemoriais? 
Temos visto o Senador Mansueto de Lavor reclamar constan
temente para que seu projeto seja dese!lgavefadO. ESSC -pro
jeto está dormitando não se sabe onde, que é a reforma preco
nizada para a aplicação do art. 192. 

Todos sabemos que há um parecer da Consultoria-Geral 
da República, da lavra do então Consultor Saulo Ramos, 
que se situa na orla administrativa, determinando a não aplica-
ção imediata do que dispõe o art. 192. · 

Por isso mesmo, face a essas omissões, a esses como~ 
dismos e a essa tranqüilidade com que temos procedido é 
que nest_e meu pronunciamento eu insto, provoco, promovo 
e solicito que o Sr. Procurador-Geral da República, com fulcro 
no que dispõe o inciso LXXI do art. s~ da ConstituiçãO, adote 
providencias para suprir a falta de norma regulamentadora 
dos direitos que adviriam de um sistema financeiro nacional, 
estruturado de forma a promover o desenvolvimento equili
brado do País e a servir aos interesSes da coletividade. 

É muito triste para o nosso País, mas sinto que o que 
eu disse e o que aqui está escrito é pura verdade, dita com 
o propósito de se tocar na ferida, para ver se é possível fazer 
alguma coisa antes que, na verdade, o povo continue tendo 
de nós uma imagem mais generalizada da nossa omissão. É 
assim que esses ecos que estão sendo negativos c sentidos 
por todos nós, serão um dia substituídos pelos aplausos, por
que tivemos realmente a coragem de enfrentar o lobby gigan
tesco do sistema financeiro, seja atravéS da Casa do Congresso 
ou do Executivo c na omissão de ambos os Poderes, por 
provocação do próprio Procurador-Geral da República. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. -

Por tudo isso, quero afirmar: s-õ um- Choque heterodoxo· 
revolucionário, cOm os olhos voltados, de um lado. para essa 
filosofia neoliberal, que eles nos estão matr~iram~:nte inipoh
do, e, de outro, para o que está claramente escrito no caput 
do art. 192 da Constituição; só um- choque, repito, poderá 
por fim à corrida inflacionária, cujoS tumores cãnce·roSos estãO 
sendo tratados pelo Sr. Ministro da Fazenda com xarope ca
seiro. 

O Senhor Presidcfttc Itamar-Fl-anco já diS-se que xarope, 
não cura câncer, mas está seguindo obedientemente o seu 
Ministro Fernando Henrique. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ (}Stá. por demais evi_dente 
que o Sr. MiniStrO dã-Fazenda Fernando f7:enrique riãb fará 
nenhuma reforma. O Senhor Presidente da República também 
não, pois acredita piamente na ação de seu Ministro. embora 
queira que os juros baixe.m .• comoJambérn_ a inflação. Para 
mim, todos os a tos determinados e praticados por ambos estão 
evidentemente postos contra as_sua_s (inalidades. Não quero 
discutir isso agora. 

O que desejo afirmar, alto e bom som, é que não acredito 
mais na governabilidade do País. V:-1e di~er, a ~trutura qe 
poder político-partidária do País não está preparada para ven
cer a crise fabricada pelo poderoso Sistema Financeiro Naçio
nal. 

Assím sendo. a única luz que vejo no fundo do túnel 
é a seguinte: o Sr. Procurador-Geral da República, com sua 
coragem e com os poderes que hoje tem em suas mãos, estudar 
a possibilidade de entrar uma_ ação direta de inconstitucio
nalidade de todo o Sistema Financeiro Nacional. 

Por iSso mesmo. pcrgUrit(f: enquanto as duas Casas do 
Poder Legislativo não providenciarem a Lei Complementar 
a que se refere o art. 192 da ConstituiçãO, pode o Sistema 
Financeiro contin_uar eStruturando-se de forma a _afrontar a 
Constituição e provocar o desequilíbrio do País e-a -d.esservir _ 
os interesses da coletividade, como evidentemente vêm fazen
do os banqueiros, com seus lobbies montados nos diversos 
órgãos dos T:tês Poderes? Evidente_mente, não! 

Temos institutos novos na Constituiçã_o que colocam nas 
mãos do Ministério Jlúblico e do Poder Judiciário o poder 
de suprir a lamentável falta 'do Poder Legislativo, contida 
em sua inércia pelo fator real do poder: os banqueiros. Ou. 
não é verdade que o Poder Legislativo já deveria ter ela_borado 
a lei complementar para conter_ a sanha de lucros, que é a_ 
sagrada natureza dos banqueiros, desde épocas imemoriais? 
Temos visto o Seilã.dot ManStieto de Lavor reclamar constan
temente para que seu projeto seja desengavetadq. Esse pro~ 
jeto está dormitando não se sabe onde, que é a i-cforma preco
nizada para a aplicação do art. 192. 

Todos sabemos que há um parecer da Consultoria:-Geral 
da República, da lavra do então Consultor Saulq Ramos, 
que se situa ha orla administrativa, determinando a não aplica
ção imediata do que dispõe o art. 192. 

Por isso mesmo, face a essas_ .omi_ssõçs, a esses como
dismos e a essa tranqüilidade com que temos procedido é 
que neste meu pronunciamento eu insto, provoco. promovo 
e solicito que o Sr. Procurador-Geral da República, com fulcro 
no que dispõe o inciso LXXI do art. soda_ Constituiçã.Q,. adote 

providências para suprir a falta de norma regulamentadora 
dos direitos que adviriam de um sistema financeiro nacional, 
estruturado de forma a promover o desenvolvimento equili
brado do -País e a servii" aos interesses da coletividade, 

É muitO triste para o nosso: País, mas sinto que o que 
eu disse e o que aqui está escrito é pura verdade, dita com 
o propósito de- se- tocar na ferida, para ver se é possível fazer 
alguma coisa antes que, na verdade, o povo continue tendo , 
de nós uma imagem' mais_ generalizada_~da nossa omissão. É 
assim que esses ecos que estão sendo ne_gativos e -~eºtidos 
por todos nós, serão um dia substituíQ9_s_ pelos aplausos, por
que tivemos realmente a coragem de enfrentar o lobby gigan~ 
tesco do siStema _finánceiro, seja através da Ca$_a do Congresso 
ou do Executivo e na omissão de ambos- os Poderes, por 
provocação do próprio Procurador-Geral da República. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra áO nobre Senador Gilbc;rto Mi_!anda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senado
r_es •. ~ comu~icação que tenho a fazer versa sobre uma questão 
de ética e comporta uin juízo crítico severo sobre_ a atitude 
que os· bilncos privados vêm adotand_o em rela_ção ao PIS. 
Sabemos odos que a contribuição ao Programa de Integração 
Social, PIS, se dest10a ao Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT). 

Num momento da evolução econômica do País, em que 
o desçmprego resulta, em parte. do esforço de modernização 
do sistema produtivo, é--Vital para a sociedade que o Governo 
cumpra o seu papCI na assistência- aQ ti"abalhador desempre
gado. 

Quarenta por cento dos recursos de que dispõe o FAT 
têm essa finalidade social rclevan_te. Os 60o/a- restantes podem 
ser aplicados pelo BNDES, gestor _do Fundo. em projetas 
de modernização do setor industriaL 

Mas, não são todos os bancos privados que se negam 
a recolher o que devem ao PIS. A informação disponível 
nos reVela um fato singular, a saber: os pequenos bancos, 
em número de onze, cumprem religiosamente esse compro
misso. Recolhem a taxa, conforme alíquota do setor finan-
ceiro, que é de 0,65% sobre a receita. __ ·-

No e_ntanto, os grandes bancos nacionais s_e recusam a 
efetuar o recolhimento. Entre eles destaca-se como inadimM 
plente o Bamerindu_s, que pertence ao Ministro da Indústria 
e do Comércio, o Sr. Andrade Vieira. 

Ora, Srs. Senadores., os analistas de bÇtfailÇOS-ressaltam, 
a todo passo, os lucros crescentes apurados pelos bancos. 
Diz-se, habitualme_nte, que a economia inflacionária brasileira 
representa um paraíso para os bancos. sobretudo os de setor 
privado. É de tal modo favorável a sittJ,ação para as instituições 
financeiras. que muitos bancos da área pública exibem lucros 
elevados. 

Há uma observação pertinente a fazer_sobre essa confron
tação dos grandes bancos particulares com o Estado. Atente-se 
bem para o fato de que o rápido avanço da autômação dos 
serviços torna o setor financeiro responsável por substancial 
parcela d_c trabalhadores agora desempregados. 

O processamento eletrônico de dados tem corno traços 
característicos o ganho de eficiência_e_a_supressão de postos 
de trabalho. São correlatas os dois fenômenos. Nisso prima 
a rede bancária ~acibnal. Na verdade~ poucos paíseS Se equipa-
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ram ao Brasil no grau de informatização dos _serv_iços fin-an-
ceiros. ~-- -~ ~- __ 

Slgnífica isso que a sociedade_naçional pode contar com 
um setor financeiro moderno e eficienfC.-Mas o r<::verso dessa 
reluzente medalha é o desemprego de gra~de massa de barlcá
rios. Nos últimos anos,_ milhares e milhares de postos de traba
lho foram fechados, suprimidos, no setor financeiro. 

Agora, uma pergunda incómoda para os banqueiros pri
vados, entre os quais um Ministro de Estado, candidato aberto 
ao Governo do Paraná c candidato oculto à Pr_esidê_ncia da 
República, o Sr. Andrade Vieira. Eis a pergunta: =--quarenta 
por cento dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
se destinam a amparar trabalhadores desempregados? A res
posta é afirmativa, como sabem os banqueiros. 

Não há dúvida_ de que o _dispositivo legal que destina 
40% do F A Tao desempregado deixa exposta a face anti-social 
dos bancos privados. 

O reconhecimento da política ao ti-social dos bancos criará 
uma situação desconfortável para o ilustre Senador Henrique 
CardoSo, ora ocupando a Pasta da Fazenda, se_ ele não e_nfren..: 
tar com altivez esse desafio dos grandes bancos particulares. 

O assunto está pendente de solução. Aguarda a opinião 
pública que o Presidente Itamar Franco não dilua a decisão 
que o titular das Finanças viera ímpor para sanar um abuso 
inominável. 

O Brasil está com mais de cinco milhões de desempre
gados~ Considera-se inadimissível uma atitude comtemplativa 
do Governo diante de questão rumorosa, como essa. Afinal, 
é dever indeclinável do Poder Executivo estender ajuda aos 
milhões que hoje estão com Salário Zero. Os grandes bancos 
privados têm de ser levados a entender a natureza desse com
promisso oficial. 

Os baQCOs privados estão devendo ao PIS uma cifra esti
tn~da em _três bilhões d~ dólares. Esse é_ o montante que 
de1xaram_ de recolher ao Programa de Integração Social, nos 
últi_m_os dois anos. Os desempregados precisam de parte desse 
dinheiro. 

_Era o que tinha a dizer. . 

COMPAJI.ECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco _ AJmir Gabriel _ César Dias _ Francisco 
Rollemberg _ Q!l.i~erm.e Palmeira ...., Iram saiaiVa _ Jarbas' 
Passarinho _ João França __ !osé __ Fogaça _ Marco~ M;iCiCI _ Mauro 
Benevides _ Meira Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa. profeta de lei que será lido pelo Sr. 1" Secfetário. 

É lido o s_eguinte. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 106, DE 1993 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de micro
nutrientes aos produtos de alimentação que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O leite comercializado no País. segundo as-espe

CificaÇõeS cOntidas no art. 2'\ bem como o sal destinado ao 
consumo humano ou animal, serão adicionados dos micronu
trientes referidos nesta lei. 

Parágrafo único. A adição dos micronutrientes a que 
se refere esta lei é de responsabilidade dos respectivos produ
tos ou transformadores, _exce_to n_o tocant_e .ao leite, caso em 
que a responsabilidade Ca-be_ à usiria de betl.eficialni::nto-."" 

Art. 2~ Para os fins do artigo ãnterlót, oS seguinteS: teo
res de micronutrientes serão adicionaís aos alimentos, propor
cionalmente às unidades de peso ou_ volume indicados: 

I - LEITE EM PÓ Teores por Kg 

(Desnatado) 

Vitamina A 
Vitamina C 
Vitamina D 
Ferro (elementar) 

11 - LEITE EM p() 

(Sem i-desnatado) 

Vitamina A 
Vitamina C 
Vitamina D 
Ferro (elementar) 

Mínimo 

15.000 UI 
800 mg 
3.000 UI 

35mg 

Teores 

Mínimo 

7.500 UI 
800 mg 

2.000 UI 
35 mg 

por 

1\láximo 

25.000 Ul 
1.200 mg 

3.500 UI 
45 mg 

Máximo 

12.500 UI 
1.20.0 mg 
3.000 UI 

45 mg 
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III - LEITE EM PÓ Teores por 

(Integral) Mínimo Máximo 

Vitamina A 
Vitamina C' 
Vitamina D 
FeiTo (elementar) 

5.000 UI 
800mg 

1.000 UI 
35 mg 

8.000 Ul 
1.200 mg 
1.500UI 

45 mg 

IV- LEITE PASTEllRIZADO Teores por K~ 

(Sem i-desnatado) Mínimo · ~ lúximo 

Vitamina A 750 UI 1.200 UI 

Vitamina D 200 lJ I :wo III 

V- SAL (eon~timo humano Teores por Kg 

ou animal) 
Mínimo Máximo 

Iodato. de .Potássio 20mg 40 mg 

Parágrafo único". Os produtos de que trata esta lei so~ 
mente poderão ser vendidos, para consumo no terdtório na- _ 
cional, se trouxerem grafadas na embalagem, em caracteres 
bem visíveis, as indicações _relativas aos micronutrientes, nos 
teores definidos neste artigo. . 

Art. 3<:> Sem prejuízo de outras penalidades, previstas 
na legislação federal, estadual ou municipal, o não cumpri
mento do estabelecido nesta lei sujeita o infrator às seguintes 
sanções: 

I-multa em valor correspondente a, no mínimo, duas 
mil (2.000) e, no máximo, dez mil (10.000) Unidades Fiscais 

, de Referência - UFIR, graduada conforme a gravidade do 
dano, na forma prevista em regulamento, e elevada ao dobro 
em caso de reincidência~ 

II -perda ou restrição de incentivos e benefíCios fiscais 
concedidos pela União; 

III -perda de financiamento, ou suspensão de partici
pação- em linhas de financiamento,- em estabelecimentos_ ofi
ciais de crédito, instituído pelo poder público Federal; 

IV -suspensão temporária de sua atividade, até 30 trinta 
dias, por ato conjun:tó de Ministros de Estado, na forma em 
que dispuser o regulamento. 

§ 19 Nos casos preVistos no-s inciSOs II e III deste_ artigo, 
o ·ato declaratório da perda, restrição ou suspensão caberá 
à autoridade que tiver concedido os benefícios, incentivos 
ou financiamentos, mediante _comunicação das autoridades 
competentes, indicadas no regulamento. 

§ 2~ A suspensão temporária, referida nO inciso IV, po
derá ser interrompida por ato da autoridade que a determinar, 
caso comprovada a reparação do fato motivador da sanção. 
· - .§-3' Para cálculo da multa baseada em UFIR será con

siderado o valor vigente no primeiro dia do mês ~m que se 
lavrar o auto de infração. -- - -

§ _49 
_ A ~ulta prevista nt:s_te artigo será agrav~da até_ 

o máxm10, no caso de artifíciO-, ardil, simulação, desacato, 
embaraço ou resistência à ação fiscal, "levando-se em conta 
além das circunstâncias atenuantes, a situação econóniiCO~
fina~ceira do infrator e os mei()S ao seu alcance para cumprir 
a let. 

Art. 49 Os órgãos e instituições públicas responsáVeis 
pela fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei comuni
carão ao Ministério Público Federal, de imedfato, para as 
providências que este fU.lgar necessário, a inobservância da$ 
exigências legais e regulaJ!lentare~. 



'· 771~. :ferça;.feira 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1993 

,. .. 

Art. 5" O P~&r Executivo regulamentará o disposto 
r,.;Restá l~i'nb prazo de 60 (sessenta) dias, ç_Qotados de sua publi
,,.caç$. 

.P:. .., · A.rJ.. 6" Esta. lei :ntrará cm vigor 60 (sessenta) d_ias após 
a çla.ta de sua pubhci)Çao. ___ -_ 

Art. 7o' RcvO'gam-se as disposições cm contrário. 

Justificação 

O ptojetb de rei que ora submetemos à apreciação d~sta 
Casa, para cuja elaboração contam.os com asscssorameo~o 
do Professor Bcrtoldo Kruze, ex-Presidente do Inan e Pró
R~itor da UF'PE e do professor José Malaquias, pesquisador . 

' .~·Professor da UFPB -, tem por ohjciivô contribuir para 
ifã s~ração das carências alimentares, que marcam grandes 
''c<::l'fifili!énte's da população brasileira, e busca cJJvolver, além 
do Gõv_e_i'ti_o, em seuS_aifercntes nívés, a-sociedade civ.U como 
um todo. . o~· 

ht A despeito do fato de tramitarem, atualrnentc, nesta Ca
sa, proje;tos de lei de autoria dos eminentes .Senadores Júlio 
Cafupõ~e Jarba.S Passarinho, que demonstram a idêntica preo
-cupação' ctim os aspectos de "fome oculta" e desnutrição cró~ 

. nicft·que assola o Páls, a nossa proposta procura enrocar, 
pribritariafuinte_, os---aSpectos da ciêilcia nutricional na infân
cia. Nqm país onde. de cada du_a;; crianças, uma é desnutrida; 

~;.-~ e not!(at si:gnificativa parcela da elevada mortalidade infantil, 
da ijirl~ã.estatura e do retardo mental relativo pode ser atri
buúfaa déficits aliril~\ares, todo esforço executado no_sentido 
de corrig1r-tais.ãbciTÍções será pouco para fazer frente à mag-
~~ ·?o~_problema nutricional das ::ri?nç.as brasileiras, espe

.. ~ci~Hfr~nte entre os 32% da populaçao mdtgcnte. 
A,·.Proposição procura, especificamente, solucionar graves 

ca-rências nutricionais específicas, como a deficiência de vita,
mf'ria A e de' iodo,_ além da anemia nutricional ferropriva. 

A hipovitaminose A, endêmica no Nordeste_ Brasileiro, 
prevatéce ain-da nos bolsões de pobreza de todo o País. É 
a prfriCif>al cat!sa de cegueira evitável em_cri_anças no mu-ndo 
(2~.000 c·as~g9.Q):e, Segundo estudos recentes, CO~!dbui 
~ !113 partici.lfaçã~ de 20 a 25% n_a determinação da§.Jaxas 

t!-31idade infaótil~ pré-escolar. A prevenção da carência 
A, pelo_ehlprego de doses máxima~)'CrlódiC_a-s, 

en eciffient6 de alimentos e pela indução .. d_c fontes 
alirrren· ares rkas neste_ nutriente. é medida factível._ a um 
custo muitO-baixo. À relevância do problema e a perpectiva 
de_ aplicação de medklas de elevada _efiçáci~ a um custo redu
zido induziram os governos de 139 nações, entre os quais 
o Br.a,sil, a assumir o compromisso de alcançar o controle 
virtual da deficiência -de vitamina A até _o anQ_2000. Esta 

. Jej!rará sul)s;_íçlíõ·dç~isivo em relação a meta. ___ _ 
•· ··• ·~s ane:ib~s cbnstfh.i'ém, em termos de magnitude_, o mais 
çr '" dos prohlcffias_carenciais no _mundo, atingiOJo U'!fl 

tros países subdesenvolvidos. segundo esti
Naçõe!; Unidas (FAO.IOMS/Unicef), vitirn'ando, 

sobtêi'U o~ mul~res ·e qjança~. _ 
No Biasii, aS arjffiias se tlh;tribuerii em todos o~ espaços 

geOgráficos. ·sem -tftarcántes distlnçõCs de situÇ~,çõ_~~, so~io-e.co
;;- ilómícas. Em Selo ·Paulo, pOr exémplo, em crianças de 5 meses 
"'a S"'ánQs, a prevalência de anemias aumentou d_c 2.2% .. em 

19,74, pãfa 35%, dez: anos depois. No País como um todo, 
-_ ~a-se: q~etrt~~~~({ a SO!ff. das crianças de 5 meses a dois 

_- . -. _ á~s sâcrP,dl'tadof.~f de anemms, nas formas leve, moderada 
~:<v~i-.-·;~ e l~ve(â~_- EXperiéficiàs Como a adição -de· ferro ao leite çm 

·.- .~~<- r_~~~â~d.'-o.d._ e sao PaUlo, evidCnciaram que ~\efi.a'p9.SsíY~1 
ã. ~ ô Cie-~7_0% do~ casos, com o consumo dtano de dç;s 

._.,_._ 

copos de leite por día, durante 3 meses. Assim, se estabelece 
pcrpcctiva da~ mais promissoras para o controle das anemias, 
que também figuram no elenco das grandes prioridades e 
compromissos internacionais de goVe_rqo dos países do Ter
ceiro Mundo. A adição de vitamina no _kite ~~pr_esenta uma 
medida que melhora, cm at~ 250%, 6 aproveitamento do 
ferro. 

O caso do bócio e demais manifestações por caréncia 
de iodo (a idiotia, a surdo-mudez, formas mais atenuadas 
de comprometimento mental, o nanismo c a mortalidade infa

_tij e escolar) constituem exemplo ilustrativo do descompro
misso com que o problema vem sendo conduzido no Brasil. 
Não existe uma legislação clara sohre a medida universalmente 
eletiva para o controle do bócio - a iodatação do sal de 
consumo humano c animal. A despeito desta limitação e graças 
ao empenho de um pequeno grupo de técnicos do Instituto 
Nacional de Alimentação e Nutrição e da Fundação Nacional 
de Saúde, o bócio praticamente foi extinto na Brasil. No 
entanto, nos dois últimos anos, o programa de iodatação do 
sal, sem o necessário suporte legal. sofreu grave retrocesso, 
de forma que o País está na iminência de assJstir à receita 
da endemía hodgena e demais conseqüências da carência de 

iodo, desde que apenas 1/3 do sal consumido vem sendo corre
lamente enriquecido com o iodo ato de potácio. 

Além de conseqüências no plano social, esses. fatos são 
muito negativos para a nossa imagem no exterior e para os 
próprios compromissos internacionais do Brasil com relação 
às metas de saúde, de vez que, até o ano 2000. espera-se 
o completo controle das doenças provocadas por deficiência 
de iodo em todo o mundo. 

O País está sensilizado e mobilizad~) pelo problema da 
fome. Ê esta a oportunidade de se definire-m--medidas básica~ 
para questões menos perceptíveis, mas igualmente relevantes, 
sobretudo _g_uando medidas técnicas e de baixo custo podem 
produzir respostas de elevada eficácia, como no ~aso das defi-
ciências por micronutrientes. - - . 

Esperamos, pelas razões expostas, que este Projeto venha 
a ser acolhido pelas duas Casas do Congresso Nacional e, 
afinal, transformado em lei. 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1993.- Senador Marco 
_1\:faciel. 

(A Comissão de Assuntos Sociais- decisão termi
nativa) 

'O SR. PRESIDENTE (Chaga> Rodrigues) -0 projeto 
lido será publicado c remetido à Comissão competente. 

A-Presidência, nos termos do art. 174 do Regimento 
Interno, dispensa, lia sessão de hOje, o perfodo correspon-
dente à Ordem do Dia. --

-Nada ma i~ havendo a tratar, a Prcsid~ncia vai encerrar 
os trabalho~. designando para a sessão ordinária de amanhã 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 156, DE 1992 
(Em regime de urgencia, nos tcrlnos do art. 336, c,_do 

Regimento Interno) 

(Tramitando em conjÍ.mto com os Projetas de Lei ao Senado 
n'' 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992) 
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Continuação da discussão, cm turno úniCo, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 156, de 1992 (n" 1.670/89, na Casa de 
origem}, que dispõe sobre partidos políticos, regu~amenta Os 
arts. 17 e 14, § 3°', inciso V, da Constituição Federal, tendo 

PARECERES 
-Da ComisSão de Constituição, Justiça e Cidadãnia, 

sob n" 173, de 1993, favorável ao ProjetO de Lei da Câmara 
n'' 156, de 1992, c às Emendas n·"l> 2,A _a 10, nos túmOs da 
Emenda n" 11-CCJ (Sub~titutiva) que oferece; peJa--rejCúção 
das Emendas n'·'~ 1 e 3; e pela prejudicialidade dos Projt!tos 
de Lei do Senado n·• 243 c 268,.de 1991, 6 e 130, de 1992, 
que tramitam em conjunto; c - -

-de Plenário, Relator: Senador José Fogaça, cm substi
tuição à Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania, favo
rável, nos termos de novo Substitutivo. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO n" 243; DE I 99I 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, do 

Regimento Interno) · 

(Trarrtitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câma
ra n'' 156, de 1992, c Projetas de Lei do Senado n·" 268. 
de 1991,6 e 130, de 1992) 

Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei do 
Senado n" 243, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, 
que _altera dispositiVo-S da Lei n" 5.682, de 21 de julho de 
1971- Lei Orgânica-dos Partidos Políticos, tendo 

Pareceres 
-da Comissão Diretora, sob n·' 5ü0, de 1992, oferecendo 

a redação do vencido; 
-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n'·' 173, de 1993. favorável ao Projeto de Lei da Câmara n" 
156, de 1992, e as Emendas n"' 2, 4 a 10, nos termos da 
Emenda n'' 11-CCJ (Suhstitutiva) que oferece; pela rejeição 
das Errú!ndas n"' 1 e 3; e pela prejudicialidade dos Projetos 
de Lei do Senado n• 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992, 
que tramitam em conjunto; e 

-de Plenário, Relator: Senador José Fogaça._~m substiR 
tuição à -confiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania, favo~ 
rável, nos termos de novo Substitutivo. --

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 268, DE 1991 
(Em regime de urgência rios temos do art. 336, C, do 

Regimento Interno) 

(Tramitando em conjurito com o Pr6jei0Ue-Lei da Câma
ra n" 156, de 1992, c Projetas de Lei do Senado n"' 243, 
de 1991, 6 e 130. de 1992) 

Discussão, cm turno úriiêo, do Projeto de LerdO senado 
n\' 268. de 1991, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, que 
revigora os arts. 72, 75, 76 e 77 aa Lei n" 6.682, de 21 de 
julho de 1971 (Ld Orgânica dos Partidos Políticos), que "dis
põem sobre perda do mandato por infidelidade partidária" 
tendo 

PARECERES 
-Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

sob n" 173, de 1993, favorável ao Projeto de Lei da Cãmara 
n" 156, de 1992, e as_Emcndas n·~ 2, 4 a_ lO, nos termos da 

Emenda n" 11-CCJ (Substitutiva}-quc oferece; petarejeição 
das Emendas n?f 1 e 3; e pela prejudicialidade__dos __ Projetos 
de Lei do Senado n• 243 e 268, de 1991, .6 e 130, de 1992, 
que tramitam em conjunto; e _ _ -

---de Plenário, Relator: Senador José Fogaça, em 
substitução à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
favorável, nos termos de novo Substitutivo. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 6, DE I992 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, do 
Regimento lntemof -

(Tramitando em conjunto com o-PrOjetó de Lei da Câma
ra n" 156, de 1992, e Projetas de Lei do Senado n"' 243 e 
268, de 1991, e 130, de 1992) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n'' 6, de 1992, de autoria do Senador Odacir Soares, que 
introduz alterações na legislação eleitoral. e dá outras provi
dências. tendo 

PARECERES 
-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob

n" 173, de_l993, favorável ao Projeto de Lei da Câmara n·• 
156, de 1992, e as Emendas n·" 2, 4 a 10, nos termos da 
Emenda n" 11-CCJ (Substitutiva) que oferece; pela rejeição 
das Emendas n"s 1 e 3; e pela prejudicialidade dos Projt:tos 
de Lei do Senado n• 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de I992, 
que tramitam em conjunto; e 

-de Plenário, Relãiúf: Senador .fos{Fogaça, em substi
tuição à Comissão de Constituição, JUstiça e Cidadania, favo-
rável, nos termos de no_vo_S~bsti~u_ti~o. · 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 130, DE 1992 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n·• 156, de ~992, e Projetas de Lei" do Senad9 n''~ 243 e 268, 
de 1991, e 6-, de I992) · · ··· - -· · 

Discussão, em tu~no único,doProjeto de Lçi do Sen~d()_ 
n" 13-0. de 1992, de auto"ria do SenadOr -M~uco Madcl, que 
dispõe sobre o financiamento dos Par_tidos PolítiCOs, e dá ou
tras providências, tendo 

PARECERES 
-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadarlia, sob 

n" 173, de 1993, Javodvel ao ProjetO de Lei da Câmara n~· 
156, de 1992, e as Emendas n''' 2, 4 a 10, nos termos da 
Emenda n" 11-CCJ (Su_bstitutiva) que -ofêre·êe; pela rejeiçã-o· 
das Emendas n'" 1 e 3; e pela prejudicialidade dos Projetos 
de Lei do Senado n• 243 e 168, de 1991, 6 e 130, de 1992, 
que tramitam em conjUntO; e 

-de Plenário, Relator: Senador José Fogaça, em substi
tuição à Comissão de_ Constituição, Justiça e Cidadania, favo
rável, nos termos de novo Substitutivo. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA n' 109, DE 1993 

(Em regime de_ urgência nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cà_mara 
n" 109. de 1993 (-n" 3.602!93, na Casa de_ origem), que modifica 
a Lei n·' 8:629~de 25 Qc:; fevereiro de 1993, que "regulamenta 
disposifivos cOristitucionais relativos à reforma agrária". (De
pendendo_ de parecer.) 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 25, DE 1993 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno ú!jico, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 25, de 1993 (n' 298193, na Câmara dosDeputados), 
que dá nova redação ao art. 4•) do Decreto Legislativo n"' 
92; de 1992. (Dependendo de parecer.) 

-8-
REQUERIMENTO N" 765, DE 1993 

Votação, em turno _único, do Requerimento n" 765, de 
1993, do Senador Lourival Baptista, solicitando, nos termos 
regimentais, tramitação conjunta dos Projetas de Lei do Sena
don')~ 76 e 89, de 1993. por tratarem de matérias que versam 
sobre o mesmo assunto. 

-9-
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 17, DE 1992 

Discussão, em turno üfiico, da Redação Final (oferecida 
pela ComissâO Diretora em seu Parecer n" 246, de 1993) do 
Projeto ___ de Decreto Legislativo nõ> 17, de 1992 (n~ 24/91, na 
Câmara dos Deputados), que homologa ato do Conselho Mo~ 
netário·Nacional que autorizou a emisSão de papel-moeda 
no valor de oitenta e_ sete bilhões e seiscentos milhões de 
cruzados novos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

(Lel•anta-se a sess.ão às 16 horas e 44 minutos.) 

A TO N' 425193 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

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 il" 2,_ de 4 de __ ahril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n"' 501192~1-: resolve aposen
tar, voluntariamente, com prov!!ntos proporcionais ao tempo 
de serviço, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, matrícula 
0864, Técnico de Indústria Gráfica Legislativa, Nível II. Classe 
Especial, Padrão IV/M23_, do Qua_dro de Pessoal do Centro 
Gráfico do Senado Federal-CEGRAF, nos termos do art. 
40, inciso IÜ, alínea c, da Constituição da República Federa
tiva do Brasil, combinado com o art. 186, inciso III, alínea 
c, da Lei n' 8.112, de II de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 20 de agosto de 1993.- Humberto Luce
na, Presidente do Senado Federal. 

ATO N" 426193 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe~ 
téncia regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que constado Processo n'' 1120/93-0, resolve aposen
tar. voluntariamente, ANTONIO ALVES DA SILVA. matrí
cula 1126, Técnico de Indústria Gráfica Legislativa, Nível II, 
Classe Especial, Padrão IV/M23, do Quadro de Pessoal do 
Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos 
do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186, inciso III. 
alínea a e 192, inciso II, da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro 
de I990. 

Senado Federal, 20 de agosto de 1993.- Humberto Luce~ 
na, Presidente do Senado Federal. 

ATO N• 427193 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
t_ê_ncia regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de_ 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n'' cl78/93-6, resolve aposen
tar. voluntariamente, MIGUEL COELHO PERPÉTUO, ma
trícula 0330, Técnico de Indústria Gráfica Legislativa, Nível 
II, Classe Especial, Padrão IV/M23, do Quadro de Pessoal 
do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos ter
mos do art. 40, inciso lU, alínea a, da CQnstituição da-Re-pli~ 
hlica Federativa do Brasil, combinado com osarts. 186, inciso 
III, alínea a e 193, parágrafo 1", da Lei n·' 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. 

Senado Federal, 20 de agosto de 1993.- Humberto Luce
na, Presidente do Senado Federal. 

ATO N' 428193 
DO PRESIDENTJ'.DO SENADO FEDERAL 

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 nn 2, de 4 de abril de 1973, e, tendo 
em vista o que consta do Processo n" 1038/93~ 1, resolve aposen~ 
tar. voluntariamente, JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO, 
matrícula 01_18, TéCnico de InQústria Gráfica Legislativa, Nível 
II, Classe Especial, Padrão IV/M23, _do Quadro de Pessoal 
do Centro Gráfico do Seriado_ federal- CEGRAF. nos ter~ 
mos do art. 40, -inciso III, alínea a, da ConstituiÇão da Repú~ 
blica Federativa ctO Brasil, COmbinado com os arts. 186, Tnciso 
III, alínea a e 192. inciso II, da Lei n'' 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, e art. 36,1, parágrafo 4", da Resolução n" 5II93. 

Senado Federal, 20 de agosto de 1993.- Humberto Luce~ 
n_;t, Prc_~i.qente_do f)enado Fede_ra_l. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XL VIII- N• 138 QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 1993 BRASÍLIA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso ~acional aprovou, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos termos 
do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 20, DE 1993 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que 
autorizou a emissão adicional de papel-moeda no valor 
de NCz$6.836.000.000,00 (_seis bilhões, oitocentos e trin
ta e seis milhões de cruzados novos). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fica homologado o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão adiCional de papel-moeda, 
no exercício de 1989, no valor global de NCz$6.836~000.000,00 
(seis bilhões oitoccntose trintae seis milhões de cruzeiros no
vos), em resposta à solicitação e às razões constantes da Men~ 
sagem no 541, de 19 de setembro de 19.89, do Poder Egecutivo. 

Art. 2<? Este decreto legislativo entra cm vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 24 de agosto de 1993.- Senador HumR 
berto Lucena, Presidente. -

Faço saber que o COngresso Nacional aprovou, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos termos 
do art. 48, item 28 do Regimento Interno. promulgo o seguinte 

_DECRETO LEGISLATIVO N• 21, DEI993 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que 
autorizou a emissão adicional de papel-moeda no valor 
de NCz$1.200.000.000.00 (um bilhão e duzentos milhões 

·de cruzados novos). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Fica homologado o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão adicionaJ de papel-moeda, 
no exercício de 1990, no valor global de NCz$1.200.000.000.00 

(um bilhão e duzentos milhões de q;u~ados novos), em r~spos
ta à solicitação e às razões constantes da Mensagem n" 139, 
de 21 de fevereiro de 1990, do Poder Exe:cutivo. 

Art. zo Este decreto legisfativo entra em vigor na data 
de sua publicação. . 

Senado Federal, 24 de agosto de 1993.- S_enador Hum
berto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Hum
berto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" 22, DE 1993 

Aprova o texto do Trãt~do sobre Transferê~cia de 
Presos, celebrado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo do Canadá, em Brasília, 
em 15 de julho de 1992. 

O CongreSS? Nac:ional decreta: 

Art. .1" É aprovado o texto do Tratado sobre Transfe~ 
rência de Presos, celebrado entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, em Brasnia, 
em 15 de julho de 1992. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprec_~ação do Congres
so Nacional quaisquer a tos que impliquem modificaÇão deste 
Tratado, bt::m como quaisquer ajustes complementares que, 
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
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acarretem encargos ou conlpromissos gravosos ao patrimônio 
nacional. 

Art. 2" Este decreto legislativq entra: em. vigor n_fl. data 
de sua publicação. · 

Senado Federal, 24 de agosto de 1993. -Senador Hum· 
berto Lucena, Presidente. 

TRATADO SOBRE TRANSFER~NCIA DE 
PRESOS ENTRE O GOVERNO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
E O GOVERNO DO CANADÁ 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo do Canadá, 
(doravante denominados "Partes"), 
Desejosos de promover a reabilitação soc"tál de Presos, 

permitiri.do que eles cumpram suas penas no país do qual 
são nacionais, 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

1. As penas .impostas a nacionais do Canadá na Repú~ 
blica Federativa do Brasil poderão ser cumpridas de acordo 
com as disposições do presente Tratado,_ 

2. As penas impostas no Canadá a nacionaiS da Repú~ 
blica Federativa do Brasil poderão ser cumpridas de acordo 
com as disposições do 'presente Tratado. 

Artigo II 

Para os fins do presente .Tratado: 
a) o termo "Estado Remetente" se refere ã Parte da 

qual o preso é transferido; 

b) o termo "Estado Recebedor" se refere_ ã Parte para 
a qual o preso é transferido; -

c) o termo "nacional'' se refere, no caso do Canadá, 
a um cidadão canadense; 

DIÁIUO DO CX»>OIU!SIO NACIONAL 

ASS!J<A T\JRAS 

d) o termo "nacional" se refere, no caso do Brasil, ·a 
um brasileiro, como definido pela Constituição brasileira; 

e) o termo "preso" se refere a uma pessoa julgada culpa~ 
da por um criine e:co!ldenada no território de uma das Partes. 

Artigo III 

A aplicação do presente Tratado ficará sujeita às seguin~ 
tes condições: 

a) o crime pelo qual a pena foi imposta também deve 
constituir infração criminal no Estado Recebedor; 

b) o preso .de_ver:á s.er p;:tcio"!l~l dq ~~t:ado ~eç~bedor; 
c} !la ocasião da apresentação do pedido ~specificado 

no§ 3"-dó arf. ·v,~ devem 'restar peló--méflõs ·seis nteses-de 
pen'a por cumprir-; · · · · · · · · o , • , 

d) que nãó esteja pendente de julgame-nto quã.lquer re
curso em relação à condenação imposta ao preso no Estado 
Remetente ou que tenha expirado o prazo para a interposição 
de recursO. · 

Artigo IV 

Cada Parte deverá designar uma autoridade responsável 
pelo desempenho das funções estabelecidas no âmbito do pre~ 
sente Tratado. 

Artigo V 

1. Cada Parte deverá explicar o teor do preserl-te Trata~ 
do a qualquer preso ao qual o mesmo possa aplicar~se. 

2. Qualquer transferêncía de presos no âmbito do pre~ 
sente Tratado deverá ser_ efetuada por iniciativa do Estado 
Remetente .. Nenhuma das disposiçõCs do· presente Tratado 
deverá ser interpretada como impedimento a qU.'e- um preso 
apresente pedido de transferência ao Estado Remetente ... 

3. Se um preso solicitar transferência e o Estado Reme
tente aprová~la, o Estado Remetente deverá transmitir o pedi~ 
do ao Estado Recebedor por via diplomática. 

4: Se o Estado Recebedor aprovar um pedido, devCrá 
notificar o Estado Remetente da sua decisão e tomar as medi~ 
das necessárias para efetuar a transferência; caso contrário, 
deverá informar o Estado Remetente da sua recusa, sem de
mora. 
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5. Ao tornar uma decisão relativa a uma transferência, 
cada Parte deverá considerar todos _os fator~s que possam 
contrihuir para promover a reahilitação do preso. 

6. _Se o pedido de transferência for aceito pelo Estado 
Recebedor. o Estado Remetente dará oportunidade ao Estado 
Recebedor, se este assim o desejar. de verificar. antes da 
transferência, se o consentimento do preso·- foi manifestado 
com amplo conhecimento de causa. 

7. Não deverá ser efetuada a transferência de qualquer 
preso a menos que sua pena seja de duração exeqüível no 
Estado Recebt:dor, ou a menos que essa pena seja convertida, 
pelas autoridades competentes do Estado Recebedor, a uma. 
duração cxeqüívcl nesse Estado. · 

8. O Estado Remetente deverá aprese_r1tar uma· decla
ração ao Estado Recebedor indicando o dçlito pelo qual o 
preso foi condenado, a duração da pena e o tempo já cum
prido, inclusive, todo o período de detenção anterior ao julga
mento. A declaração deverá conter ainda um relatório porme
norizado do comportamento do preso em detenção .. n_o sentido 
de se determinar a qualfficãção do mesmo para gozar bene
fícios previstos na legislação do Estado Recebedor. Essa decla
raç-ão deverá ser traduzida para o idioma do Estado Recebedor 
e devidamente autenticada. O Estado Remetente também 
deverá apresentar ao Estado Recebedor uma cópia autêntica 
da sentença emitida pela autoridade judicial competente, e 
das alterações nela efetuadas. Deverâ, ainda, fornecer quais
quer outras informações que possam ajudar o Estado Rece
bt:dor a determinar como melhor tratar o preso ·no sentido 
de promover a sua reabilitação social. 

- 9. O Estado Recebedqr poderá solicitar informáçõeS 
adicionais se considerar que- os -documentos fornecidos pelo 
Estado Remetente não permitem que ele cumpra as dispo
sições do presente Tratado. 

10. Cada Parte deverá tomar as medidas legislativas ne
cessárias e, se for preciso, estabelecer procedimentos adequa
dos com vistas a dar, para os fins do presente Tratado, efeito 
legal dentro de seu território às sentenças pronunciadas por 
tribunais da outra parte. 

Artigo VI 

1. ü Estado Remetente deverá transfé:dr o presO Para 
o Estado Recebedor cm local acordado entre as Partes. O 
Estado Recebedor se responsabilizará pela custódia e trans
porte do preso para a penitenciária ou local onde a pena 
deve ser cumprida; e para cada caso, conforme a necessidade, 
o Estado Rc.!ccbeder solicitará cooperação de terceiros países 
no sentido dt: permitir o trânsito do preso através de seus 
territórios. Em casos especiais, mediante acordo entre ambas 
as Partes, o Es.tado Remetente deverá prestar assistência em 
relação às mencionadas solicitações feitas pelo Estado Rece
bedor. 

2. O Estado Recebedor se responsabilizará por todas 
as despesas relacionadas com o preso a partir do momento 
em que este passe à sua custódia. 

3. A complementação da pena imposta a um preso que 
tenha sido transferido deverá observar a legislação e os proce
dimentos do Estado Recebedor. O Estado Remetente, entre
tanto, reserva-se-á o dircüo de perdoar a pena ou anistjr o 
preso, e o Estado Recebedor deverá pôr em liberdade o preso 
imediatamente após o rt!cebimento da notificação de tal per
dão douanistia~ 

4. A sentença prolatada pelo Estado Remetente não 
poderá, sob quaisquer circunstâncias, ser aumentada ou agra
vada pelo Estado Recebedor. 

5. Por solicitação de uma das Partes, a outra Parte deve
rá aprfisentar um relatório sobre a situação_ de confinamento 
de qualquer preso transferido no âmbito do presente Tratado, 
incluindo, particularmente, liberdade condicional ou soltura. 

6. Salvo disposição em contrário no" presente Tratado, 
o preso transferido de acordo com as disposições deste Tratado 
nâo será privado de qualquer direito por força de Legislação 
do Estado Recebedor, além daqueles que o fato da conde
nação do preso possa ter criado. 

" "Artigo VII 

Somente o Estado Remeterite terá competência para jul
gar qualquer recurso ou solicitação de reforma de decisão 
de um julgamento proferido por autoridades judiciárias. Me
diante o recebimento da devida notificação do Estado Reme
tente. o Estado Recebedor deverá comprometer-se a põr em 
vigor as mudanças introduzidas n~ pena que estiver sendo 
cumprida. 

Artigo VÍIÍ • 

O preso transferido de acordo com os termos do presente 
Tratado não poderá ser detido, julgado ou sentenciado no 
Estado Recebedor pelo mesmo crime que deu origem à pena 

Artigo IX 

1. O presente Tratado poderá estender-se a pessoas su
jeitas a medidas de vigilância e de qualquer outra natureza, 
de acórdo com a legislação de uma_das Partes relativa ameno
res infratores. As partes deverão, em conformidade com suas 
legislações, acordar o tipo de tratamento a ser dispensado 
a tais indivíduos_ no caso de transferência. O consentimento 
para a transferência deverá ser obtido junto à pessoa legal
mente_ autorizada. 

2. Nenhuma das disposições do presente Tratado deverá 
ser interpretada como fator limitante da capacidade que as 
Partes possam ter, independentemente do presente Tratado, 
de outorgar ou aceitar a transferência de menores infratores 
ou de outros presos. 

Artigo X 

L O presente Tratado ficará sujeito a ratificação. A 
troca ~~- if!strumento.s de ratificação deverâ ser efetuada no 
Bi-asil. 

2. O presente Tratado entrará em vigor 30 (trinta) dias 
após a troca de instrumentos de ratificação e permanecerá 
em vigor durante um período de três anos. 

3. Caso nenhuma ds Partes notifique à outra, por via 
diplomática, de sua int~nção de denúncia pelo menos 90 (no
venta) dias antes da expiração do período acima mencionado, 
o presente Tratado permanecerá em vigor por períodos suces
sivos de três anos. 

4. Em caso de denúncia do presente Tratado, suas dis
posições permanecerão em vigor em relação aos presos que, 
ao amparo das mesmas houverem sido transferidos, até o 
término das respectivas penas. 

Feito em Brasília, aos 15 dias do mês de julho de 1992, 
em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa, ínglesa 
e francesa, sendo os trê!) textos igualmente autênticos. 

PelO Governo da RepUblica do Brasil, Celso Lafer, pelo 
governo do Canadá, Willian H. Clark. 

--------
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 66, DE 1993 

Transforn.Ja cargos vagos do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l'! Ficam transformados em cargos da Categoria Funcional de Técnico Legislativo. Nível 

II, Área 3 -Apoio Técnico-Administrativo, Especialidade 3.2- Datilografia, da Carreira Especialização 
em Atividades Legislativas, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. vinte c quatro cargos vagos relacionados 
no anexo a esta resolução. 

Art. 2'' A Subsecretaria de Administração de Pessoal republicará o Quadro de PessoaldQ Senado 
Federal, com as alterações decor.rentes desta resolução. . · 

Art. 3~ _ Esta resOlução eutra em ·;igor na data de sua publicação. 
Art. 4'! Revogam-se em disposições em contrârio. 
Senado Federal, 24 de agosto de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ANEXO 

Situação Aluai 

Categ_oria: Técnico Legislativo Nível: II 
Area 3 -Apoio Técnico-Administrativo- Es

pecialidade 3.2 

Datilografia -'-Total de cargos: 40 

. 'A.rea "o-'- Insi. Equip .. Ocupação e Ambiente 
de Espaço Físico e Serviços Gerais. 

Especialidade~ ó.3- Artesanato. Total de car
gos: 260. 

Situação Nova 

Categoria: Técnico Legislativo Nível: II 
- -Área 3- -Apoio Técnico-Administrativo- Es-

pecialidade 3.2 · 
Datilografia -Total de cargos: 64 

Área 6 - lnst. Equip., Ocupação e Ambiente 
de Espaço Físico e SerViÇos Gerais. 

Especialidade: 6.3,:.... Artesanato. Total dc.cargos~236 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 169' SESSAO, EM 24 DE AGOSTO DE 

1993 
1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N>' 295, de 1993 (n'' 524/93, na origem), restituindo 
autógrafos de projeto de lei sancionado. 

-Submetendo à delü:u.:ração do Senado Federal à 
escolha de nomes indicados para cargos cujo provimento 
depende de sua prévia aquiescência. 

- N'' 293, de 1993 (n' 518193, na origem), referente 
. à escolha do nome do Senhor Gustavo Henrique de Barroso 
Franco, para exercer o cargo de Dirctor de Assllntos lnter-. 
nacionais do Banco Central do Brasil. 

- N'1 294, de 1993 (n'' 525/93, na qrigcm), referente 
a escolha do nome do Senhor Francisco Eduardo de Almei
da Pinto, para exercer o cargo de Diretor de Política Mone
tária do Banco Central do Brasil. 

1.2.2 --Parecer 

Referente a seguinte matéria: 
-Projeto de Resolução n" 59, de 1993, que autoriza 

a celebração do acordo-quadro entre a República Federa-

tiva do Brasil c o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial). relativo 
ao Programa Piloto para a Prott!'ção das Florestas Tropicais 
do Brasil. (Redação final.) 

1.2.3- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n" 107, de 19!)3, de autoria' 
do Senador Carlos Patrocínio, que autoriza o Poder_Execu
tivo a criar a Escola Têcnica Federal de Miracerna do To-
cantins. no Tocantins. . 

1.2.4- Requerimentos 

·- - N'784; de 1993, de autoria do Senador Carlos Anto· 
nio De'Carli, solicitando licença autorizada nos dias 2, 3_~ 
4, 6, 9 e 11 de agosto de 1993. Aprovado. 

- N" 7~.5. de 1993, de urgência para o Projeto de 
Resolução n" 6W93, que altera o Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal. transforma a Auditoria cm Se
cretaria de Controle Interno e dá outras providências. 

1.2.5- Comunicações da Presidência 

-Edição. pelo Senhor Preside-nte da Repúhlica. da_ 
Medida Provisória n" 344, de 19 de agosto de 1993, que 
dispõe sohre o reajuste das merisalidades escolares no 
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mês de agosto de 1993, e designação da Comissà<? Mista 
e ~tabelecimento de cali.::nd<irio para sua tramitaç·ao. 

-Convocação de sessão conjunta a realizar-se ama
nhã, dia 25 de agosto, às 14 ho-ras e 30 m-inuto~. com
Ordem do Dia-que designa. 

-Recebimento_ dos Ofícios n"s S/87 e S!8R. de 1993 
(n"s 5.050 e 342/93. na o.TigCffi). -do Gowrno do Estado 
de Sergipe e da Prefeitura Municipal de SJNOP - MT. 
solicitando autorização para que possam C<.mtratar opera-
ções de crédito, para os fins que especificam. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR ÁUREO MELLO - Homenagem ao 
Exêrcito_hrasileiro pelo transcurso de sua semana comemo
rativa, destacando realizações socíais em bcncfícíu tia po
pulação. 

SENADOR VALMIR CAMPELO- Falecimento 
do Padre Beraldo Francisco. Demonstração de comprome
timento social da Rede Globo com o programa Criança 
Esperança. 

SENADOR ÁLVARO PACHECO'--- Situação de 
ahandono do_ Ministério da Cultura. 

SENADOR CARLOS DE"CARLI- Análises sobre 
a privatização de empresas estatais e da redução de alíquo
tas de importação. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA --'Viabilidade 
econômica do Estado do Amapá. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÀES- Endivida
mento público dos Estados da Federação. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Administração 
do Dr. Murilio Hingcl frente ao_ Ministério da Educação 
e do Desporto. 

1.2.7- Requerimento 

- N'·' 786, de 1993, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy, solicitando ao Ministro das Minas e Energia. infor
mações que menciona. 

1.2.8 - Ofício da Liderança do PSDB 

- N·' 166/93, referente à indicaçüo do Senador Jutahy 
Magalhães, para compor na qualidade de Suplente. a Co
missão de Assuntos Econômicos. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Cámara n" 156, de 1992 (n · 1.670189, 
na Casa de origem), que dispô~ sohre panidos políticos, 
regulamenta os arts. 17 e 14, par<.igrafo 3". inl'Íso V. da 
Constituição Federal. (Tram:tundo cm conjunto com os 
Projctos de Lei do Senado n"' 243 e 2-MV91, o·c-130/92:). 
Aprovado o suhstiturivo sendo rejeitado o de::;taque relativo 

. ao inciso III do art. 33, ficando prejudicado o projeto, 
tendo usado da palavra os Srs. Cid Sahóia de Carvalho, 
Marco Maciel, José Paulo Bi~ol c EduardQ Suplicy. À Co
missão Diretora para redigir o vencido para o turno suple
mentar. 

- Redação do wncido paw o turno suplementar do 
Suhstitutivo do Senado _ao Projeto de Lei da Cfmtar~l n' 
Só/112: (n" 1.670/89,_na Ca.'>a de origem). Discussão encer
rada, após apresentação de emenda:-.. sen_do concedido ao 
relator o prazo de 24 horas para emissão do seu parecer 
sohre a matéria. 

Projeto de Lei do Senado n" 243, de 1991, que altera 
dispositivos da Lei ri" 5.58T. de 21 cte juriho de f971 -
Lei Orgânica dos Partidos Políticos. (Tramitando em con~ 
junto com· o Projeto de Lei da Cãmara n·• 156192, e Projetos 
de Le-i do Senado n'·s 268/91,6 c 130/92). DE-clarado prejudi
cado. Ao arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n·• 2:68, de 1991, que revigora 
os arts. 72, 75, 76 c 77 da Lei n·• 5.682, -de 21 de junho 
de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), que dispõem 
sobre perda do mandato por infidelidade partid<iria. (Tra
mitando cm conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n··· 156/92, c PfOjeto:-; de Lei do Senado TI"'s 243.191. 6 e 
130/92). Declarado prejudicado. Ao arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n·• 6, de 1992. que introduz 
a[tctaçücs na legislação eleitoral. c dá outras providt!ncias. 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Cámara 
n" 156/92, e Projetas de Lei do Senado n·•s 243 e 268/91, 
e 130/92). Declarado prejudicado. Ao arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n" 130. de 1992, que dispõe 
sobre o financiamento dos Partidos Políticos, e dá outras 
providências. (Tramitando em conjunto com o Projeto de 
Lei da Câmara n" 156/92, e Projetas de Lei do Senado 
n·'s 243 e 268/91, c 6/92). Declarado prejudicado. Ao ar
quivo. 

_ Projeto de Lei da Câmara n" 109, de 1993 (n''3.602/93, 
na Casa de origem). que modifica a Lei n" 8.629, de 25 
de fevereiro de _1993, que regulamcnt<_l di_?;positivos consti
tucionais relativos à reforma agrária. Retirado da pauta 
nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n'' 25, de 1993 (n'·' 
298/93. na Câmara .dos Deputados), que dá nova rcdação 
ao art. 4'' do Decreto Legislativo n" 92, de 1992. Aprovado, 
após parecer de Plenário favorável. À Comissão Diretora 
para redação final. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n·· 25193. Aprovado. À promulgação. 

Requerimento n~ 765, de 1993, do Senador Lourival 
Baptista, solicitando, nos termos regimentais, tramitação 
conjunta dos Projetes de Lei do Senado n·•s 76 e 89, de 
1993, por tratarem de matérias que versam sohrc o mesmo 
assunto. Aprovado. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n · 
17. de 1992 (n" 24/91, na Câmara dos Deputados). que 
homologa ato do Conselho Monetürio Nacional que autori
zou a emissão de papel-moeda no valor de oitenta e sete 
hilhõcs c seiscentos milhlle~ de cruzados novos. Aprovada. 
À promulgação. 

].3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia 

- R.iquerimerito n" 7·g5193 .--lido no Expediente da pre
sente sessão. Apro"·ado. 

1.3.2- Comunicações da Presidencia 

-Término do prazo. sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido de inclusão cm Ordem do Dia. dos 
seguintes projetos apreciados conclusivamente pela Comis
são de Constituição,- Justiça e Cidadania: 

- Projeto de Lei do Senado n'' 120, de 1991. que 
altera o art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 
n·' 2.848, de 7 de dezembro Llc 1940. atualizado pela Lei 
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' n• 7.209, de 11 de jul,ho de 1984, e pela Lei n·• 7.251, 
de 19 de novembro de 1984). Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n" 152, de 1991, que 
defín-e ·os crimes de uso indevido de computador, e dá 
outras providências. À Câmara dos Deputados 

-Projeto de Lei do Senado n•• 270, de 1991, que 
torna indisponíveis os Veículos envolvidos em acidentes 
de trânsitO. À Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n" 343, de 1991, que 
dá nova redação ao parágrafo único do art. 213 do Código 
Penal, na parte referente à pena. À Câmara dos DePutados. 

-Projeto de Lei do Senado nu44, de 1992, que dispõe 
sobre as aposentadorias _e pensões dos servidores públicos 
civis da União, das·- autarquias e das fundações públicas 
federais. ocorridas entre a data da promulgação da Consti
tuição Fede'fal de 1988 _e a _entrada em vigor da Lei_ il" 
8.112, de 12 de dezembro de 1990, que eStatuiu o Regime 
Jurídico Único dos referidos servidores. À Câmara dos 
Deputados. 

- Projeto de Lei do Senado n" 122, de 1992. que 
acrescenta parágrafo ao art. 211 do DecretoRLei n\' 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. À Câmara 
dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n~· 140, de 1992, __ que 
dá nova redação aos artigos 6". itens I e II. 159, pár3grafo 
1\', 160, caput e parágrafo único, 164, caput, 169,- caput 
do Decreto-Lei n•' 3.!)89, de 3 de outubro de 1941-.Código 
de Processo Penal. A Câmara dos Deputados. 

são 
1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima 'sesR 

L4- ENCERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDENTE 

N" 429 e 430, de 1993 

3 - MESA DIRETORA 

4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
.NENTES 

Ata da 169a Sessão, em 24 de agosto de 1993 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

. <is 14 HORAS E 30 MINUTOS, .ACHAM-~E PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: . - .. 

Albano Franco _ Álvaro Pacheco _ Amir Lando _ Aureo 
Mel! o -·Bel! o Parga _ Beni V eras _ Carlos Patrocínio __ Chagas 
Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho _ Dario Pereira _ ~u 
Carneiro_ Elcio Alvarçs _ Epitácio Cafeteira _ Esperidião Amin _ 
Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gi!be:rto Miranda 
_ Guilherme Palmeira _Jienrique Almeida _ H1,1mberto Luce.na _ 
Jarbas Passarinho _João Calmon _João França _João Rochª
Josaphat Marinho ~ ·José Fogaça _ J6nia Marise _ Jutahy 
Magalhães _ Levy Pias _ Lucidio Portella _ Magno Bacelar _ 
Mansueto de. 4vor _ Marcp. Maciel _ Marluce Pinto _ Mauro 
Benevides _ Meira Filho _ Nelson Wedekin _ Pedro Teixeira _ 
Rachld Saldanha Derzi _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Wilson 
Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
\ presença acusa o comparecimento de 42 Srs. Senador_es. Ha

vendo número tegimeiltal, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção d~ Deus, iniCiamos nossos trabalhos. 
As~ 1" Secretária procederá à leitura do Expediente. 

• ;É. lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei Sancionado: 
N'295;-de 1993 (n' 524193, na origem), de 20 do corrente, 

~eferente ao Projeto_de Lei n"' 9, de 1993RCN, que autoriz~, 

o PÕde-~ Executivd a abrir ao Orça-mento -da Seguriç.lade Social 
da União, em favor do Ministério da .PreVidência Social, crédi
to especial até o limite de quatrocentos e vinte e quatro mi
lhÜes, duzentos e quinze mil cruzeiros reais, sanciQnado e 
tranSformado na Lei n~ 8.695, de 20 de agosto de 1993. 

- Submetendo ao Senado Federal a eséolha de nomes indi
cados para cargos cujo provimento depende de sua prévia 
aquiesdncia: 

MENSAGEM N' 293, de 1993 
(N' 518/93, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Nos termos do art. 84, inciso XIV, combinado coxn o 

art. 52, inciso III, letra d da Constituição Federal, submeto 
à consideração do Senado Federal o nome do Senhor GUSTA
VO HENRIQUE DE BARROSO FRANCO, para exercer 
o cargo de Diretor de Assuntos Internacionais do Banco CenR 
trai do Brasil. 

O Senhor GUSTAVO HENRIQUEDE BARROSO 
FRANCO é pessoa de reconhecida competência para o desemR 
penho dessa elevada função, como se depreende do anexo 
Currir.ulum Vitae. 

Brasilia, 20 de agosto de 1993. -Itamar Franco 
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CURRICULUM VI!l'AE 

Dados Pessoais 

Gustavo Henrique de Barroso Franco . 1 nome 
l!ndereço Av. Pretoito M<ndes de Moraes 1250 apto 902. Silo Conrado. Rio de Janeiro 

tel. (021) J22-.1451 
data de nascimento 
nacional idade 
~ . 

I O de ahril de 1956 
brasileiro 

.. Bacharel em Ciências Ecçnômjcas, PUC/Rio de Janeiro._ Cu.rso iniciado em agosto de 1975, colação de grau em junho 
de 1979. · 

, .. Mestre em EcOnomia do Setor Púhlico, PUC!Rio de Janeiro. Curso iniciado effi março de -1980 e concluído cOm tese 
UetCndida ~aprovada c:unr luycjt1e 1!111 agosto de l9X2. 

' MeStre <M. A 1 em· EéOnomia," Universidode de Harvard. Curso Iniciado etn .setembro de 1982. Grau cont'i!rido em 
março de I ()85. · · ' · 

.. : r)h.D,em EcoriorÚia, Universidade de Harvard. Curso·iniciado em setembro de 1982. Tese defendida em maio "de· 1_9.86. 
c: grau conti::rido c=m junho de 1986 . · 

Experiência profisional 

·· De~de maio de 1993: Secretário Adjunto de Política fconõmica Mjnistério do fazenda . 

. , Desde 9t1mhro de 1990: ProtossorAssociado (tempo inte[Zl'llL 44 horns) Dernrtamepto de Economia PlJC-RJ. 

-De ounrhro de 1988 a julho de 1991: Coordenador do Programa de Graduação- Depanamepto de Economia PUC-RJ 

.. DeSd~ Útemhro de.1987: Membro eleito <h. Comissi!o F.xecrtti~a do lnstinno de Relações lntern~cionais, 'PÚC-RJ . 

.. Desde agosto de 1986: Professor As.•istente (tempo inte[Zl'l\1. 44 horns) Departamepto de Economia PUC -RJ. 

"Agosto de 1985 a agosto de 1986: Gmduar. f•llow Center for lnternational AfTajrs (CF!A) Universidade de Harvard .. 

.. Maio de 1985 a setemhro de 1985: F<•llm<•. Conter ofF.urpnean Snrdies, Universidade de HarVard. 

··Maio de 19R4 a ontuhro de l9R4: RC'.vParch !l:v:vi.vram. Nntional Burean ofF.conomic Research, Inc. (NTIF.R). 

·· Novembro de 198 I a ·setCmhro de 1982: Economista do Centro de Estudos Monetários e de: F.conomin fntemncional 
(CEMFVIBRE) da Fundnçilo Getúlio Vargas. . 

.. Julho de 1980 a novembro de 1981: Atl~iliar de Ensino e Pesquisa. Departamento de Economia PUC-BJ. _ 

Atl\'ldodes nio regulares técnicas e de consultorio 

·· Março a maio de t 993: Consultor paro a Secretaria de Assuntos Tnternacioriais. Ministério do Planejamento. Para a 
con(ecção de docwnento sobre capital estrangeiro no Brasil. . 

.. Novembro de 1992 a maio de 1993: Consultor para a Aracruz Celulose. Paro a análise do impacto da Aracruz sobre a 
economia do Espírito Santo. (com Regis flonelli) · . 

- Novemhro de 1992: Con~nltor pa:rn a Cin Neturo{tr~vegacão. Para a avnliaç'io pa:trimoniiil e econõm"ica dà emPresa 
Brasti-tnas Ltda. (com Paulo Fernando Flcnry) ~ 

.. De Abril 1991 a maio de 199l: Consultor para TI1e Economist lnteligepce Uni!. F.nenrregado da redaç~o do relatório 
~me~trnl "Brnzil, Çountry Report (analysis of economic and poliric:nl trenc.is every qunrter)", a pnrúr ·ue n» 2", 199i 

-' 
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ll..:om Winston Fritsch). 

, Outubro de 1990 a abril de \991: Consultor para a UNCED (United Nariom~ Conjftrence on Environment & 
Dr:rvelopmenr) para a avaliação da relação entre crescimento t!'Conõnuco. comércio internacional e degradação ambiental. 
1Com Edward Amadeo e José Márcio Camarg.o) 

·Outubro de_ 1990 a março de \991: Consultor para a CEPAL (Comiss.'io Econômica para a América Latina- Nações 
Unidas) para a avaliação da política industnal no Brasil e suas perspectivas. (com Winston Fritsch) 

·Junho de 1990: Consultor da Sub-secretaria de Assuntos Internacionais da Secretaria de Planejamento do Ministério da 
Fazenda Planeiamento e Economia para anâlise de relatório do Banco Mundial "Foreig.n Investment Policies m Brazil". 

Maio de 1990: Consultor Cia. Souza Cmz Indústria e Comêrcio, Rio de Janeiro. Elaboraç'io e apre.<!entação de 
documento e condução de work,o;hop sobre o tema "Enrçpa 1992: implicações para o comércio exterior brasileiro e o 
s~tor de papel e celulose 11 e assessoria no planejamento estratCgic_o J.o grupo. (com Winston Fritsch) 

·De abril de 1990 a maio de 1991: Consultor para o Instituto de PlaneJamento do Rio de Janeiro lPLAN-RlO. Prefeínli'a 
Ja cidade do Rio de Janeiro. 

·Janeiro a outubro de 1990: Consultor para o Instituto de Estudos oora o Desenvolvimento [ndustrial- IEDI. no projeto 
"A Inserçfo Internacional da Economia Brasileira". 

Dezembro Je J 989 a maio de 1990: Consultor para a lJNCT AD ( ( l11UC'd Nations Confcmmce on Trade and 
DeveJopment), Genebra. no projeto "Trade Policies in the 1990s11

• 

· Sr..:tcmbro u outubro de 1989: Consultor da Secretaria de Assuntos huemacionais (SEAIN) da ~ Presidência da 
Republica uuntamenle i.!Om Marcelo de Paiva Abreu e Winston Fritsch) para análise de relatório do Banco Mundial 
sobre retbnnas nas políticas comercial e cambial no Brasil . 

.. Março de 1989_a maío de 1989: Consultor para a UNCTAD (United Narions Confcrencf! on Ttnde and Development ), 
Genebra. no projeto "Trade Policies and Trade Perfonnance in the l 980s" com estudos de ca.so sobre Brasil, Colômbia, 
Ch..ile e México. 

·· Março e abril de 1988: Consultor C ia. Souza Cntz h1dústria e Comércio. Rio de Janeiro. Elaboraçio e apresentação de 
documento e condução de wor/.:.rhop sobre o tema "Hi~rinllaçio" t! assessoria na elaboração de politicas defensivas 
para o grupo. 

··Janeiro de 1988 a dezembro de 198_8: Consultor para o OECD Deve/opmcmt Cenrre , Paris. no projeto 11 Foreign Direct 
Inve.~tment and lndustrialization in Developing Coun.tries". 

" St!temhro de 19&7 a niaio de l9R&: Consultor. convênio Dcpnrtamt.>nto de Economia PUC-RJ/ DP.EST (Departamento 
de:: E::;tudosJ Ja Arca di! Planejamento - BNDES, Banco Nacional Je l.)esenvolvnnento Económico e Social. Projeto: 
"Investimento Direto E::;trangeiro no Brasil: experiência recente I! perspectivas". 

·· Jane1ro del986 a Janeiro de!987: Consultor,convénio Departamento de Economia PUC-RJ/ DEDU' (Diretoria da 
Divida Pública r Banco Central do Brasil: Projeto "Sistema tinanceíro, e.'itbrço de poupança e retomada do crescim~to". 

Participação em comissses e outras ath1dades 

Dezembro de 1991 a junho de 1992: Membro do Conselho Consultivo do Gmpo de Trabalho Nacionnl (GTN) da 
orgamzação da Conferência do Rio-92 (UNCED), constituído para assessorar o GTN acerca do Programa Científico 
paralelo à UNCED. · - - - · ·· · 

" Membro da· comissão encarregada da orgnniznç'io do !9° Encontro Nacional de Economia- ANPEC, Cori_tiba, 
Dezembro de 1991. 

··Novembro de 1991: Membro do Steering Group constituído pelo Secretariado da UNCTAD para assessorá-lo acerca de 
aspectos do projeto de pesquisa "Reconcilíntion of Environmental and Trade Policie$1

'.- - • 

··Abril de 1991: Membro da Comissão de Consultores Ad-Hoc para a avaliação de projetas submetidos ao PADCT 
(Programa de Apoio ·ao Oe.'ie!ivolvimcnto da Ciência e Tecnologia) na área de estudos sobre politica tecnológica 
industrial (chamada T!B.{) 1-90~19). FINEP, Rio de Janeiro, ahril de 1991. 
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·· A ~rtir de fevereiro de 1991: Consultor ad-lwC' para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Si'lo Paulo, 
FAP SP. " 

· Membro da comtssão encarregada da org.nm7.ação da mesa d~ _t0acroeconomta do 1 &"'Encontro Nnc~onnl d~ Ecc:m_o~i~
~ Brasília. De1embro de 1990. 

·· A partir de janeiro de 1991: Commltor ad-hoC' pnrn o Conselho Nacional de Pesquisa. Secretaria de Ciência e 
Tecnologia. CNPQ . 

.. A parttr ele dezembro de 1990: Membro do Conselho Editorial da Revtsta de F.conomjn Política. editada pelo Ct!ntro de 
Economia Polític(l. Silo Ptmlo. 

A pattir de novembro de 1990: Consultor ad-hoc para a FnndaçBo de Amparo à Pesqnis.:1 do F.stndo de Rio de Janeiro. 
FAPERJ. 

··A partir de julho de 1990: Membro do Conselho Editorial da revista Annlise Econõmica. editada pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 

·· A partir de maio de 1990: Membro do Conselho Editorial da revista Nova Economia, editada pelo CEDEPLAR. 
Universidade Federal de Minas Gt!rnis. 

" Março a junho de 1990: Membro da comissão julg:adom do 14° Prêmio BNJ)ES para teses em ec-onomia . 

.. Coordenação da mesa de Macroeconomia do 1 7' Encontro Nacional de Economia· ANPEC, Fortn[e7.a. Dezert1hro de 
1989. . . . . . . 

Novembro de 1989: Membro da Comissão e:-.:aminndora do concurso público para professor auxiliar na área de 
Macroeconomia do Depanamento de Economia da Faculdade de Econonu.o e Administração da tfnivc::r~mlm.lc Ft."<.lernl 
Flumine::nse. 

· Novembro de 1988: Membro da Comis&'lo Ju1g:adorn do Prêmio Haralamhos Simionides I 9~R para anigos. livros e 
teses de economia paln'JCínado pela ANPEC. 

" Dezembro de 1987: Membro da comissi·o e:-.:aminadora dO concurso público para professOr adjunto na -área de História 
do Pensamento Económico do Departamento de! Econom1a da Faculdade de Economia e Administrnçlo da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 

Coordenação da mesa de Economia Internacíonnl do \5° Encontro Nacional de F.conomja. ANJ'EC, Salvador, 
Dezembro de 1986. 

Pri-mio!l e holu!l de estudo 

··Vencedor da competição para Granr.<; em estudos latina.nmericanos promovida pelo C'enter for I.atin American Studies 
<la Universic.lnde de Pittshurgh com o prOJCIO [fi!!h and I h1">eT·II1llntJOns: (.;TOS"S -counto:...J2!lll~DlS and th~ Jcs1gn of 
stabi!ization. O Gmm v1g:orou por um J)I!Tio<.lo de! um ~tno n pmur dt: mmo de I tNO. 

:. Bolsa de estudos do PNPE-Programa Nacional de Pe~uisa Económica com a duração de nove meses para a ekthoração 
Ja pesqUisa O Brasil e a Economia internacional I X70-ltJ 14. Sc::temhro de I ~H7 an]uio de 19H8. 

·· Vencedor do Prêmio Haralambros Sjmionídes 1987 para livros e teses de doutorado. promovido pela ANPEC 
(Associação Nacional de: C1!11tros de Pós-(ir.uduuçiio em Economia) com o tmholho Aspects of tht:! 1--~conomics of 
Hvperintlations: TI1eoretÍCl!l Tssues and Histoncpl Studjt:!s of Four Enronean Hmerintluttons or thc.: I 1J20s tlc:se de 
doutoramento submetida à Universidade de! Harvard, I íJH6 ) . 

.. Gradúate Fellowship. Center for rntemational AfTairs- Hmvard University, agosto de 198$ a agosto de \9~6 . 

.. Summer Fellowship. Center for European Sh\dies • Harvard lJníversity & Kntpp Fonndriiion. De maio a seteffibro 
dei98S . 

.. Vencedor do 7° Prêmio BNDES para teses de mestrrido em economia em \9R2 com o trnhalho R-~.úOnna Monetârin e 
Instabilidade Durante a Transici"o Repuh!icann. A comiss.io julgadora tOi pr~tdida pelo prof. Isaac K<!rst<!ll<::llky. 
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Teses orienladas 

''"A Perda da Liderança Industriai pelo Distrito rodcral' Antônjo Carlos Fiorêncio Soares da Cnnha, 1986. 

"'O Comportamento F.conõmico em um ContextO de Alta Inflação: um esn1do da hiperinflaçito alemi'" Cláudio Rihas 
Viscontj, 1987. 

""O Plano de Estabi1i7Bçilo Heterodoxo: a expenência comparndn de Brasil. Argentina e Pem" Alherto F.:-;pejo Ortega. 
1988. Premiada com a segunda co!ocacão no Prêmio liNI>ES Je Economia para teses de mestrado em economia, 
1989. --

""Inflação e Consumo: modelos teóricos aplicados ao imediato pós-Cnl7.ado" Marcelo Cortes Nery. 19$9. Premiada com 
a segunda colocacão no Prêmio DNDt:S de Economia para teses de mestrado cm I!COHOilHa. 1990 . 

... 1\ Org:ani7.ação dos Mercado~. as Instituições e o Processo lnnacionário" Carlos Pareias, I 990. PrcnmH..la com a quinta 
· coloel.lcão no Prêmi-o I3Nl2FS di! Economia pura teses de mestrado cm ecnnomíu. 1991. 

'"Sistema de [nccntivoll às R:xponaçães e Desempenho dns E:xponaç~les de Mnnulilturndos de Empresas Multmm:12nms: 
o caso brasileiro" Leila Martins, março de I 990. 

""A Inllação como Mecanismo de Financiamento do Governo e de Transtet"ência para os Bancos Comerciais: o caso do 
Brasil nós anos 80" Gujlhenne Spernndío Ventura, jniho de I 990. 

··"Organização dos Ageit~e$ F.conõmicos e Politicas de Estnhili7.ação" Cez:nr Costa Alves de Mnttos. Janeiro de 1991. 

'"Preços de ativos e inflação: a experiência brasileira recente" Carlos Wilson Silva Ribeiro, Abril de_I992._ 

Disciplinas m·inlstradas 
no departamento de economia PUC-RJ 

'""Teoria Macroeconômica I' i987.2, 19RR. i, 19RR.2 e 19R9.1 ([rraduação). 

'"'Seminário ein Politica de Estabilí1.ação" 19R6.2 e i 987. I (graduação). 

""Estado e Economia; a experiência histórica brasilcim11 1988.1 (pó!l-g:raduaçiio). 

'""Economia Brasileira Contemporânea I" 19R9.2 ([!raduação). 

· "Economia Internacional' (comércio exterior) 19RR.2, i 9R9, 2. 1990.2 e 1991.2 (pôs-graduação). 

'"Monogratia (de linnlei:ttrso)" 1990.1, 1990.2, 199 LI ,1991.2. 1992. I < 1992.2 (graduaçilo). 

""Econ()miu Inlemacional" (comércio exterior) 199:\.1 (grnduaçilo) 

na EPGE (E•cola de Pós-Graduação em Ecolfomia) dafGV (Fundação Getulio Vargas) 

""Comércio Internacional i" abril-junho de 1991. (pôs-[rraduação) 

Livros publicados ou no prelo 

.. Refonna Monetária e Instabilidade Durante a Transicão Republicana Publicada pelo BNDES. Rio de Janeiro. 1• edição 
i983. 2' edtção, i987. 

·· FÕteign direct investm~nt n:n~ _ indttstrial restn1ch1ring: jssnes and trend~ (co--autor Winston Fritsch) Development 
Centre Studies, OECD Devolopment_Centre. OECD, Paris, 199 L Publicado simultaneamente, e na mesma sério. ""' 
francês com o título L1nvestü;sement Etranger Direct nn Arêsil: son íncidence sur la restmcturntion industri[ll\e. 

" A Década Repnbliçana: o Brasí! e a economia internacional - I RRR/1900 Publicado pelo IPF.A-rNPES pela série PNPE 
n• 24. Rio de Janeiro, 1991. 

H Cursos de Economia· catálogo de listas de leitura de cursos oferecidos em centros membros da ANPEC Puhlicado pela 
ANPEC, Sotembro ele 1992. (ooitor) · 
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Trabalhos não publicados 

'"Comércio e Crescimento ne Economia Colomhinn!_l" ffiRF./CEMFI Fundaçi'io G!;!túiio Varga::;. Rio de Jcr~Jeiro. Março de 
1982. 

''"Monetansmo" IDRE/CEMRI Fundnçdo C'retúlio Vnrgas. Rio de Janeiro. Junho de 1982. 

··"urna Nota Sobre a Eliminação dos Suhsidios e a Importância da Corrc,ção Monetária' ffiRF./CF.MEI Fundação 
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Agosto de 1982. _ 

''"1l1e Rentenmark Miracle and tl~e_ ÇJ~an Stahilizntion•\Apresentado no P,conomic History _ Worksh. Department of 
Economics. Harvard Universiry. Maio 1985. 

""Aspects of the Economics of Hvoerinflations: -llleoretícal Is.<n1es and Historical Studies of _four European 
Hvp~rint1ntions of the 1920s" T ~ <.lc Doutora.mt:nto. Dc:pnrtrnent of Economics, Harvard Uliivc::rsúy. 'Múib Jd 1986. A 
vs;rsào n:vista l!m ahril u~ J 9Rl) tem como título r lw>erintlations: the exnerience of the !tJ20~ réc'onsiJereCI.. 

'""Um Modelo para a Adoçilo de lnde;.caçilo em Condiçoes de Alta Inflação" Departamento de Economia PUC.RJ ~ 
para Discussão n" 166, Julho de 1987. 

""Assimetnas Sistêmicas sob o Padrão Ouro" F.lohorado como parte do projeto "O Brasil e a, F.conomi~ .lnt~rnacional, 
1870-1914" patrocinado pelo Programa Nacional de Pesquisa Económica (PNI'F.). Departamento de Econonna PUC-RJ 
Ts;xtos para Discussão n" 185, Janl!iro de 1988. 

··"Tntlação e Abertura" 1° Fontm PUC de Dehnte~ ~obre Perspectivas da Economia Brasileira. Ja'neiro de 1988. 

'"Investimento Direto: teoria e evidência empiríca" (com Winston Fritsch) ConvêniO 'PUC-RJIDEEST-DNDES, 
Uezs;mbro de;:: 1987. Departamento de Econonua PlJ(.'.RJ Textos para Discnss<'io n" 184. Jant::iro de Jl)gg, 

''"Investimento Direto: tf:llâêncías glObais e- perspectiVaS -pai-â o Brasil" (com Winston Fritsch) Convênio PUC· 
RJ/DEEST-BNDES. Departamento de Economia PlJC~RJ Toxtos para Discussão n" 194, Julho 1988. 

_,0 Balanço de Pagamentos do Brasil, 1870- I 900: novas estimativas" Elaborado como parte do projeto "O Brasil e a 
Economia lnternacional, !870-1914" patrocinado pelo Programa Nacional de Pesquisa. Eéonômica (PNPE). 
Departamento de Economia PUC-RJ Tc,tos pnrn l)iscussão n" 20 I, Agosto de 1988. 

""A Hiperintlação no Rrnsil: mecanismos e pOssihmJ.ades" Mimeo, Departamento de Economia PlJC.RJ. março de 
1988. Apresentado em Seminário sobre lnllaciio e Politicas de Estahili7.acão promovido pelo Banco Ct:ntral do Arasil e 
pela Universidade de Rrasíiin. cm Brasilia, 2LJ.JO tl!! novemhro de II.JR8. 

""Trnde Policies, Trade Pcrforrnance and -Stntctural ChnTige in Four Oeveloping Economies in. the Eightiic;n PÍ'epafado 
para a UNCTAD. Junho de 1989. (com Winston Fritsch), Departamento de Economia I'IIC,RJ To"os para Discussão 
o" 25 5, janeiro de I 991. 

'"Trade Policies, l\1N'Cs and the Evolving Pattems of Brnzilian Tmde" Prep:lrâêio para a' 'reúnião ailunl' Jos centros 
membro::; do RIAL- Relaciones lntemacionales da Amê:rica. Latina. El Esconal, Espanha. setemhro ds; l 1JX9. (com 
Winston Fritsch). Departamento de Economia PUC-RJ Textos para Discussão 0..>·230. . 

,. "TI1e Changing Outwardncss ofBrazilian lvfNCs". Mimeo, Setembro de J 989. (com Winston FriiSch): 

"''Liberalização: cuidados a tomar 1
' DepartamentO de EcOimmia· Púé~RJ Te~io oorn Díscns.<>.1o n\) 230. A ser publicado 

em~ 1° Simpósío de Avaliação do Plano de Estahili7.ação Económica, Com1.ssi:o de Economia. Indústna e Comércio, 
Cãmara dos Deputados, Brasil ia, 1990. 

~ 'Te!chnologícal Strategies and Development in Latin America: notes with reference to the Brazilian experience" 
Apresentado no Seminário sobre The Human Oevelopment Reoort. United Nations. Rio de Janeiro, 12, 13 e 14 de 
dezembro de 1990 (com Winston Fritsch). 

··"Trade palicy issues in Brt11il in the 1990s'. Relatório preparado para a UNCTAD. (com Winston Fritsch). 
Departamento de Economia PUC-RJ Texto oara Dísçussilo n• 268, ountbro de 1991. 

··"Trade reforms in Latin America: issues for country srudies". Relatório preparado para a C EPAL. Ahri I de 1991. 

··•The trade-offs between economic growth and environmental protection" Relatório preparado para a UNCED. Research 
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Paper n. 36. Maio de 1991 (com Edward Amndeo e Jose Márcio Camago). 

··"111t~ Progress of trade and industrial policy retOirn ln Hmzil". Relatóno preparado para a reunilJo de Cartagena. IDRC. 
junho de 1991. (com Winston Fritsch). 

""Industrial and trnde policy reform in Rrn7il: an intenm assessment". Rclntório preparado para a CEPA!. t! apresentado 
JW scmmitrio "Progresso tc!cnico e compctllrvid:tdt:: oponnmcléldes parn o Hrnsli". BNUES. Rio Jr.: Janeiro. ,llllho de 
1991. (com Winston Fritsch) 

""High and hyperinflation: cross country pnUems and the d1.."Sign of stahili7ation" Relatório final para o projeto do 
mesmo nome patrocinado pelo Center tbr I.alin Amencan Sn1dies da Universic.h:Jde de Pittsburg:h. Julho Uc 199 l .. 

""Brazii and the World Economy in the 1990s: emerging trade and investment issues'' Oe?.emhro de 1991. (com Winston 
Fritsch) 

·· "Macroeconomic Aspects of Tncreasing. Trnde Opennes..c; in Brazil" relatório de pesquisa. Banco Interamericano de 
desenvolvimento. De1.embro 1991. 

''"O regime camhial e a conta capital" CF:Ml.N Banco Central do Brasil. Fevereiro de 1992 . 

.. "Aspects of the F!razilinn Expericence with the Gold Standard". De7.embro de 1991. (com Winston l'ritsch) 
Departamento de F.conomin P{JC-RJ T c;::xto nam l?jscnssão n.,. 2&6. setemhro de 1992. _ 

'"Brazil as a exporter ofmanufactUres: rise nnd future prospets" (com Winston Fritsch) Novemher 1992. 

Capítulos de livros publicados e contlibuiçães em coletâneas 

"''Balance y Pr~m~stico ~e los ~rincipal~s Indic..1~ores F.conomicos para Brasil: I 9&6 y 19&7" em UmguaV 1 <)87: La· 
~.:ovunturn I!'COnOmlca nnctonal ~ mternnc1ona! Instituto de Economia. FEStffi. Montevideo. Fevereiro de [1)X7. 

""Setor E:-..1emo" em Estatísticas Históricas do Brasil Volume 3 de ''Séries Estatísticas Retrospectivas: séries 
c::conõmicas. demogniticas c! sociais, 155(f a -1985. moE: Rio de Janeiro, 1987. _ 

""Uma ~troduçllo ao Artigo 'Keynes e os Clássicos: uma sugestão de interpretação' " Em Clássicos da Literatura 
Econõnnco Rio de Janeiro: IPEN!NPES, 1988. 

""Foreign Direct lnvestment in Brazil: Past Adjustment and F.merging Issues" Em _Peter Cotfev· & Luiz A. Correa do 
Lag.o (eds.} J;he EuroiX?ªn F.conomjc Commnnüvand f3rnzj!· tmde. canítal invesrment and the dc:ht nrohlem I.ondon and 
New York: Pmter Pnhhshc:rs, JlJ88. 

""Casos Clásícos de Hiperinflação" em HiperintiacÕÔ.Sffo Pnulo: Agência Dinheiro Vivo, 19&9. 

""A Prjmeira ~cada Rep~1hlicana" .em M. P. Ahren (org:.) A Ordem do Progresso: cem anos de oolítjca eçonõmica 
republtcana. 1889-1989 Rto de Janetro: Campn.c; Editora. 1989. . 

""Estrntégí_a industrial e investimento direto estrangeiro" em J. P. Reis Veloso (org.) As Persnectivas do BmsiJ e o Novo 
~ R10 de Juneiro: Nobel, 1990. (com Winston Fritsch). 

"'~iperinflação: teoria e prática1
' em J. M. Rego (ed.) Inflacão e Hjperintlacão: intemretacões e retórica São Paulo: 

B1enal, 1990. . . 

··"Th~ R~ntenmark Miracle" Em Monetary Regime Transfonnations editada por Bãrrv Eichengreen para a EchVârd Elgar 
Pubhshmg Ltd, 1991. · 

""Foreign Direct investment and patterns of trade and industrialization in deveioping countries: notes with reference to 
the Brazilian experience" (com Winston Fritsch). F.ni G. K. llclleiner (ed.) Trade Policy. lndnstrialjzalion and 
Deve!onment: a reconsideration. Oxford: Clarendon Press, 1992. 

· "Efficient Industriali?.ation in a Technologically Dependent Economy: The Current Brnzilian rkhate" F.m Comnetition 
and Economic Deve!opment Committee of Compctition Law and Policy. OECD, I 991. 

··"Inflação e Preços Relativo.• no Plano Collor: avaliação e perNpectivas" (com Edward Amadeo). Em Nali Sou7a (ed.) 8 
economia da inflaci!o Porto Alegre: Editora da Universidade. 
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""O [nv~timent~ Di~eto Rsti-angeiro em uma Nova Estratégia lndustrial" Em J. P. Rc::is Veloso (Or!!.) O Rrasil e a nova 
~cononua mund1gl R1o de. Janeiro: Jose (}lympio Editora. ( I.J'l I, 

"''An~lise ~conõ~ica do nov~ pl~!lo de_e~tnhilintç.1o" em Clovis de Fnro (ed.) A Economia Pós Plano Collor 2 Rio de 
J~metro: Ltvros T c:cmcos e. Ci~ltJticos Editora. 1 tJlJ 1. (com Jose S~). 

·· "A Regulação do Capital Estrangeiro no Brasil: aruilise da legislação e propostas de refonna' Departamento de 
Economia PU~-RJ Text_os para DJscnssiio n"' 245. Em A Economia BrnsiJcirn e !-tUas Peropectivas IAPFC'/\()) ano XXX~ 
1991. Apec, Rto de Jane~ro 1991. . 

""E Õ il.í~tste t!scal ?"em ~- D. David (org.) -Economía e Política da Crise Brasilcirn· a nerspectiva soci.nl-democrata Rio 
Lle J~netro: R1o Ftmdo Editora. 1991. 

·;~~~ova Politica Industrial" em Cadernos do Plano 2015 Anais do Seminários Temáticos 1. Elctrohrás. Rio de Janeiro, 

'""Los.avanc~s de la refonna en la politica comercial y industrial en Brnsil" (com Winston Fritsch) em AdoOde- va 
Amenca Lgtma '?_Balance de las re!Onnns económicas Snntingo de Chile: CJEPI./\N. 19'.J2. 

'"Tite politicai economy of the Rra?:ilían hyperinnntion" forthcoming in r. F3. Tauris (ed.} Rra7jl: chnllenges tbr the 
1990s Londres: Jnsutute of I.atin American Stut.lies. (~ sair) 

·:"únport repressi,on. productivity slowdown. and manufactured e'port dynamism: Bra7il. 1975-1990" Setembro-de 1991. 
toi_thcommg: m Gerry _Hellem~~ (ed.) Trnde wltcv antl industrinh1ntion in tnrhnlent times London: Routlege tbr UNU
Wtder, 1993. (com Wmston fntsch) (a sair) 

'"lvtNCs_ and B~ilian _in~us~riali7.ntion i~ the fonnative years11 forthcoming in D. Chudnovski (ed) Transnational 
corpornuom; and mdustnalp:al!on vol. li ot "TI1e United Nnt10ns l.ihrnrv on Transnallonal Corporntions". RmuJcrJgç tbr 
UNCTC. (a sair) . 

Artigos em revi5tas de dh'Uigaçiio científica 

-"As LiÇões do Passado e a Possibilidade de um Plano Rconômico NYo-Ortodoxo" R-umos do Oesen~oh·imento VI(42) 
Julho/Agosto de 1983. 

'""MOiatórlá. Dívida e Intemacionalizaçi'io" Dmsil Persnectivas Intemacjooais 13 Janeiro-M~rço de I 987. 

""Elementos da Inllaçlo flrnsileirn" Cndemos de Cil!ncía 16 1\gosto/Outúhro de 1989 

''"Aspc!ctos dn retbnnn tinnnce1ra 11 Conjuntnm Econõmicn 45 ( 12) Oe7emhro de 1991. 

""Cenários para a crise'' Economia em Perspectiva Conselho Regional de Economiri-. São Paulo. Ô"'.9f. junho 1992. 

"''Política comercial. de competição e de investimf:nto estrangeirou Revista Brasileira de Comércio Exterior vo_l. 8 {33) 
Dezembro de 1992. 

Artigos em anais de congressos 

""Testing Monetarist Modeis of Hyperintlation" F.m Anais de 7° Encontro Latino-Americano da Econometric Socie~ 
São Paulo. 1987. (resúmo) 

""Inertia. Coordination and Corporntism" Apresentado no Encontro Anual da Associación Argentina de Econ~ia 
Politica em dezembro de I 'J87 e puhlicaclo em Anales: Associación Argentina de Economia Política Córdoba, Arsentma. 
1987. 

~''Brazilian externa! adjnstment in the 1990s: the role of foreig:n direct investinent" (com Winston Fritsch). Apresentado 
na Conferência: "Nuev~s Fuentes de Dimanísmo Económico para Latinoamerica en los 90". Junho de 1988, Caracas. Em 
8w!i§ do XVI• Encontro da ANPEC, Belo Hori>.ante, de7embro de 1988 . 

.. "Abertura Financeira e Crises em 1870-1900" Elaborado como parte do projeto "O Brasil e a Economia Internacional, 
1870-1914" patrocinado pelo Programa Nocional de Pesqnisa Econõmica (PNPE). Em Anais do XVI" Encontro da 
ANPEC, Belo Horizonte, dw.embro de 1988. 
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""Dolarização: mecanismos, mágicas e fundamentos" Departamento de Economia PUC-RJ Textos ®ra pi.~ctiS.~o n° 
266. Agosto de 1991. t.mú;l do Encontro Nactonal da ANl'EC. Comiha. I ~91. 

Trabalhos publicados em revistas com con~elho editorial 

""Uma Introdução ao- Artigo 'Keynes e os Clássicos: uma sugestão de interpretação' " I.iterantra Económica 5(2) 
Março/Abnl de 1983 . 

.. "Uma Nota Sobre a Politica Fiscal Dttrante os Anos Trinta' Pe<quisa e Plnnejnmento Econômjco 15(2) Agosto de 1985. 

""Ta::c:a de Câmbio e Oferta de Moeda, 18R5-Ht93: uma análise econométrica" Revjsta Arasilciro de Economja 40(1) 
Janetro/Março de 1986. · · · 

:·"o Plano Cn~ado: dia!Plóstico. 'perfonnance' e perspec~ivas a IS de novemhro" Departamento de Economia PUC-RJ 
fe:<t~s para 01sçussão n". 14~. Nove_mhro de PJ~6. Puhhcado em ~spanhol t!111 F.studios EconómicoS" de Cl Colegio de 
Mt!:'\tco numero extrnordmano: "Programas Heterodoxos de F.stahtli7.ación" J. L. Alhc:rro & U. [barra (ec.ls.) Or..:tubie 
1987. ~ 

"''Retbnnas Fiscais e os Fins de Quatro Hiperinflaçres" R~vista Brasileira de Ecc:momia 41(4) Ounahro/Dezemhro de 
1987. 

'"Politica de F.st.ahili7.ação no Brasil: nlgurn.1:<> lições Jo Plano Cnt7.ad(>" Apre<;entado no ~1incl "Aspectos Teóricos dos 
Planos Cntzado, Austral e de Israel" rc::nlizndo dura rue _n Encontro Nn~.:Jonal Jc b.:onmmu- ANI'FC, Brasiln1. l_)tr;:cmbro 
Jc 19.8(>. cm' Rcvasta de HConomio Poli laca ~(2) 1\hril/~l~llhO de I 1JKK. 

""TI1e Rentenmark Miracle" Rjvista di Storia Economica Second Serie.'i Volume 4, 1 QR7. Fdiç~o local (em italiano) e na 
edição internacional (em inglê:i). Puhlicado em rxmugues. numa versão revista. com o titulo "O Milagre do Re11renmark 
:· uma expenência bem sucedida com moeda mdt!xadu" em Revista Hrasilcira ?~ Economia ~.'\( 3) Julho/Setembro de 
1989. 

·· Resenha de Sebastian Edwards & Alejandra C. Euwards "Monetarism and Liberali7ntion. the Chilenn Experiment 
1973-1983" .em Joumal of tntemational Economics 24 (3/4) Mnio 1988. A versão em portugues toi publicada em 
Pesauisa e Plane[amento Económico 18( l) Ahril d~ I tJ88. · 

··"Imposto lntlacionário d\lrante Quatr<? Hiperintlações" Pesquisa e Planejamento Económico 18(2) Ag:o::;to de 1988. 

··"tnversión extranjera directa y pautas de la ind1Lc;triali7.nci6n y el comercio exterior en los países en desarolln: Notas 
con reterencia a ta experiencia hrasil~i\o" Desarollo Económico UO~enero-mar7.o de 1991. (com Winston Fritsch) 

""O Investimento Direto Eslrongeiro em uma Nova F.stnuegia [ndustriol" (com Winston Frit::;ch). Rm Revista de 
Economia Politiçp 9(2).(\bril 1989 .. · 

""Entre Ke}11es e Rohertson: Finance Poupança e Investiment011 (com Edward Amndeo) Politica e Planeiamento 
Econômico 19(2) Agosto de\989. 

'"Fiscal Retbrrns and Stahili?.ntion: fonr hypetinflntion cases e:'(amined" 11te F.conomic Joumal, vol. 100, no. 399, 
March 1990 . 

.... Inércia e Coordenação: pactos, congelamentos e seus problemas" Pesgüisa e Ploneiamento Económico 19( l) Abril de 
1989. ~ . 

""Key Issues on lndtL'itrial Prnmotion; the ClUTent Brazilian debate" Apresentado em Second Interamerican Seminar on 
Economics. copatrocinado pelo Nationnl Bureau of Economic Re.-.earch. Inc .. Pontiticin lJniv~rsidnU~ Católica do Rio de 
Janeifo e Fedesarollo. Bogotá, Março, 1989. Aceito para o Latin Amcrican Studies Association 19R~ tonciess Miami. 
Dezembro de 1989. (com Winston Fritsch). Publicado em Planewmeuto e PoHtiças Públicas 3. 1990 sob o tinllo 
"Política Industrial, Competitividade e Industrinlizaçi'io: aspectos da experiência brasil~.!ira recente". Aceito para 
publicação em El Trimestre Económico . 

... 'Os Riscos de Hiperinflação e as Perspectivas de Estnbili7ação" em Indicadores Econômjcos FEE 17(3) Análise 
conjtmrural, 3" trimestre, 1989. 

"The Que.•t for Efficient tndustrialization in a Technologically Dependent Economv: The Current Brnzilian Debate" 
Apresentado em Symposium on Competition Policies and Economíc Development, ÔECD, Paris. Outuhro 19&9. (com 
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Winston Fritsch). Departamento de Economia PUC.RJ Textos vara Djsçm;são. noa 229. Publicado com o título 
"Compeution and Industrial Policies in a Tt.-chnologlcally Dcpc:nút:nt Economy: the emerging issur;:s !Or Bmzil" em 
Rcvtsta Br.:~si!c:irn de Economia vol. 45 (I) J~netrolmarço dt! ltJ9 I. 

··"A Economia Brasileira em 1990: desempenho e perspectivas' Ensaios FEE 11(2), 1991. 

''"Brasil: La economia brasilera en 1990: desempello y perspectivasrt em Cqyunturn Económica Latinoamericana U0 I. 
Dezembro de 1990. Ft:desarollo/CLADEI. 

··"Inflação. Clientelas e Preços Relativos" (com Carlos Pareias Jr.). Revista de Economia Política 11(3) n' 43. julho
setembro de 1991 . 

.. "Inflação e Preços Relativos no Plano Collor: avaliação e perspectivas" Departamento de Economia J'tJC-RJ Textos 
para Discusscjo n.., 250. (com Edward Amadeo). Revista Hrasí)cira de Economia I9Yl. 

""Estado e economia ao tim dos anos 80: problemas fiscais e reg\tlatórios" Nova Economia 2, 1991. 

''"Brasil: La economia bmsitera en 1991: desempeiio y perspectivas" em Covunmrn Económica Latjnoarnericana n° 2, 
Sotemhro de 199 I. Fedesarollo/CI JIJ)El. 

.. "Dolari7.ação, conversibilidade e estnbili7.ação: padroes e possihilidades' Jndicqdores Rconômjcos FEE 19(2) 1991. 

·· "Macroeconomic Conditions for F.quitable Growtb". Apresentado no Seminário sobre 1l1e Uuman Develooment 
&mQn. United Nations. Rio de Janeiro. 12, 13 e 14 de de?~mbro de 1990 . Publicado em ti"anc~s t;Olllo "I .c!s Conditions 
Macroéconomiques d'une Crois:;ance Soutenu en Amerique du Sud" Economie Prosoective !ntemacjonale 47(3) 1991. 
(com Winston Fritsch). 

"''Politica Comercial no Brasil: passado e presente11 Pensamiento Iberoameriçano 2, 1992 (com Winston Frirsch). 

··"Macroeconomic lm:tabilitv and Trade Liberali7.ntion ln Brazil: Lessons from the 1980s to the !990s" !nter-American 
Development Bank, Workiiltz Paper Sedes n. I O I. March 1992. Washington. D.C. Depanamento de Economia PUC-RJ 
Tct'<lo·parn Djscnssilo nu 278, ti=vereim de 1992. ln 'l11e Banolndcsh Development Studies voL XX (2 & 3) June-
September 1992. · · · · 

··"Alternativas de estabili7.ação: gradualismo, dolari1.ação e populismo" Revista de Economia Politica 13(2) abril/julho 
de 1993. 

Congressos e !Seminários 
- - - -

.. Seminário: Urnguay 1987: La coyuntyra económfCã nacional e internacional Instituto de Economia~ FESUR, 
Montevideo. Dezembro de 19K6. Aprest:ntnção dt: trnhulho "A Economia Brasileira em 19X6 e Pc:rspectivas para I t)87" . 

.. Seminário: participação no painel "A~tos T córicos doS Planos Cnt7.ado, Austral e de rsrael" reali1.ado durante o ~ 
Encontro Nacional Us: Economia- ANPEC. Brasília. Dezemhro de 1986 . 

. .. Congresso: -r' .Encontro Latino-Americano da Econometric Society, Si'o Paulo, Agosto de 1987. Apresentação de 
trabalho: "Testing Monetarist Models of Hyperinllation". . 

·- Congresso: 22° Encontro Anual da Associación Argentina de Economia Politica Córdoba. Argentina, dezembro de 
1987. Apresentação de trabalho "!no!rcia e Coordenação" . 

.. Seminário: "Nuevas Fuentes de biman!S;mo-_...Económico_ para LatinoamerjCa en lÕs 90". Ãpresentação ~~ ~ab~lho 
"Brazilian externa! adjlLc;tml!llt in the 199()s: the role of tbreign direct invesunent" (com Winston Fritsch). Caracas. 
Junho,de 1988. · · 

.. Seminário: Foreign Direct Investment and Indu:;jtrialir.ation iU Dev~looing Countries OF.CD Development Centre. 
Apresentação do trabalho: 11 Foreign <.lirect invc:sunc:nt and industrial restructnring: issues and trends11 (com Winston 
Fntsch), Paris, Julho 1988 . 

.. SeiitiriáriO: NeW Trade Theories and Indlt<;tdoli7JJtion in Deve!Qping Counnjes United Nntions University/Wider. 
Apresentação do trab!llho: "Foreig.n Direct mvc:stment and pattems of trnde and industnali7ntion in developing 
countries: notes with roference to thc Brazilian e'periencc" (com Winston Fritsch), Hclsinky, Agosto del988. 
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·· Seminário sobre Enflacão e Politicas de Estnhilizacão -Banco Central do Brasil • Universidade de Brasília. 
Apresentação do trabulho: "A Hiperintlução no Brasil: m4X<lnismos e possibilidades". 29-30 de novemhro de 1988. 

Seminário: Fomm Nacjonal: ldéjas para a Moderni1.acto do Brasil, BND_F$, 23-25 de Novembro de 1988. 
Apresentação do trahnlho "O Investimtl:nto Din:to Estrangt:iro t:m uma Nova Estfatégia [ndustrial" {com Winston 
FriL•ch). 

··COngresso: 16° Encontro Nacional de Economia· ANPEC, Belo Horizonte. 5 a 7 de De7.embro de 19~K Apre~c;etü8Ção 
dos trabalhos: "Abc!rtura Financetra d: Cri~s c:m JR70-191l0n (na mesa de História F.conômica)· c: "Fkazilian c::<ternal 
adjustment in the 1990s: the role of !Oreign direct investment", com Win::;;ton Fritsch {na mesa de Economia 
hnernac1onal) . 

.. Seminário: Second lnternmerican Seminar on Ecónomics. copatrocinndo pelo Nationa\ Rureau of Economic Research, 
lnc. , Pontiticia Univc:rsiW.Jdc: Católica do Rio t.k: Janeiro e Fedesarollo. Bogotá. Mnrç-o 30~1\bril I. 19H9. Apresentnçilo 
do trabalho "Kt!y lssucs on lndustnal Promotlon Policit!s: the Braz1iian <.lcbatl!'" (com Winston Fritschl. 

· Sc:mimino: Fomm Nacional: Idéjas para a Modemi7.aclo do Brasil. BNDES, 4..6 de Janeiro de 1990. Comentário sobre 
o capital c:strangetrQ e a nova cstrategia industrial. 

.. Seminário: A!'; Novas Políticas Econõmjcas na América Latina, Rio de Janeiro. 7-8 de junho de 1990. Organi7.ndo por 
Departamento de Economia PUC-RJ c lntcmatíonal l~vc:lopment Research Centre (IDRC). Comentário sohre o paper 
"Vargas Llosa. Fujimori y Garcia: estahili?.ación '! clecciones" de Javier !guíniz . 

.. Seminário: Coynntura Económica I.atinoamericana .. Rogotil. 6 e 7 de setembro de J9QO. Apresentaçilo do trabalho "A 
~conomia brasileira em 19t.JO: desc:t.npenho e perspc;:cti v as". 

Semmilno Programa de Estabihzacton Económica· sj!Uación atual v perspectivas, Con~rcio de Investigación 
Econom1ca. Lima. 6, 7 e 8 de novembro de I 990. Comentário e avaliaçtio do programa de estabilizaçêio do governo 
Fujimori . 

.. Seminário: Tiw Human Deve!opment Reoort. United Nations. Rio de Janeiro. 12, 13 e 14 de dezembro de 1990. 
Apre::;entaç:ão dos trabalhos "Macroc:conomic Conditions !Or Equitahle Growth'' e "T t.'Chnological Strateg:ies and 
Development in Latin Amen'ca: notes with reterence to the Brazihan experience''. amhos em cc-autoria com Winston 
Fritsch. 

··Seminário: Metodos de Analisis Comparativo de Reformas de Politica Pnhlica Promovido pela CEPAL. Santiago, 6-8 
de maio de 1991. · 

.. Semimirio: Trade Poljcies for Developing Conntires in the 1990s Promovido pela UNCTAD_~ pelo Banco Central da 
Turquia, Antalya. Turquia, 24-30 de maio de I <N I . 

.. Seminário: Covunturn Económica Latinoamericana, Bogotá, 27 e 28 de junho de 1991. Apresentação do trabalho "A 
economia brasileira em l9l) I: desempenho e pc;:rspc:ctivas" . 

.. Seminário: Dinamica de los Mercados [nternactf>nales Y Políticas Comercinles para el Desarollo. organi7.ado pela 
UNCTAD. CEPAL e lnstiluto d• Cooperacion lh<roamericana. El E<eorinl, b1~onhn. R-12 d• julho d• 1.~~1. 
Apresentação do trabalho "Politica Comercial no Brasil: passado e presente" 

"Seminário: Trade aild Industrializ.atjon- Reconsidered Wider, OECD f.>e_velopment Centre, Paris. Outubro de 1991. 
Apresentação do trabalho "lrnport Repression, Productivity Slowdown. and Manuthctured E~port Dynmmsm: Brazil, 
1975-1990" 

.. Seminârio: Ad~hoc expert group meetjng on sustainable developrnent. technology and the intematjonal trnding svstem 
UNCTAD, Genebra, 7 e 8 do ourubro de 1991. 

·· Seminário: Hacia la Reforma de el sector Fhiaii.Cieiro Banco Interamericano de Desenvolvimento. Washington, 7 de 
novembro de 1991. · · 

··Congresso: J9• Encontro Nacjonal de Economia- ANrEC,Coritiba, 5 a 7 de Dezembro de 199!. Apresentação do ' 
trabalho: "Dolarização: _mecanismos, mágicas e thndamentos". 

- Seminário: Latin Amçricnn lntegration into the the World Economy: confronting the choices org:ani7.ado pelo Inter 
American Dialogue e pdo Brookings [nstinllion, Washington, 18-Il) de! dczcmhro de 1991. Apresentnçiin do trahulho: 
"13rnzil and the World Economy in the l9l){Js: emerging trnde and investment is!-mes". 
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Seminário: TI1e Gold Standard in the Countries of the Perinherv organiz.<_1do pela lJniversidade Nova de l.ishoa. Lishoa. 
16-17 de dt.-.zembro de 1991. Apresentação Jo trah:~lilO: "/\spccls ot' the Hrn11lian E:-.:pencence with lhe (Jo\d Stnndard" 

"Seminário: Economjc groY.1h in the long nm organi7.ndo pela Centre for Lntin American Stndies. University of Lorrdon. 
Londres, Março d~ 1992. 

·seminário: ReconCiliation of envitOrirtlental and trade noticies Promovido peln UNCT AD. Nove [arque. Maio 1992 . 

.. Seminário: "A política comercial brasiteirn11 promovido con,iuntamente pela UNCTAD e pelo BNDES. Rio de Janeiro, 
14 de maio de 1992. 

·seminário: Trade and Industnalization Reconsidered Wider. OF.CD Development Centre. Paris. 24-2R de Novemhro de 
1992. Apresentação do trubulho "lirazíl as H e.xporter of manutb.ctures: ri se and thture prospC!ts" (com Winston Fritsch) 

Palelltras e conferências 

""Conjunmra Econômica Brasileira: discussões e novos caminhos" (painel) Ciclo de Palestras PUC-UFRJ, 1• Semana de 
Integração de Economia. 18 de março de I 'J&7. (com Winston Fritsch e Ricardo B!dscho\\<sky) 

'"Conversão du Divida E:derna em Jnves1imelltO!i11 (palestro) Rstrtdo do Rio de Janeiro. PUC-RJ e Aols.1 de Valores do 
Rio do Jonctro. 24 de outubro Je \987. 

'"A Hi~rintlaçiio no Brasil" (palestra) RotãrvÇJuhe do Brasil, Rio de Janeiro. 4 de maio de 1988. 

""Perspectivas da Intlação Brasileiro" (palestra) Associac!a Comercial, Rio de Japeiro, ontnb.rq de 19~8_ . 

""Investimento Direto Estran2eiro - A Economia Brastieira no Contexto Internacional" (seminório) Faculdade de 
Economjo ~ Admjnistracão JltRJ, Rio de Jon~iro, IS de agosto de \988. 

""Investimento Oireto Estrangeiro: teoria e prática" (seminário) Centro de Treinamento para o Desenvolvimento 
Econômico. CENDEC, !PEA. Brasilia, 12 de outubro d~ I ~88. 

""Investimento Direto, Comércio e Reestmnli"ação Industrial no Brasil" (seminário) Centro ·de Tre"inamerito para o 
Desenvolvimento F.conômico, CENPEC, U'EA. l:lrasilia, \H de oumbro de 1988. 

""Hiperinflação: as liçoes da história" (palestra) ~ (Associação Promotora de Estudos em F.conomia), Rio de 
Janeiro, 17 de novembro de I 1)88. 

""A Hiperintlação no Brasil" (palestra) ANEFAC-Associaçlo Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e 
Contabilidade, seçi'o Rio de Jnneiro, 25 de novemhro de 1988. 

""Perspectivas da Inflação Brasileira" (palestra) Câmara de Corilércio Brasil Eran~. Rio de Janeiro, 7 de março de 
1989. 
""Inflação: teorias e pespectivns para o Brasil" (semimi.rio) Escola de Comando do Estado Maior do E'\én::ito, Rio de 
Jnhc1ro 14 de março de; 19&9. 

""Hiperinflaçdo" (work.thnp) Shdl Dra~j! S/ A, Rio de Janeiro, ahril de 19&9 (com Afonso Celso Pastore). 

""Kev lssues in Industrial Promotion: the current Bra7.ilian debate" (seminório) EPGE (Escola de Pós.-Grndu.nção em 
Economia) FGV (Fundaçlo Getúlio Vargas), Rio de Janeiro, 6 de ahril de J9H9. 

""Industrialização, Investimento Estrangeiro e Politica IndtL•trial" (seminário)· Convênio !l::!l:J (lnstin.to Nacional de 
Propriedade Industrial) EQY (Fundação Getúlio Vargas). Rio de Janeiro. 25 de abril de 1989. 

"''Política Econômica na Primeira República: debates e controvérsias" (mesa redonda). No Congresso Internacional do 
Centenário da República Brasileira, __ Módulo fi: República, Economia e Sociedade. Instintto d~: Filowlia e Ciências 
Sociais, UFRJ, Rio de Janoiro, 20 de junho de 1989. 

""Casos Clássicos de Hiperinflaçllo" (palestra). No lEBl (Instituto dos Economistas do Rio de Janeiro). Rio de Janeiro, 
28 de Jtmho de 1989. 

""~iperinflação: consequências económicas" (palestra) No seminário Hiperint)acãO;- as tútlca-S DefenSivas. S'ío Paul9, 29 
de Jllllho de \989. _ 
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""Hiperint1ação no Brasil" (palestro) Conselho Diretor do Clube d"e Engenharia, Rio de Janeiro, lO de julho de 19R9. 

""Ampliaç<lo do Mercado Interno como Fator Tntegracionista e Estimulador da Economia Nacional" (pilinel) Escola 
Suoerior de Guerra lO de julho de 1989. (com Flávio Td~<J de Mene-1.es) . 

.... Hiperint1ação na Ar~entina: lições pnra o Brasil" (palestra)~ (Associoç'io Promotora de Estudos t:m Economiã). 
Rio ddnneiro, 12 de,1ulho de I9M9 . 

.. "Hipennflaç!o rio Brasil" (pale.'llra) Arncnl1! Celulose S/ A, Rio de Janeiro. 12 de julho de 19R9. 

''"Hiperinflação: consequências económicas" (conferência) No seminário "Hiperintlnção: as Táticas Defensivas" J2aE 
(Bolsa Brasileira de Fururos). Rio de Janeiro. 19 do julho de 19R9. 

"'.'Panorama da Economia Brasileira" (palestra) Shell Brasil S/ A, Rio de Janeiro. 12 de julho de 1 QSQ . 

.. "Hiporintlaçiio e Rupmra Social no Brasil" (painel), TANAC SIA, Si"o Poulo, Julho do !9R9. (com Francisco L. Lopes, 
Jnmos Wygand e Alexandre Barros). 

""Hiperintlação, Mercado de Tnibãiho. e Relaçoe.OJ Industriais no Brasil" (worhhop ) Cia. Souza CniZ útdústria e 
Comércio, Hotel Glória. Rio de Janeiro. Julho d~ 1989. (com José Márcio Camaqzo) . 

.. "Carncteristicos das Hipenritlnçiles e lliporinflnç~o no llrnsil" (workshop) n1'IDES. Rio de Janeiro. Julho de !989. 

""Perspectivas para a Economia Bmsilclm 11 (palestra) Onncker Alimentos Lta . Sr o Pnulo, 24 de agosto de !989. 

""A Economia Brasileira e sena Rcne:.<os no Comêrcio - os riscos de hiperintlnção" (palestra) Clnhe de Djre[Qres 
Lojistas dt; Nilerói. Niterói. 29 de a(losto de 1989 . 

.. "Hiperinllação" (palestra) No seminário "Os Riscos da Hiporinflaç!o e o Brasil de !990", Florionópolis, I J de setemhro 
de 1989. 

""O Programa Económico dá_s Partidos Políticos" (painel) 6° Encontro dos Economistas do Rio de Janeiro, TF.RJ, 
Corecon. Sindecon, Rio de Janeiro. 14 de setembro de 1989 (com Mnrío 'l'inoco. Rnul J)ai'\:lo ~ J>aulo (iul!d!!s) . 

.. "Planos de Estnbili7.açilo: aspectos teóricos" (painel). No seminário Estahjli7.acão e Retomada do Crescimento. 
FUNDA?, Sio Paulo, 19 de setembro do 19R9 (com Porsio Arida e Antônio Kandi!') 

.. "Perspectivas da Economia e os Riscos de Hiperinflaçi!o" (palestra) ABICOMP. Rio de Janeiro, 21 de dezemhro de 
1989. 

""Hiperint1nç4011 (palestrn). No "Primeiro Ciclo de Pnle.'itras sobre a Economia Internacional e a Economia Brasil~irn 11 

Petrobnís RiQ de Janeiro, 10 de jnneiro de 1990. 

""Políticas de Estahili7.ação ~alternativas e possíveis impactos econõmicos e sociais" (painel). No seminário Biasil 90 
promovido pelo Banco de f)esenvolvimento de Minns G~rnis & Socled..'\de de Econçm1isras de Ming_s O~nüs, B~Jo 

. Hom:onte. 15 de ti!vereiro de l 'J90. (cmn. Joaquim Eloi Uc: Toledo. Aloisio Mc:rcailinlll! c: (.'arlns Alberto l'ci:-.;dra de 
OliVeira) . 

.... ~1flaçilo e Hiporinllaçilo cm Debate" (palestra) Ç]ube de Engenharia Rio de Janeiro. 6 do março de 1990. 

"''PerspeCtivas 4o Novo Governo" (debate) Eletrohrás, Rio de Janeiro, 21 de março de 1990 (com Antonio Barros de 
Castro). 

··"Pe~tivas para a Economia Brasileira" (palestra) Ouacker Alimentos Ltn, Sio Paulo, 27 de março de !990. 

~"Correntes Contemporârie8S de Pensamento Económico Brasileiro11 (painel) Escola Snnerior de Guerra Rio de Janeiro, 
4 de abril do !990 (Com Edward Amadeo e Claudio Contndor). 

-•para Vencer a Recesslo" (painel) Clube de Engenharia Rio de Janeiro, 27 de abril de 1990 (com Corlos Finne, José 
Carlos Assis, Mario Covas e Técio l.ilL' o Silva). 

-•Politica InduStrial e Liberalização no Brasil no.• anos 90" (pal<llitra) Eicola de Comando do Estado Maior do fxén;jto. 
Rio do Janeiro, 5 de junho de 1990. . . 
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'""Plano Collor. ::i118 análise política. e;:conõmica e ~ocial" (pamel) TI1e Rritish Chm~nber or Ço~metqe ip R~a1.il Rio de_ 
Janeiro, 27 de= junho de I ~t)(l. (com 1\urClio AnJrode. f-o:uric() T.ima Fig.uc1r~do e lvt!S (h.m<.lna tvfurtlltS) - ' · 

""Reformas Monetárias F.uropéíãs ito PóS-Guerr-a e o Plano Collor" (painel) Fundacão de Economia e F~tãtística CFEE). 
Pono Alegre. 6 de julho de I~YO. (com Oiacomo l!nlhinoto e Roheno Cmups de Momes). · 

.. "Politica Industrial e de Comercio E:-..'terior" (painel) Associacão dos F.x-Alnnos do MJ1A-E:secutivo AM12A, Rio 4e 
Jane1ro, 7 de agosto de 1990. (com Lui7. Paulo Velozo Lucas e Mario Riepper) . 

.. "Política Industrial e Comércio Exterior" (workslmp) !PEA, Brasilia. 14 do agosto de 1990. 

""Liberalização Comercial: um exame de experiências internacionais" (painel) ConfCderncão Nacinoal da Indústria, Rio 
de Janeiro, II de setembro de I ~~0. 

""Administrando sem o Gnarda.Cimvas Finnnceiro" (painel) JI• Convencgo Nacional do Comercio- Lojista, Arncnju. IS. 
de setembro de \990. (com Jacob Guelman e Paulo R. Teixeira). · 

''"Perspectivas da PoiHica rndustrinl" (palestra) Cin. White Martins Gases Indnstrinis S. A Teresõpolis. 23 de outubro 
de 1990. 

··"Comércio E:\'terior e Política Industrial" (pninen F.letrohfás & Clube de Engenhnrin Rio de Janeiro._.~]__ de onn1hro de 
1990. (com OtáVio Tourinho. Ncloon Tavares e Luciano Coutinho}~ · 

""Inflação, Clientei~s e Prcç~s Relativos" (seminário) F.PGE (Escolo de Pós..()raduaçlo enj Ecônó,;;ial'l'o'/(l';lndaçio 
Gotuho Vorgos), R10 de Jone~ro. I de novembro de I q'lo. (com Carlos Porcms Jr.) · · · · · 

""Corren.tes Contemponine.as de Pensamento EcoriômiCo Brasileiro" (paínel) Escola Surerior de Guerra. Rio de Janeiro, 
3 de abnl de Jt)tJ I (com J)mmsio Dias Carneiro e Antonio Carlos Porto (.Jonçul\'1!~). 

""Perspectivas da economia" (palestra) Câmara Americana de COinércio. Rio de l~neiro. (cbtn Vil~s fJoas Co~ea). 

""Progresso técnico e competitividade: opornmidodes para o Brnsil" Seminário CEPAI.-flNDRS·, Rio .. de Ju.neiró, !6 de 
julho de I 991 (com Winston Fritsch. L ui?. Paulo Vt:lo.'ID Lucas e Artur Jol'o Donato). · ' ' 

"".P~rspec.tivas para. o Segundo Seme::otre de \991" (pnlestrn) fL~erncio das Indústrias do Estado do Rio de Jrmeiro ~ 
fmon, R1o de Jane1ro, 8 de agosto de I~~ L .. . ... 

""Perspectivas do Plano Cavallo e a Dolari7.açno no Brnsil" (palestra) Banco Gt!rnl do Comêrcio São Paulo 14 de aoostO 
dei991. ' .. · ' ~ 

""Dolarização" (painel) Fundncão de Economia e F.stptistica, Porto Alegre. 20 de agosto de }Q91. {com Mnrin Presser e 
Antônio Carlos Fraquelii) 

"''.Sistema linan.ceiró n·a:;iohãl: aspectos da experic!n.cia recente" Depoimento pernnte a Comissão Especial-Sistema 
F1nance1ro Nac10nal. Cnmara dos Demundos._Brasiha, 26 de setemhro dr:: llJ<JI. (com Mano Henm1ue Simonsen e 
Carlos Eduardo Carvalho). · · 

""Jliperinflations and Ad,iustment" (workshop) l'jrst Notionol flank ofBoston, Silo Paulo. D de novembro de 1991. 

""As Perspectivas Nncionnis11 (palestra) Universld.nde Fcdcrnl de Juiz. de Fora Jui.z de Fora. 26 de novembro de 1991. 

""Correntes Contemporâneas de Pen::.amento Econõmico Brasileiro" (painel) Escola Sunerior de Guerra Rio de Janeiro. 
2 de abril de 1992 (Com Edward Amadeo e Donnld Stewart). 

-"Gttodoxos. hetrodoxos e paradoxo: notas sobre a cri::.e brasileira" (palestra) Aula inaugural. Faculdade de Economia e 
Administração, Univernidade Federal do Rjo Granlie do SuL Porto Alegre, 15 de abril de 1992. 
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""Refonna do Sistema Financeiro Nacional" (painel) Fundacão Gentlio Vargas. FIPE-USP. Rio de Janeiro. 24 de abril 
del992 (com Antonio Carlos Lemgruher, Ives Gandrn Martins. Femando Millict). · 

""Perspectivas para a Economia Brasileira" (palestra) Nncjonal C ia dC Seguros. Belo Horizonte, I de setembro de 1992. 

·'"Perspectivas para a Economia Brasileiro" (palestro) Nacional C ia de Seguros, Recife, I O de setembro de 1992. 

""Perspectivas para a Economia Brasileiro" (pnlestra) Confederacão Nacionai da Indústria, Cnnselho de Politica 
Econõmica, Rio de Janeiro. 17 de setembro de 1992. -

""A nova política industrial: onde estamos e para onde vamos'' (painel) com Emerson Kappa?.. Luiz Pnulo Velo;:o Lucas. 
Miriarn L~1tão e .Sergio Abranches. No IV Congresso de i\dministraçlo. COPPE - AJ) "Repostcionnmento c!stratêgtco de! 
empresas: competitividtlde e vantagem diferenctal" Rio de Janeiro. 6 Je novc:mhro Jc.: 1992. _ 

''"O estruturalismo" em "Correntes Contemporâneas de ~ensamento Eçonõmico Brasileiro" (conferência) ~ 
Superior de Gnerra Rio de Janeiro. I d~ abril de I r 

/ 
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MENSAGEM N' 294, DE 1993 
(N• 525/93, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Nos termos do art. 84, inciso XIV, combinando com o 

art. 52, inciso III, letra d, da Constituição Fedêral, submeto 
à consideração de Vossas Excelências o nome do Senhor 
FRANCISCO EDO:ARDO DE ALMEIDA PINTO para 

exercer o cargo de Diretor de Política Monetária do Banco 
Central do Brasil. 

O Senhor FRANCISCO EDUARDO DE ALMEIDA 
PINTO é pessoa de reconhecida cOmpetência para o desem
penho dessa elevada função, com-o· se depreende o anexo Cur
riculum Vitae. 

BrasHiã,-23 de agosto de 1993.-- Itamar Franco. 
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. BND!ill.EÇO; AV:UITÁCIO P.ESSO .... :>400 I 1102 
.IUO DE JANEIRO • &J 

FlLIAÇÃO: GER.ALDO Dl! ALMEIDA PINTO 
.stJW.lA. L!NS DE ALMElOA PINTO 

.DATA.DE NASCIMEHTO: i.Vl2/!958 
N.A'IVRJJ,.IDADE: FJO DE JAN:EIF.O 

,.MA.! 84 •. J.GO 93 I>ANCO DA BAHIA n-NEmMENI'OS S.A. 
· Abr 91 • Ago 93 ..Di%etot.Fxec:rsivo F.wncc:il'o 

Jan 89 • Mar 91 .DSretor Aá_iiUito Enaneeiro 
Jan88 • Dez &1l Cic:rente Genll F~o 
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Jan86 ·Dez g7 Oer=nr.e Gc:nl clt Depvtaalanto áe M~ Abc:no 
Jul8.S • .Dez 85 Gerente áo J:)epaumeniD áe ~ 
Me.i &.+ • JIIOlSS .Cic:renr.. cio.Dcpanam=uo T.éclnico 

:ruN.lD ·-ABR. 84 .SAGA Dlsntl.l:!l.'IOOR.A."DE"'Jtrut.oS E VALORES MOBILIÁRJOS.LTDJ. 
Gcf=nr.e.áo.Dcpcwn=nto.Té=ieo . 

-IAN !O ·.MAl 83 POlmFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓUCA DOFJO.DE J.ANEIP.O 
DEPARTAMEllTO DE.ECONOM!A 
-A.I&islaUe do Pesquisa 

J.W."S2 ·:OEZII2 VISIUS • INStTIUrO'BOAVIST.A:.OE:SEatJlUOJ.DE SOCIAL 
. Aslistcnl8 ela ~c:nro a-Ccnllolo 

JdJJI. &O ·""FEY-82 PONTIFÍCIA UNIVEF.SIDADE CATÓUCA-:DO RJO.DE JANEIRO 
DEPARTAMENTO.DE ECONOMIA 
. .:\\PriJjtr. do' P.alquisA 

-:1n1 _,.ommcu., ~a r.A'TÓT.lCA:.D01UO:OE 1ANEIP.O 
· ·ArecbwçM:em.Eoonamia 

"EPRMACÀP BÁS!C~ 

_ , •&qpmdo~ :'-Colégio-Santo .Agoltinho • !Uo.da:JII!Ciro 
·E ' . m.tJsau: Colqpg.Santo ~ ·IUo.daJIIICÍio 

(À ComiSsão de Assuntos Econ_6mic.os.) 
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PARECER 

PARECER N• 278, DE 1993 

{Da ComisSão 'de Diretora) 

R e dação final do Projeto de Resolução no 59, de 
1993. - ' 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n"' 59, de 1993, que autoriza a ce.Iebração do 
acordo-quadro entre a República Federativa do ~ra.sil e o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
- BIRD' (Banco Mundial), relativo ao Programa Piloto. para 
a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. _ , 

Sala de Reuniões da Corriis_s_ão, 24 de agosto de 1993. 
- Hu'mbe~to L~ce~a Presict'eOtc ~ Lucídio Portena, Refator 
-Chagas Rodrigues,...:_ NétSoO: Wedekin~ 

ANEXO AO PARECER N' 278, DE 1993 

Faço saber que o Senado Federal aprovou,_ e eu, Pre;si
dente, nos termos do. ~rt. 48-,.itcii:I-28,._9.o Rt!giffiento Interno, 
'promulgo a segl:li.n~e . · · ' ' 

-RESOLUÇÃO N", DE'f993 

AutóriZa a Celebr3.Ção .do a.cordo~qnadro entre a 
República Federativa do Brasil e o Banco Internacion.al 
para Rec'onst~ução e Desenvolvimento - BIRD (Banco 
Mundial), relativo ao Programa Piloto para a Proteção 
das Florestas Tropicais do Brasil. 

O Senado Federal rcs.o.Lve:_ 
· Àrt. 1". 'É aUtorizada, nos termos do ãrt-. 52, incisos .V 

'e' VI( dá ·c;on~\ituição Fed,erat;e: da Rcsol~ção o" 96, de 1989, 
do Senado Federal, a celebração do acordo:quadro entre a 
República ,Federativa .do Brasil.e o Banco Internacional para 
RecOnStrUção 'e Descnvolvini.ento- BIRD (Banco Mundial), 
relativo ao Programa Piloto para a Prqteção das Florestas 
Tropicais do Brasil. instituído pelo Decreto n~ -563, de 5 de 
junho de 1992. , . . . _ 

Art. 2~ O prOgrama descrito no art. 1" é coiJOStitU.ído 
por um cbnjunto de projetes integrados do governo e da socie
dade Civil brasileira, cOntando com o apoiO técnico e financéito 
da cOmunidade nn·anCeirã iiltérn3cíonal, (J:ue visa a maximizar 
os benetícios ambientais das florestas tro~picais, de maneira 
consistente com as- metas de dcse:nv.olvimentQ_ Qo País, me~_ 
diante a im~plantação de processos de desenvolvimento susten~ 
tável. 

Art. 3" O acordo-quadro estabelecerá a estrutura bási~ 
ca do Programa Piloto, esboçando suas principais carac_te~ 
rísticas. 

Art. 4~ A primeira fase do programa deverá movimen
tar recursos externos na ordem de US$250,000,000.00 ( duzen
tos e cinqüe:ilta-milfiões de dólares americà.n_os),.em sua maio~ 
ria doações. 

§ 1~ Caberá ao Brasil aportar uma contrapartida corres~ 
pendente a dez. por cento do totaL dos recursos alocados pelos 
partipantes do programa. 

§ 2~ Ds recursos Correspondentes à contrapartida brasi
leira devem ser devidamente incluídos no Orçamento Geral 
da União. - ~ - -:. 

Art. s~ O Ministério da Meio Ambie-nte será o órgão 
responsável pelo repasse dos recursos aos demais executores 
do programa, cabendo-lhe, portanto, providenciar junto à 
Secretaria de O~çamento Federal da Presidêncía- da República 

(SOF/PR) a inclusão no Orçamento Geral da União (OGU) 
da previsão de ingresso dos recursos externos (Fonte 148), 
bem como firmar convênios com os órgãos ou entidades execu
toras para a transferência de recursos, respeitando as normas 
relativas à conclusão de convênios e à execução financeira. 

Art. 6" Os eventuais empréstimos externOs que forem 
firmados com base no acordo-quadro devem ser submetidos 
individualmente ã.aprovação do Senado Federal. 

~ Art. 7<> Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, o projeto de lei do Senado, que será lido 
pela Sr" 1• Secretária. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 107, DE 1993 

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de--Miractima do Tocantins, no TocanfiliS. 

_ O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Fica o P.oder Executivo autorizado a criar a Es

cola Técnica Federal d-e Miracerna doToe&ntins, noTotántiris. 
Art. 2" A Escola Técnica Federal. de Miracema do To

canqns manterá cursos de nível médio profissionalizantes, a 
serem definidos pelo Ministério da Educação e do Desporto, 
destinados à formação de técnicos para atender às necessi
dades sócio-econômico da região. 

Art. 3" A instãlação do estabelecimento de ensino de 
que trata esta lei ocorrerá imediatamente depois da inclusão, 
no O içamento da União, das dotações para tal fim necessárias, 
e da criação dos cargos, funções e empregos indispensáveis 
a seu funciomarnento. . . . . 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de s.ua publi
cação. 

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

Justificação 

-· O. Município de Mir:acema do Tocantins .está situado no 
centro do Estado de Tocantins. Dada a sua localização estraté
gica, foi erigida em Capital provisória do Estado durante os 
anos de 1989 e 1990, até a inauguração de Palmas. 

__ No .citaÇo período, a cidade passou por um grande pro
gresso material, destacando~se a construção de vários edif(cios 
públicos por parte do Estado. Assim, existem, hoje, prédios 
e instalações ociosas que poderiam abrigar uma Escola Técnica 
Federal. 

A execução da Escql~ Agr_otécnica Federal de Aragua
tins, não há nenhum outro estabelecimento.·de 2~ grau profis
sionalizante em funciona,mento no Estado. Tal lacuna passou 
a se constituir -numa aberração. a partir da iristalação do mais 
novo Estado da Federação, que vem passando por um vertigi
noso crescimento populacional e de atividades econômicas, 
sociais e administrativas. 

Assim, sendo, a demanda por profissionais de nível médio 
cresce, rapidamente, em várias áreas: -adl)liriistração, eletró~ 

.nica, eletricidade, construção civil, telecomunicações, minera
ção, computação e tantas outras. Os jovens desejosos de seguir 
uma carreira técnica são obrigados a migrar para outros esta
dos; a maioria não pode fazê-lo e, por isto, abandona a escola 
ou ingressa no 2~ grau regular, com vistas à preparação para 
a Universidade, aonde poucos, contudo, logram chegar. 
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Por estas razões, solicitamos ;;~. nossos .Pare~ a aprovação 
do projeto, em vafor do d_esenvolvimento do Tocantins. . _ 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1993.- Senador_C_a_rlos 
Patrocínio. 

(À Comissão de Educação- decisão terminatiVa) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto 
será publicado e remetido à Comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelaS~ Secre
tária. 

É lido e aprovado o·seguinte: 

REQUERIMENTO N• 784, DE 1993 

Requeiro, nos termos regimentais, sejam consideradoS 
como licença autoriZada os dias 2, 3, 4, 6, 9 e 11 _de agosto 
de 1993; quando estive. ailsênte dos trabalhos da Casa. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1993.-Senador Carlos 
De'Carll.· · ~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sra. 1' 
secretária. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 785, DE 1993 

Senhor Presidente, 
ReqUCre·mos· urgência, nos ternios do art. 33_6, alínea c, 

do Regimento Interno, para o Projeto de ResOlução n~ 69, 
de \993. · · · · 

. Sala das Sessões, 24 de agosto de 1993. -,.Marco Maciel 
- Mário Covas..;_ Jonas Pinheiro - Gilberto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -0 requeri· 
menta será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto 

· no art. 340, inciso II, do Regimento Interno. 
O Setihor Presidente da República editou a Medida Provi

sória fi0 344, de 19 de agosto de 1993. que dispõe sobre o 
reajuste das mensalidades escolares no mês de agosto de 1993. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4o e s~ do art. 2" da Resolução n~ 1/89-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: 

SENADORES 
TITULARES SUPLENTES 

Pl\.IDB 
J uvêncio Dias Mansueto de Lavor 
Flaviano Melo José Fogaça 

PFL 
Odacir Soares Carlos Antonio 

PPR 
De]?Carli 

Affonso Camargo 
PSDB 

LevyDias 

EvaBlay 
PP 

Aimir Gabriel 

Pedro Teixeira MeiraFilho 
P1B 

J Qyas Pinheiro Valmir Campelo 

Paes'Landim 
Paulo Lima 

Oenebaldo Correia 

Celso Bernardi 

Osmânio Pereira· 

CarlosLupi 

Vladimir Palmeira 

DEPUTADOS 
Bloco 

Pl\.IDB 

PPR 

PSDB 

PDT 

PT 

Mauro Fecury 
'João Mendes 

Cid Carvalho 

Ronivon Santiago 

JoséAbrão 

Lúcia Braga 

)osé Fortunati 
De acordo com a Resolução no 1, de 1989-CN, fica _estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 24/8 - Desígnação da ComiSsão' Mista. 
Dia 25/8 - Instalação da ComissãO MiSta. -
Até 25/8 -Prazo para recebimento de emendas. 
Prazo para a Comissão Mista emitir pareCer sobre a ad-

missibilidade. 
Até 4/9 -Prazo final da Comissão Mista. 
Até 19/9- Prazo no C_o_ngresso Nadonal. 
O SR. PRESIIJENTE (Chagas Ro~igues) - A Presi

dência convoca sessão tonjunta a _realizar-Se-·amanhã~ às 14 
horas e 30 minutoS 1 rio Plen_á"rio" da Câniarà doS Deputados, 
destinada à apreciáção de vetOs presidenciais. · · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presi
dência recebeu, do Governo de,Sergípe e. da Prefeitura Muni
cipal de Sinop - MT, os Ofícíos n• S/87 e S/88, de 1993 
(o• 5.050 e 342193, na origem). solicitando. nos termos da 
Resolução n~ 36, de 1992, do Senado Federal, a1-1to;rização 
para que possam cdn'tratar operaçqe·s de cr~dito, par~ oS fin~ 
que especificam. - - - -

As matérias serão despachadas à ComisSão de Assuntos 
Económicos, onde aguardarão a complementação dos docu
mentos necessários' à-sua instruÇão. 

Passa-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador· Aureo Mello ...... · 

O SR. AUREO MELLO {PRN - AM. Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão do, orador.) -;-__ Sr. Presiçl~nte, 
Srs. Senadores, a s_emana que está transcorrendo é_ para todos 
nós de alta sensibilidade, motivo de alegria, de júbilo, de 
contentamento e de respeito, porquanto se festeja a Semana 
do Exército Brasi~eiro. Exército -glorioso, de páginas formi
dandas que, desde os tempos da constituição da _Pátria, se 
tornou um elemento de unidade nacional e CulminOu com 
a presença de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, 
que representou a integridade moral, a inteligência brilhante 
e a resistência física que caracterizam os organ:ismos die defesa 
do povo brasileiro. 

E, neste momento, Lima e_ Silva foi chamado de "O 
Pacificador", porque a ele não -importavam as lutas desneces
sárias, as batalhas insistentes e o. mortiCínio acentUado. O 
que interessava a ele, dentro dos parâmetros que hoje_ nor
teiam a bandeira brasileira, era a ordem no Império e a paz 
em todos os quadrantes, mesmo que para isso fosse preciso 
desembainhar as espadas e fazer troar os canhões. 

O Exército brasileiro somente se constitUiu quando a 
Nação se integrou com a Carta Magna, promulgada em 25 
de março de 1824, quase dois anos após a Independência, 
embora, nesse interregno pontilhado de lutas, as Forças Milita
res tivessem passado por algumas alterações em sua estrutura, 
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originariamente portuguesa. Só dePois que a Carta Com,titu
cional lhe definiu as atribuições e as responsabilidades em 
face do novo EstadO, foi que o Exército- Nacíonãl recCbeu 
a primeira organização coitipatívcl com a sua míssão funda
mentaL que era sustentar a independência e a integridade 
do Império, defendendo-o contra os inimigos externos e inter
nos. 

Hoje em dia, o Exército -brasildro está_ grupado em 4 
Exércitos, ao que me conste, com as seguintes subordinações: 

Primeiro Exército: 1' e 4' Regiões Militares sediadas nos 
Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo; 

Segundo Exército: za e 9~-Regiões Mifitar~S -s~diadas nos 
Estados de São PaUfo e Mato Grosso; 

TerCeiro ExercitO: 3" e 4~ Regiões Militares sediadas nos 
EstadoS do Paraná, Sanfa Catarina e RiO Grande do Sul; 

Quarto ExércitO: 5.-, 6~- e -10• Regiões Militai-es sediadas 
nos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Piauí c Maranhão; 

Comando Militar de Brasnia: 11·• Regiâó Militar sediada 
no Distrito Federal; 

Comando Militar da Amazônia: s~ Re-gião Militar sediada 
nos Estados do Pará, Amazonas, Acre, Roraima; Rondônia 
e Amapá. 

A Força Armada brasileira sempre ·s·c moveu dentro do 
espírito construtivo e leal de assistir às populações c, ao mesmo 
tempo, obedecendo a inspiração de Duque de Caxias, que, 
sem dúvida, ainda é a estrda matcr que fulgura apontando 
os nortes e inspirando o Exército brasileiro na s_ua força, na 
sua disciplina, na sua pujança e na sua organização. 

Reparem bem, Srs. Senadores, na humildade com que 
o Exército brasileiro se cOmporta dentro dos fatos sociais. 
Ele .se levanta sim, cm certos e determinados momentos, mas 
observa-se que ele se faz geralmente imprescindível, porque 
aí é a espada brasileira evitando a desagregação da sociedade, 
a ruptura dos princípios nacionais constituídos, o esboroa
mento dos ditames determinados nas Constituições, que re
gem o Brasil. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. AUREO MELLO - Concedo o aparte ao nobre 
Senador. 

O Sr. Mauro Benevides- Senador Aurco Mello, no 
momento em que V. Ex• ocupa a tribuna do Senado Federal 
para se reportar ao transcurso da Semana do Exército, desejo, 
ao apar[eá-lo, expressar também a minha saudação ao Exér
cito do País e relembrar, como V. Ex" o faz com tanto brilhan
tismo, a figura paradigmal -do Duque de Caxias, que exata
rncnte legou a todas as Forças Armadas e, sobretudo, à opinião 
pública, aquela imagem do homem legalista, do democrata 
sincero, sempte a serviço das instituições. Diria a_ V. Ex·' que 
na Capital do meu Estado, Fortaleza, na tarde de hoje, as 
entidades representativas da sociedade civil estarão reunidas 
na FACIC-Federação das Associações do Comércio, Indús
tria e Agricultura do Ceará - para homenagear o Exército 
brasileiro com palestras, inclusive, do Coinandante da 10" 
Região Militar, General Vítor Fortuna. Portanto, ao apartear 
V. Ex\ desejo pres-tar a minha homenagem ao Exército brasi
leiro, e fazer votos àquela Corporação, que tem cm Caxias 
a sua figura modelar. para continuar sendo o sustentáculo 
das instituições_democrátiCas no País. 

O SR. AUREO MELLO- Muito obrigado, Sr. Líder, 
Senador Mauro Bencvides. É com muita alegria que, cxata
mente como um paisano, tomei a liberdade de vir a esta tribuna 

aCometer os me~S elogios a essa Instituiçãõ ÕlaravTiliOSa, onde 
a disciplina é uma das características que norteiam o bOm 
in.OarTtento dos seus trabalhos e dos seUs desígnios. 

Realmente, a figura do Duque de Caxias é algo paradig
mal, e V. Ex• há de convir comigo que, se esse modelo fosse 
mais seguido e adotado pelas popUlações brasileiras, muito 
melhor andaria o Brasil, embora não seja eu daqueles pessi
mistas, que entendem_ que esta Pátria e_stá_em passo de caran
guejo, recuando, mas sim prOgredírido, aprofundando-se e 
crescendo cada vez mais. O Brasil é um país predestinado 
e nada poderá alterar o desígnio que lhe foi traçado pela 

_Providência Superior e Criadora, que escolheu este povo, 
amalgamado de raças de todas ·as origens, para fazer dele 
um símbolo do mundo, uma plataforma da grandeza potencial 
do nosso plaileta. - -

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. AUREO MELLO- Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador Aureo Mello, 
eu me rejubilo ao ouvi·lo- não é a primeira vez, mas especial
_mente no dia de hoje - porque penso que o elogio mais 
autêntico que se pode fazer ao Exército brasileiro e, por exten
são, às Forças Armadas brasi_lei_ras, parte exatamen_t~ de uma_ 
figura que V. Ex*, ainda há pouco, qualificou de paisano. 
Paisano é um termo um pouco pejorativo. V. Ex• não é um 
paisano. e sim um civil. Usávamos o termo paisano, no meu 
tempo de oficial, para chamar aquele que não sabia marchar, 
que não sabia fazer continência ou que a fazia sem o gorro, 
sem o chapéu, o que, hoje, aliás, é regulamentar, não o era 
a meu tempo. 

O SR. AUREO MELLO- Também chamado de boiota. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Disso, eu não sabia. 

O SR. AUREO MELLO - No meu tempo de Tiro de 
Guerra era um boiota. 

_ O Sr. Jarbas Passarinho - Ç.u não passei pelo Tiro de 
Guerra. Ele não foi a minha póS~graduação. Gostaria que 
V. Ex·> inserisse no seu discurso, se assim permitíf, O meu 
aparte. para diz_er que eu, garoto de família pobre, no Norte 
do Brasil, não tinha, àquela altura, nenhuma facilidade para 
tentar o concurso na Escola Militar do Rfo de Janeiro, em 
Realengo. Eram poucos os que o tentavam. E, no campo 
do ensino superior também havia. no meu Estado ·do_ Pará. 
apenas as Faculdades de Medicina e de Direito, que eram 
tradicionais, e nada mais. A própria Faculdade de Odonto
logia só mais tarde passou a fazer parte de curso superior. 
A Faculdade de Engenharia veio a ser reconhecida poucos 
anos depois. A minha vocação foi sincera. Não fui um candi
dato à Escola Militar de Realengo porque tivesse dificuldades 
financeiras para prosseguir num curso superior, não. Eu so
nhava e sempre sonhei com a carreira militar, que me inspi~ 
rava muito, a tal ponto que, ainda no quinto ano do ginásio, 
houve um prêmio, dado pelo professor de História Universal, 
que seria concedido a quem, do ponto de vista dele, fizesse 
a melhor redação sobre o_ tema Bandeirantes ou Caxias. 
Eu escolhi escrever sobre Caxias. Como estudante de biblio
teca municipal - lá que eu estudava, não havia livros -
conheci, primeiro, a grande biografia de Caxias, escrita pelo 
Cônego Pinto. Com essa leitura, obtive o primeiro lugar no 
concurso feito pelo Prof. Alves Maia. Tenho até hoje o livro, 
Senador Aureo Mello. É o livro de Paulo Setúbal, "O Sonho 
das Esmeraldas". Com esse entusiasmo, eu me lancei candi-
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dato à Escola Militar c vim para o Rio de Janeiro. Como 
diz a canção do Cayrnmi, "peguei um ita no Norte" e fui 
para o Rio de Janeiro. De lá, fui para Porto Alegre, onde 
iniciei minha carreira militar, em 1939. Em 1940, prestei con
curso para a Escola Militar. Tínhamos média seis na Escola 
Preparatória de Cadetes, que corresponde ao dez com !áurea 
em outras escolas. Eram apenas onze alunos, em todo o 
corpo da Escola Preparatória de CadeteS- de Porto Alegre, 
que tinham média seis em todas as matérias. Fomos, então, 
apresentados ao General Dutra, que era o Ministro. Meu 
Comandante, querendo fazer o meu elogio, disse que, além 
de ter média seis, eu era o responsável pela revista da escola. 
O _General Dutra perguntou-me: .. Qual foi a sua inédia em 
Aritmética? .. Respondi: "Sete". A seguir: ''Qual foi__~ sua 
média em Geometria?'-, Respondi: "Oito". Disse-me ele: "Vá 
estudar para fazer concurso!'~ O que se pleiteava não foi possí
vel, que era eliminar o exame intelectual para fazer apenas 
os dois outros exames, o de saúde e o físico. O exame físico 
poderia _ser feito até por senhoras que cstívessem no sexto 
mês de gravidez, porque era muito pouco exigente. O exame 
de saúde, porém, era extremamente difícil. Dos quatro mil 
candidatos à Escola Militar, mais de dois mil foram reprovados 
no exame de saúde. Precisávamos ser apollneos para ir para 
a guerra. Deverfarrios estar perfeitos - acúid~de .. Yisual 1, 
acuidade auditiva 1- pilra ir para a guerra m-atar ou morrer. 
a de salientar neste momento, e que é urna das razões do 
profundo orgulho que tenho da minha origem militar, Senador 
Aureo Mello, é que, como disse a V. Ex\ eu era um garoto 
pobre. não nasci em berço de ouro e, quando chegou no 
exame intelectual, três filhos de general fo_ram __ reprovados, 
e o filhó do mecâniCo lnácio Passarinho e de Júlia Passarinho, 
que só tinha o curso primário, passou na cabeça de turma. 

O SR. AUREO MELLO - O. que jã evidencia a lisura, 
a inteireza com que São exercitadas as atividades dentro do 
ExérCito glorioso a ·que V. Ex'.t pertence. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Cito o fato trit.ifto inénos 
para tentar enaltecer a luta que fiz do que para mostrar precisa
mente o fato a que V. Ex~ se refere. O Exército recruta os 
seus oficiais a partir do mérito, e não da tradição do_ nome. 
como em outros países do mundo. Nos Estados Umdos da 
América~ por-exeinPlo. uma vaga em West Point po?e __ ser 
obtida através da indicação de um Senador da Republica. 
Aqui, não. Tem-se que prestar os três exames: o de sadede, 
o físiCo -e ó intelectual. 

O SR. AUREO MELLO- Essa é a grandeza do Exército 
brasileiro, que é eminentemente popular, feito pe_la aferição 
de valor intelectual e capacitação física e moral do aluno. 

O Sr; Jarbas Passarinho -Há poucos dia< ftii ao Rio 
de Janeiro participar de uma comemoração, que considero 
a assinatura do meu atestado_ definitivo de velhice: a comemo
ração dos meus ciriqüenta aáos de formatura. Aos poucos, 
vemos que vamos deixando para. trás aqueles qu_e as p~rcas 
vão levando. Mas o Exército fOI a escola da mmha v1da e 
a ele devo praticamente tudo a que ~ais ta.rde pud~ cor:es
ponder. no sentido de trabalhar pelo meu P~ts com ~n?cíp1os, 
com as diretrizes axiológicas que o ExérCito brasileiro nos 
confiaria. Agradeço muito a V. Ex" Não sei nef!_lse é reservista 
de segunda categoria; mas, como passou pelo Tiro de Guerra, 
deve ser. 

O SR. AUREO MELLO - Sou, como também sou o 
autor do Hino do Tiro 1 O. - -

Sr. Jarbas Passarinho - Meus parabéns a V. Ex• e 
muito obrigado Pelo elogio ao Exército brasileiro. 

O SR. AUREO MELLO -Sinto-me honrado com o a par· 
te de V. Ex•. 

Antes de conceder o aparte ao nobre representante do 
Amapá, quero referir-me a algumas das atividades comple
mentares do Exército neste Pàís. Por exemplo, na área de 
transporte: a conservação da BR-364. do Acre, no trecho 
entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul; a conservação da BR-317, 
do Acre, no trecho entre a diVisa Amazonas/ Acre e entronca~ 
mento com a BR-364; a conStrução de habitações populares, 
de acordo com o Projeto SOS dC Habitação. 

Em Alagoas, a participação no acQmpanhamento da Ação 
Emergencial de Distribuição de Alimentos- AEDA, como 
parte do Programa de Doação, pelo Governo Federal, à 
população carente. Na área de saúde, apoio às campanhas 
de vacinação. 

No Amapá, na área dos transportes, tem o Exército bràsi
leiro promovido a conservação da BR-156/AP, no trecho entre 
Calçoene e Oiapoque; e partiCip-ado na cooperação da Ação 
Global, realizada no Estado na área social. 

No Amazonas, na área de transpo,rtes, tem havido conser
vação de trechos da BR-307, da BR-319 e da BR-174; a 
implantação de rodovia para ligação do entroncame~to da _ 
BR-307/AM com o PEF Maturucá; apoio à conservação de 
acessos às torres repetidoras da Embratel, do tronco Porto 
Velho-Manaus. 

Na área da Saúde, a implementação de ações integradas 
do Sistema Unificado de Saúde, nas localidades do CUcuí, 
São Joaquim, Querari e Tauaretê. com base _e~ ~o~~ênio fir
mado entre o Ministério do EX.ército·.--·o 'MPAS e o Inamps; 
apoio às campanhas de vacinação; apoio médico~odontológico 
à população carente do Município de Tefé. 

Na área de desportos, tem apoiado a motociclista Monika 
Vega, primeira mulher a subir o Pico da Neblina. O fato 
está sendo homologado pelo Guiness.. 

Na área da Ecologia, apoio ao INPA na realização de 
projetes ambientais nas regiões de Sãq Gabriel da Cachoeira, 
Iauaretê e São Joaquim. 

Na área da Educação, assinatura de convênio com a Se~ 
cretaria de Educação do Estado para viabilizar o funciona
mento de escolas existentes nos pelotões especiais de fronteira; 
apoio ao Centro de Treinamento Profissional do Solimões, 
em benefício das comunidades de Tabatinga e Letícia (Co
lômbia). 

Dessa forma, vêem V. Ex•s a importância do Exército 
brasileiro nos locais distantes- e estou citando apenas áreas 
da minha região-, e o quanto ele serve ~e_espinha dorsal, 
de sustentáculo, de força adjutória auxiliar para o progresso 
daquela região brasileira. 

Concedo. com muita honra, o aparte ao nobre Senador 
pelo Amapá, Sr. Jonas Pinheiro. 

o Sr. Jonas Pinheiro - Nobre Senador Aureo Mel~o, 
V. Ex~ pratica. com muito brilhantismo, na_ ta~de de _h o) e, 
um ato de profunda justiça ao enaltecer o Exercito brastleuo 
na semana em que se comemora a sua data _ma~na,_ 25 de 
agosto, Dia do Soldado. E V. Ex-' inicia .o seu mamfesto nesta 

- tarde, que assinala também o transcurso d_os _39 anos ~a 
morte do grande Presidente Getúlio Varg~s, msptrador e ena
dor do meu Partido, o PTB. Se o Brasil esttvess~ repleto 
de homens como Getúlio Vargas e Duque de CaxiaS~ u~ 
civil e o outro militar - , que devotaram as suas v1das_ a 
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causa do Brasil, ao engrandecimento e ao fortalecim~nto,do 
nosso País, temos absoluta convicção de .que a situação hoje 
seria _outr_a_. Getúlio Vargas e Duq_ue de Caxias jamais _imã.gi
naram um Brasil como o_ d~ hoje: tão boro, valioso e impor
tante em alguns aspectos, mas tão ruim, _mau e perverso_ c;:m 
outros aspectos. principalmente o social._Aro._bos des~jaram 
um Brasil grande, sem mazelas, pobreza, fome, desedt,u~ação, 
desemprego; trabalharam_ por· Um Brasil grandioso, fulguran
te, talentoso. O que vemos hoje são" algumas cOnquistas alcan
çadas, e outras tantas cada vez_ rpais dist~nte~ _de seu objetivo. 
Por 'iSsO, nObre Senador, ao_ me engajar no pronunti8.irient0 
de V. EXa, registro e asSinalo o meu contenf.a~~nto pela notícia 
alvissare_ira para nós, representantes da.Amazônia, d~ djspo
sição do Presidente Itamar Franco em criar o Ministérjo Ex
traordinário para Assuntos da Amazónia.- Entendemos que 
nada de mais releval\te neste instante podeii.á acontecér, uma 
representa o fortalecimento do feliz Projeto Calha Norte. Te
nho absoluta certe:za_ de que o eJtcaminhamento primeiro do 
Ministério a ser criado s~_rá o ress~.~:~_gimenttrdo va_lioso Projeto 
Calha Norte, criado no Governo Sarnéy_, -esquecido na gestão 
do ex-Presidente Collor e r_etomado pelo Presidente Itamar 
Franco. Essa notícia, nobre Senador, representa a preservação 
dos valores da Amazônia, dos seus recursos hidro1!Íinerais, 
enfim, representa ·sua -valorização. E a yalõrizãÇãó"-âa A!lla
zônía é a valorização do Brasil. 

O SR. AUREO MELLQ- V. Ex• tem razão. Nesta 
hora em que há um nervosismq_ nacional- o próprio Gover
nador do Estado _reconhece -, decorrente da presença de 
estranhos na região fronteiriça, o gesto do_ Conselho de Segu
rança Nacional, presidido pelo Presidente-Itarriar Franco, foi 
um verdadeiro óleo canforado, uma dose de oxigênio para 
os espíritos amazónidas e brasileiros, porque a nossa Am.a~ô
nia, queiram ou não queiram, é uma região que está sempre 
na iminência do perigo, está sempre tendo sobre ela assestados 
os olhos dos lobos que uivam nos pedregulhos situados em 
lugares distantes. V. Ex• tem razão. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Eu diría'qiie o ressurgimento 
desse valoroso projetO é um bálsamo, nóbre Senador. Quero, 
repito; manifestar meu regozijo por ess·a informação, que, 
entusiasmado, trouxe ao conhecimentO desta Casa. Desejo, 
ainda, congratular-me com o Exército, -em particular, e- com 
as Forças Armadas, de um modo geral, Pela revitalização 
dessa iniciativa, que conta com a participação de Ministérios 
civis, como o da Integração Regional e o do Bem-estar Social. 
Fatos como esse levam-me a pensar que ago·sto não é Someitte 
o mês do desgosto; é também o mês da satisfação. A despeito 
de eu ter perdido meu pai no último dia 21, sábado, e estar · 
entristecido por iSso, fico_s_atisfeito em-testemunhar fatos que 
contribuem para resgatar o conceito do niês de agosto, consi
derado uma época de acontecimentos néfã.Stos. Cumprimento 
V. Ex• por registrar a passagem da Semana do Exército, opor
tunidade em que desejo enaltecer a figura do grande Presi
dente Getúlio Vargas. Muito obrigado. 

O SR. AUREO MELLO -Agradeço a V. Ex• e apresen
to-lhe ás minhas siriceras condolências peSsOais por este even
to, que a fatalidade illfelizmente não dispensa a nenhum de 
nós: perdermos aqueles que nos deram o Ser, que nos deram 
a vida. Faço votos para que o espírito do seu pai esteja reunido 
a outras cintilâncias espirituais nos espaçós misteriosos e infini

. tos e que V. EX" tenha forças para resistir a'esse duro golpe 
que atinge diretamente a su~ al~a e ~ su~ sensibilidade. 

Voltando ao assunto, Sr. Senador Jonas Pinheiro, V. 
Ex• fez referência à atuação de Duque de Caxias como pacifi
cador. E eu lembraria que Duqüe de CaxiaS, no-rmalizada 
a vida política da Nação, foi eleito Senador pela Província 
do Rio Grande dO Sul, credenciado pelos serviços prestados 
ã Pátria. Trouxe para suas funções, nesta Casa, os reclamos 
das aspirações populares que auscultara dir~tamente em suas 
andanças e a maturidade do homem público forjado nos con
frontos com as discórdias e dissensões partidárias. Por trê_s 
vezes investido na Presidência do Conselho de Ministros, pon
tificou no desempenho de suas funções e foi um estadista 
equilibrado, correto e de largo descortino 

Em seu último mandato, já idoso, decidiu a questão reli
-giosa que tanto agitava -o Império, concedendo anistia aos 
Bispos do" Pará e-de Pernambuco. Esse foi o Duque de Caxias. 
Esse foi o homem que purificou a Nação, que nos ensinou 
virtudes tão preciosas como a nobreza de caráter, a coerência 
de atitudes, os predicados da braVura, o patriotismo, o amor 
à legalidade, a desambição pessoal, a humildade, a honradez, 
a generosidade, o sadio nacionalismo. 

Realmente, Duque de Caxias foi um paradigma.·Hoje, 
é" o símbolo da respeitabilidade que nos merece· o Exército 
brasileiro,_ que é o pontilhão de defesa da nossa gente. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. AUREO MELLO - Ouço, com muita honra, o 
aparte do nobre Senador Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador Aureo Mello, 
sou um Aspirante R-2 de Cavalaria, pedindo para entrar em 
forma. Quero -Cu:ritpriniéritá-lo pela iniciativa do prortuncia
mento e pela justa homenagem que, em nome da Casa, presta 
ao Exército brasileiro. V. Ex~ falava sobre Caxias, _que teve 
participação·no Maranhão, na cidade· de Cã.xias, más eu diria 
que o nosso Ex€rCito é e-nriquecido por muitos vultos, como 
o do Marechal Rondon. Hoje, quando abordamos as preocu
pações da Amazônia, lembramo-nos que esse ilustre brasileiro 
ali pontificou como um fator de integração e pacificação de 
indígenas. O Exército brasileiro, como bem disse V. Ex\ pos
sui os batalhões de Engenharia, que têm ajudado na constru
ção de estradas e ~):i integração nacional. Mas eu queria ressal
tar as atividades sociais do Exército brasiJ~iro, de parceria 
com os executivoS estaduais e rriunicipais~- Que têm contribuído 
muito para minorar o sofrimento das populações menos favo
recidas. Na minha cidade, São Luís, há_po!JCOS dias, tive opor
_tunidade de visitar o Ministro do Exército para, em Dome 
da Prefeíta, agradecer a participação do Exército na distri
buição do feijão -e de atimentos·, que -tornam rrlãiS- eficientes 
os trabalh9s e menos onerosos para as Prefeituras. Nas campa
nhas de vacinação também tem sido importante a participação 
do soldado brasileiro. _Assim, quando se fala na criação do 
Ministério E~trãórdinário para a Amazônia, eu diria que se 
trata de um gritO de independência e de soberania,.nacional. 
qs nossos problemas, nós, brasileiros, saberemos resolver e 
coUtamos corri ·o Exército e co"ril as Força~ Armada_s para 
que se preserve a soberani~ do_ nosso PaíS. Parabéns a V. 
Ex~. Parabéns ao Exército que V. Ex• homenageia nesta tarde. 

O SR. AUREO MELLO - Muito obrigado pelas belas 
palavras de V. Ex•. 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ero um aparte? 

O SR. AUREO MELLO- Ouço o aparte do nobre Sena-
dor Odacir Soart?s. · _ 
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O Sr. Odacir Soares- Senador Aureo Mello, antes de 
cumprimentá-lo pela oportunidade cm que regi~tr~ o, tqms
·curso do ··oia do,Soldado",·a ocor~e.r,a,rn(!.nhã_, e. em que, 

. de .certa forma, homenageia .as fprças· A~madas brasileiras 
e, em particular. o E1ército, ~u queri1:1- dizer q_ue,o di!)curso 
de V. Ex", ao mesmo. tempo cm qu,e.presta essa hom.cn~gem, 
é um momento de reflexão para todos nós sobre a nossa 
região, a Região Amazónica. Ela representa, no contexto 
da estrutura física do nosso Pais, mais de 51 o/c do Território 
Nacional. O discursó de V. Ex• traz, àqueles que representam 
a Amazônia, temas importantes para serem discUtido~. c,omo, 
por exemplo, a questão da redivisão territorial da noss<;t p:;gi~o. 
Ou:vi, há pouco~. algumas considerações Ao .$~pador, Jonas 

, Pinheiro _a respeítO do Projeto Calha ['for~~· Con,heço baS1ante 
esse Projeto :- na época eu era Pre$içlcnte .da. Comissão de 
Segurança Naciona,J do Senado_- c penso que-ele. fo5 u.ma 
grande inspiração do ex-Presidente José Sarney que,lame~t_a
velrnente, praticamente não saiu do papel, exceto em algumas 
ações isoladas do ponto de_ vista estratégico, tãtico e de investi
mento- especificamente no Estado do_ Amazonas, na regi_ão 
de Tabatinga. Entendo que a RegiãoAmazõnica precisa detí
vamente s.er ob}cto de. uma rcdivisào .. O Estado qu~ V. ~x' 
representa aqui, o Estad.o do AmazonaS, a m_el;L yer, pyçdsa.va 
1 e precisa-, urgentc~;~t.eJ ~e_r r~~iyi_djdq, criando-~~ novos 
Estados ou novos terntonos - naturalmenn!· n.:t forma que 
interessar ao nosso País-. o mesmo ocorre'ndo'e'm -relação 
ao Estado do Pará. Quanto a essas ·q-uestões.que eStão sendo 
levantadas hoje, aqui, como· a questão desse pi-ojeto SIV AM 
da Força Aérea Brasileira e do reavivamcnto dq Projçto Calha 
Nott~. acredito que. o que p~ecisam,op~ na Amazõrlia, riêSse 
momento, é. inicial- i.u!t,gr~l}dc P,fojçto,d.e colonizaÇão~ ãss~n
tamento~ colocando pcs~oas nas fronteiras ~ivas da ~.m~z~nia 
bra~ileira .. Ou. seja: +d,cscnvolver essas resiões q!-1~·. na ~ea,rda
de, são regiões. ricas que não contam, ccim- rienPUJ;n investi
mento _do Go.verno Federal. De -Certo modo,, esses investi
mentos, de acordo com as nccessidádes,da nossa região, não 
vêm ocorrendo há muito tempo. fora ações isolada~. Corno 
essas consumadas com relação ao_ Projeto Calha Nort~. que 
foram insignificantes .do ponto do víSta do_ ipvesti.mento •. do 
ponto. de vista estratégico mesmo. :Na reali~adç •. m~smo que 
com a presença das Forças· Arm;Jd(.ls_ n" A-mazónia, tais ações 
não foram suficicnterriente enfatizadas, exatamente por falta 
de recursos. Todos sa,bemos --: ~.aqui temos discutido iSso 
- da situação de .insuficiência de recufsoS -orÇamentários 

em que vivem as Forças Armadas Brasileíras até para ~e ades
trarem e ampliarem as suas estruturas de segurança. Então, 
quero dizer. Senador Aureo Mello, que _esse discurso que 
V. Ex·• faz é um momento de .reflexão para todos nós, que 
pode serdesdobrado,.amanh~ ou_dcpois de amanhã, em outros 
pronunciamentos abordando esses mesriu;:ts ternas. Feitas essas 
considerações, cumprimento V. Ex• pelo discurso, Senador, 
porque efetivamente o Exército brasíleiro teve e_ tem um papel 
importante, não apenas na segurança da Amazõnia, mas tam
bém na sua integração com o resto do Brasil, já que a Ama
zônia representa 51% do Território brasileiro~_ g_u!~ia_ tambt!m _ 
pedir a V. Ex•, que é um estudioso da AmaZônia, um escritor 
e poeta da Amazônia-~ unl homem que conhece profundamente 
os problemas da nosso região, pOrque ali nasceu- e, para 
orgulho e satisfação minha, nasceu no meu Estado, no antigo 
Território Federal do Guapo ré, depois -Território de Rondõ
nia, e hoje Estado de Rondônia-, que voltasse a essa tribuna 
para. juntos, discutirmos essa problemática amazónica que, 
neste momento, tem uma ênfase muito grande exataroente 

pelo aspecto negat~vo dessa.: questão dos ianomámis ~o Estado 
de Roraima. Trata-se de uma· história não elucídada, miste
riosa, que, a meu ver, começa tambt!m com a p-r~?<:~Ç~ ameri
cánana Amazôrriá internacional. Pe.nso que tudo isso é_ uma 
balela muito grande. Assim, peço a V. Ex" que volte a discutir 
esses problema"s amaZónicoS p<lra que nós, Senadores da Arna
zóiüa: possamO~ faz!! r uma refiéXão profunda sob~e todas essas 
questões, inclusive'ncste momento·em que o Presidente Itamar 
Franco mostra-se· propenso 'a."e"stimular e a consolidar apre-

- sen"Ça <:la Força Aérea Brasileira na região, através-do Projeto 
SIVAM. Penso que o morn,en~o é oportuno· para fazermos 

'Com 'que o Goyer:q_o Federal, efetivamente, não fiqué Tio dis
é~rso ~ leve pp.fa a .nossa região rééu'rSos c_o:n?iderá_yéis-, Por

. gu~ .. sem eles, a Região Amatônica vai ser sempre a terra 
do futuro e a terra âe ninguém. Pàrabéns a V. Ex~. 
' . ' ' . '.- -. -

. . . .O SR. AUREO MELLO -.M.uito obrigado. Senador 
Odacir Soares, pelo l!lcido e opqr_t~.:~no aparte. 

Com relaçã.o à. figura de R,opçiQn, suscitada e rememorada 
pelo nobre SenadQr. Magno Bacelar há poucos instantes, pa 
I,Tiof,lé::jtia e na simplicidade das minhas palavras, quero apenas 

. relembrar que partiu da minha mente e da minha mão a propo

. sição que mudou o- nome do antigo Território do Guaporé 

. para Território Fed~ral de Rondôrtia, hoje nosso grande Esta
do, aqui brilhan,temente representado por V. Ex~, Senador 
OdacirSoares, c, por que não dizer, por mim talntiém, porque 
aqui estou para servir à terra de berço, onde o umbigo t:stá 
enterrado, em Santo António- do Madeira._ · 

O ExérCho brasileiro, sem dúvida nenhuma, tem reali
zado ações admiráveis, contínuas, i-ninterruptas. Eu não Pode
ria· citar todas Porque o tempO rião (>e imite- e os famosos 
pirilampos vermelhos da Presidêncfa já começam a cintilar, 
anunciando o tét'mino do nosso discurso. mas enviarei à Mesa, 
para que conste dos Anais, a relação das coisas extraordinárias 
que têm sido feitaS pelo Exército em favor de todos os Estados 
brasileiros. · · -

.·Quero~ também, nesta oportunidade, cumprimentar o 
Sr. Ministro do Exército, manifestándo" a minha alegria, e 
também o noss9 H!l~rido Coronel .Yifl.n(!;,,Ass.essor Parlamen
tar. do Exército !J.CSt~ Casa, que desempenha com tanta probi
dade_ e verticalid<;lde. as funções de _emissário e porta-voz áessa 
fórmidanda orgaJ;~.izÇ~ção brasileira. da_qual temos muito orgu-
lho: . . :, . · 

O Exércità.brasileiro tem desenvolvido, em todos os Esta-
. dos brasileiros, ~Üvidades complementãres em diversos seto

res prioritários,~C91J10. a área sOcial, _de_transportes, de saúde, 
d.e. equcação, _êtC; N,o Ceará, por exemplo, o Exército tem 
desenvolvido atiVidades de perfuração, instalação e recupe
ração de poços·~l!bulares, na área de transportes; na área 
da educação, tev.e a realização de ,colônia de férias com a 
participação de_ úeZ~ntas crianças _da_ faixa etária de 6 a 12 
anos, no mês de_jaJ;teiro, tendo o evento contado com a partici
pação voluntária de _estudantes universit.ários, secundaristas 
e a atuação do 23". Batalhão de CaÇadores, soberanamente 
comandado por figura das mais ilustres do nosso Exército 
brasileiro; na área social, apoio às comissões de fiscalização 
do Pi=Ograma Efnergencial de Combate à Seca; apoio ao Pro
grama de Ffentt;s, Produtivas de Trabalho; participação no 
acompanhamento· da Ação Emergencial dé _Distribuição de 
Alimentos, com9 parte do Programa de Doação, pelo Go
verno Federal, à população carente; e apoio às campanhas 
de vacinação, na área de saúde. 

No Distrito F~Q.erªl, a realização de Ações Cívico-Sociais, 
em benefício das J?Opulações carentes; participação na Ação 
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Emergencial de Distribuição de Alimentos; participação no -
Projeto Casa Aberta, do GpF, em benefício" dos menores 
carentes; participação nas cani.pa-nhas de vacinação; ap-oio na 
recuperação de escolas públicas; apoio ao lazer de escolas 
púhlicas carentes; realização de colônias de férias; realização 
de palestras de Educação Moral e CíviCa; ap'Oio ã realização 
da Maratona de Brasília. 

O Exército, sem dúvida nenhuma, é nosSá garantia, nossa 
segurança e nosso sus_tentáculo. Sabemos que, sem o Exército, 
o nosso País, inerme c grande, poderoso e, ao mesmo tempo, 
sedutor, já teria sido, nas suas várias s.eções, nbs seus vários 
departamentos; alvo e presa fácil daqueles que sCmpre deseja
ram as riquezas que nos são peculiares. 

O Exército, bem como os demais organismos das Forças 
Armadas brasileiras, hão de fazer c_om que esta Pátria se 

mantenha federativa, una e forte, unificada pelo idioma, pelos 
costumes, pelo patriotismo, pela bandeira brasileira, pelo ci
visrrio, pelo idealismq da nossa gente, não permitindo jamais 

_que o Brasil seja fracionado, como querem alguns apátridas 
que agitam essa bandeira a serviço de interesses internacionais; 
que· esta Pátria se' mantenha ~nific~da pela certeza de que 
a nossa gente é uma gente predestinada, o nosso chão é um 
chão abençoado, para as jornadas do futuro e para a grandeza 
do Brasil! 

Voltaremos a esse tema, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AUREO
MELLO EM SEU DISCURSO: 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
GABINETE DO MINISTRO 

CENTRO DE COMUNICXO SOCIAL DO EXÉRCITO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO EXÉRCITO - 1993 <Até 12 Jul> 

<POR ESTADO) 

1. ACRE 

- ConservaCio da BR-364/AC, nó trecho entre Rio Branco 
e Cruzeiro do Sul. 

Conservação· da BR-317/AC, no tl-echo entr-e a. di_vis<i 
AM/AC e o entronca~ento coM a BR-364. 

Construção de habitaçSes 
Pl-ojeto SOS lübit.aç:ão. 

2. ALAGOAS 

pop~lares, de acordo coM o 

- Participação no acoMP~nhaMento da Acio EMergencial 
de Distr·ibuiçâo de Al ÜlelltCHl <AEDA>, cor~o P•ll-te do F'ro<;lra~l<> 
de Doaçâoi pelo Gov•rno Federal, i popülaçlo carente. 

- Apoio às caMpanhas de vacinaçio. 
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3. AMAPÁ 

a. ér:eu.lie_Ir:a.nliie.cr:tes 

- Consarvacio da BR-156/AP, no trecho entre Cal~oene.e 
Oiapoque. 

- Participaçio na coordena~io da Açio Global re•lizada 
no Estado. 

4. AMAZONAS 

- Collse,-vatic de trechos das BR 307r 319 e 174~ 
- Ir1plantaçio de I'Odqvi'l, para ligaçio do ent·.-o1"•car1ento 

da BR-307/AM coM o"PEF Maturacá. . 
'' . . . . ' 

-Conservação de_ acessos_ às_ torres repetidora-s-da Em
bratel do tronco PortO Velho-Manaus. 

b. Área de Saúde 
-Implementação de ações_ integradas do Sistema Unifi

cado de Saúde nas localidades de Cucuí, SãO Joaquim, Querari 
e Iauaretê, com base cm convênio firmado entre o Ministério 
do Exército, o MPAS e o INAMPS. 

-Apoio às campanhas de vacinação. 
-Apoio médico-odontológico à população carente de 

Te fé. 
c. Área de Desportos 
-Apoio à motociclista Monika Vega- primeira mulher_ 

a subir o Pico da Neblina. O fato está sendo homologado 
pelo guiness. 

d. Área de EcOlogia 
-Apoio ao INPA na realização de projetas ambientais 

nas regiões de São Gabriel da Cachoeira, Iauaretê e São Joa
quim. 

e. Área de. Educação 
-Assinatura de convênio com a Serctaria de Educação 

do Estado para viabilizar o funcionamento de escolas existen
tes nos Pelotões Especiais de Fronteira. 

-Apoio ao Centro de Treinamento- Profissiomil do Soli
mões, em benefício das comunidades de Tabatinga e Letícia 
(Colômbia), ~ 

5. Bahia 
a. Área de Transportes 
-Conservação e restauração de trechos das BR 135 e 

242. 
b. Área de Construção Civil 
-Construção da barragem do Riacho da Erna, no muni

cípio de Santana. 
c. Área Social 
-Participação no acompanhamento da Ação Emergen

cial de Distribuição de Alimentos (AEDA), como parte do 
Programa de Doação, pelo Governo Federal, à população 
carente. 

-r ; 

-- ---=-- Lfiação de TG nO município de Jerernoabo. 
- ..;_Apoio às côthisSões de fiscaliZação do Programa Emer-

gencial de Combate à Seca. 
· -· -Apoio ao Programa de Frentes Produtivas de Tra-

balho. 
-Apoio ao Programa de Assistência ao Menor Carente 

nos municípios de Feira de Santana c Salvador com a Criação 
de Pelotões Mirins · 

d. Área de Saude 
-Apoio as Campanhas de vacinação. 
6. Ceará 
ar· Área de:Construção Civil 
- Perfuraçãç,_ in.stalação e recupç:ração de poços tubu-

lares.. , · - -
b. Área ctb ~Educação 
-Realização de colônia de férias Cóm a participação 

de 300 crianças da faixa etária de 6 a 12 anos, no mês de 
janeiro. O evento çontou com a participação volunhiria de 
estudantes universitáriOs e secundaristas. 

c. Área Social 
-Apoio às Co'missões de fiscalizaÇão do Programa Emer

gencial de Combate à Seca. 
-Apoio ao Programa de Frentes Produtivas de Tra

balho. 
-Participação no acomPanhamento da Ação Emergen

cial de DistribuiçãÇ> .de Alimentos (AEDA), como parte do 
Prograllla de DoaÇão, pelo Governo Federal, à população 

_ carente. 

d. Área de Sai:ide 
-Apoio às- é~mpanhas de vacinação. 
7. Distrito Federal 
a. Área Social 
-Realização de Ações Cívico-Sociais (ACISO) em be-

nefício das populações- carentes. _ 
-Participação na Ação Emergencial cte Distribuição de 

Alimentos (AEDA). 
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-Participação no Projeto CaSa Aberta, do GDF, em 
benefício de menores carentes. 

b. Área de Saúde 
-Participação nas campanhas de vacinação. 
c. Área de Educação 
-Apoio na recuperação de escola_s públicas. 
-Apoio ao lazer de escolas públicas carentes. 
-Realização de colônias de férias. 
-Realização de palestras de Educação Moral e Cívica. 
d. Área de Desportos 
-Apoio à realização da Maratona de Brasília. 
8. Goiás 
a. Área Social 
-Criação de TG no-município de POsse. 
-Participação na Ação Emergencial de Distri.buição de 

Alimentos (AEDA). 
b. Área de Saúde. . . . . 
-Participação nas campanhas de yacinação. 
c. Área de Educação ________ , 
-Realização de colônias de férias._ para estudantes. 
-Realização de palestras de Educa_ção Moral_ e Civica 

para alunos de primeiro e segundo graus:
-Apoio ao lazer de escolas púbJi~s carenteS. 

9. Maranhão 
a. Área de Construção Civil 
-Recuperação de ponte e estrada cm Estir&o do Equa~ 

dor. 
-Perfuração, instalação e recuperação de poços tubu~ 

lares. _ 
b. Área Social 
-Participação no acompanham·cnto da distribuição de 

feijão aos munidpíos contemplados (AEDA). 
c. Área de Transportes 
-Conservação de trechos da BR-226/MA. 

10. Mato Grosso 
a. Área de Transportes _ , . r 

-Conservação de_ trechos da B.R-U?_Q·MT. 
b. Área Social_ _ .. - F 

-Construção de habitações populares, de acordo com 
o Projeto SOS Habitação. 

11. Mato Grosso do Sul 
a. Área de Educação 
-Manutenção e conservação de escolas de Campo Gran

de, no mês de fevereirO. 
-Realização de palestras em escolas municipais e esta

dual de Nioaque, sobre a higiene bucal. 
b. Área Social -

-Participação no acompanh<.~me~to da distribuição de 
feijão (AEDA) aos municípios contemplados, em Março e 
Abril. 

-Criação de um Pelotão Curutpjm, no município de 
Dourados, formado por meninos de rua, Com a finalidade 
de profissionalizá-los. , = 

- Partidpação na Ação Global promovida pelo governo 
do_ Estado e Rede Globo de Televisão. 

c. Área de Saúde . , 
-Apoio ao Centro de Orientação Pedagógica para Dro~ 

gados de Dourados, no mês de Maiq. , 
-Apoio às campanhas de vacinação. 
-Apoio à realização do mutirão Integração promovido 

pela Prefeitura Municipal de Coxim. 

12. Minas Gerais 
a. Área Social 
_-:-:-Çt;_i~çãode UJ11 TG_no município de Jequitinhonha. 
-Realização de -Aç6es ~CíVico-Sociais em benefício da 

comunidade carente. 
· b. Área de Saúde 

-Participação na campanha de prevenção da cólera. 
13. Pará 
a. Área Social 
-Participação na Ação Global promovida pelo governo 

do Estado e Rede Global de Televisão. 
b. Área de Saúde 
-Apoio às campanhas de vacinação. 
-Apoio médico-odontológiCo às populações care_ntcs de 

Belém e Marabá. 
-Prestação de serviço de saúde, com atendimentos mé

dico-odontológicos aos bencficiál-ios do Funrural, nos municí
pios de Marabá e Araguaia, e no trecho da BR-230, entre 
Ibituba e Jacareacanga. 

-Participação da campanha de doação de sangue cm 
apoio ao Centro de Hemoterapia do Pará, em Junho de 1993. 

c. Área de TranSportes 

gre. 

-Conservação de trechos da BR-163/PA. 
d. Área de Construção Civil 
-Construção de canal de água pluviais em Monte Ale-

14. Paraíba 
a. Área Social 
-Criação de TG no município de Pombal. 
--'---Apoio às comissões de fiscalização do Programa Emer-

_gencial de Combate à Seca. 
-Apoio aO Programa de_ Frentes Produtivas de Tra

balho. 
-Participação no acompa-nhamento da distribuição de 

feijão aos municípios contemplados (AEDA). 
b. Área de Saúde 
-Apoio às campanhas de vacinação. 
15. Paraná 
a. _Área de Transportes 
-Implantação da infra-estrutura da Ferroeste, no trecho 

Guarapuava- Cascavel. 
b. Área de Saúde 
-Apoio às campanhas de vacinação. 
16. Pernambuco 
a. Área Social 
-Criação de TG no município de Afogados da Ingazeira. 
-Apoio às comissões de fiscaliZação do Programa Eme,·-

gencial de Combate à Seca .. 
-Apoio ao Programa de Frentes de Trabalho. 
-Apoio ao Programa de Assistência ao Menor Carente, 

no município de Garanhus, através da criação de Pelotões 
Mirins. 

-Participação no acompanhamento da AEDA, como 
parte do Programa de Doação, pelo Governo Federal, à popu
lação carente. 

b. Área de Saúde 
-Apoio às campanhas de vacinação. 
17. Piaui 
a. Área Soci~tl 
-CriaçãO de TG no município de São Raimundo No

nato. 
-Apoio às comissões de fiscalização do Programa- Emcr

gencial de Combate à Seca. 
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-Apoio ao Programa de Frentes Produtivas de T-ra
balho. 

-Participação n--o á-compahhamento da Ação -Emergen
cial de Distribuição de Alimentos (AEDA); éomó paite do 
Programa de Doação, pelo Governo Federal, à população 
carente. 

b. Área de Saúde 
-Apoio às campanhas de vacinação-. 
-Foi firmado convênio entre o Ministérí0-d6 Exército 

e o INAMPS para assistência ambu13.torial ao_s hene-ficiários 
do Instituto, em Teresin.a. · --· - --

c. Área de Construção Civil 
-Construção do-AÇude Joana·, em Pedro II. 
-Perfuração, instalação e recupcúlção de poços tubu-

lares~ · 
d. Área de Trans-pôrtes 
-Conservação de trechos da BR-020/PI. 
18. Rio de Janeiro 
a. Área de Educação 
-Foi firmado cOnvêitío eritre 0 Ministério do Exército 

e o_ Centro de CiênCias Humanas da UFRJ para regular a 
cooperação e o intercâmbio técnico-educacional, com vigência 
até Nov. 1995. · · 

-Foi firmado convên~io iehtrC o Ministério do Exército 
e o Governo do Estado_ para franqueai as instalações do par
que desportivo do CEP, visando promover atividades de edu
cação física e desportos para alunos de colégios da r~de esta
dual. Vigência até Ago. 1994. 

-O CEP apoiou a Faculdade de Educação da UFRJ, 
através da cessão de suas instalaçõe_S para a realização da 
40~ Assembléia Mundial do "Internadonal Counciãl on Educa
tion for Teaching- ICET''. no período de 19 a 23 de Jun. 

b. Área de Saúde. 
- Fói firtriado convênio entre o Miiiisfúío· dó Exército 

e o Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas para 
realização de cursos de especialização, aperfeiçoamento e ou
tros, na área de ciências médicas. Vigência até Jan. 1995. 

19. Rio Grande do Norte 
a. Área Social 
-Apoio às comíssõcs'de fiscalização do Programa Emer-

gencial de Combate à Seca. - -- -~- --
-Apoio ao Programa de Frentes ProdUtivas de Tra-

balho. · 
-Participação no acompanhamento. da A'ç_ao E-rÜ.ergen

cial de Distribuição de Alimehtos (AEDA)", como parte do 
Programa de doação, pelo Governo Federal, à população ca
rente. 

b. Área de Saúde 
-Apoio às campanhas de vacinação. 
c. Area de transportes 
-Conservação de trechos da BR-405/RN. 
20. Rio Grande do Sul 
a. Defesa Civil 
-Apoio aos flagelados pelas enchentes verificadas nos_ 

municípios de Quarai, Uruguaiana, Dom Pedrito e Alegrete, 
durante o mês de maio, com operações de evacuação e forneci-· 
mente de refeições e alojamentos. 

b .. Área de transportes 
= liriplantação·aaR·oaovia.RS~305,-no trecho entre Tu-

cunduva e Horizontina. 
-Construção de um cais no Rio Jacuí. 
c. Área de Saúde~ 
-Apoio às campanhas de vacinação .. 

21. Rondônia 
a. Área de transportes 
-Conservação dos trechos das BR 364 e 425. 
b. Área de ConStrução Civil 
-Construção de alojamentos; obras complementares e 

urbanização para a Embratel. 
-Saneamento ambiental de igarapés de Porto Velho. 
c. Área Social 

___ - Partic:ipaçãO no acompanhamento d-a Ação Emergen
cial de Distribuição de Alimentos (AEDA), como parte do 
Programa de Doação, pelo Governo Federal, à população 
carente. 

22. Roraima 
a. Área de Trãrisportes 
--~·TÕnservação de trechos das BR174 e 401. 
b. Área Social 
-Construção de habitações pápulares, de acordo com 

o Projeto,SOS Habitação. 
c. Area de Ecologia 
:_ ~xecução da Operação Selva Livre, em conjunto com 

a FUNAI e FNS, Polícia Federal e FAB, para a retirada 
de garimpeiros. - - -

23. Santa Caratina 
a Defesa Civil 
-Apoio aos flagelados pelas enchentes ocorridas nos 

meses de Jun. e Jul. 
24. São Paulo 
ã. Área Social 
-Participação na Semana da Cidadania, realizada no 

Parque Ibjrapuera, no petiodo de 16 a 23 Maio. 
b. Area de Dçsportos 
-Apoio à Secretaria Municipal de Esportes de São Pau

lo, durante o evento "Venha namorar em Interlados", no 
mês de julho. -

25. Sergipe 
a. Área Social 
-Apoio às comissões de fiscalização do Programa Emer

gencial de Combate à Seca. 
-Apoio ao Programa de Frentes Produtivas de Tra

balho. 
-Participação no acompanhamento da Ação Emergen

cial de Distribuição de Alimentos (AEDA), corno parte do . 
Programa de Doação, pelo Governo Federal, à população 
carente. . 

b. Área de Saúde 
-Apoio às campanhas de vacinação. 
26. Tocantins 
a a.Área de Saúde 
-Apoio às campanhas de vacinação. 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES COMPLEMENATRES- 1993 

I. Área de Transportes 
a. Conservação de rodovias 
* Estados: - Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Mara

nhão, Mato GrossO, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Ron
dônia e Roraima. 

b. _ Implantação de ro~ovias 
* EStãd.Os: .:..:.-·-AmazonaS -e- R.:tOGiinde do Sul. 
c. Implantação de infra-estrutura ferrovi~ria -
* Estado:-- ·Paraná. 
d. Construção de cais 
* Estado: - Rio Grande do Sul. 
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2. Área Social. 
a. Projeto SOS Habitação (andamento) 
* Estado:- Acre, Mato Grosso e Roraima. 
b. Ação Emergenciál de Distribuiçãoi de Alimentos 

(AEDA) . 
* Estados: - Alago-as, Bahia, Ceª"rá, Distrito Federal, 

Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, PernambUco, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. 

c. Ação Global 
"' Estados: - -Amapá, Mato GrósSO do Sul e Pará. 
d. Criação de TG 
* Estados:- Bahia, Goiás, Minas Gerais, Para1ba-, Per

nambuco e Piauí. 
e. Programa Emergencial de Combate à Seca (Apoio) 
* Estados: - Bahia, Ceará," Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. 
f. Frentes Produtivas de Trabalho 
* Estados: - Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí,- Pernam

buco, Rio Grande do Norte c Sergipe. · 
g. Assistênci:ã a nienor carente 
* Estados:- Bahia, Distrito Federal, Mato Grossó ·do 

Sul, Minas Gerais e Pernambuco. 
h. Ação Cívico-Social (ACISO) 
* Distrito Federal 
i. Semana da Cidadania 
* Estado: - São Paulo. 
3. Área de Saúde 
a. Cam-panha de vacinação e de prevenção da cólera 
"' Estados: - Alagoas, Amazonas;-Bahia, Ceará, Dis

trito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Qerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rió Grande do Norte, 
Rió Grande do Sul 1 Sergipe e TocaritinS: .· 

b. Implementação de ações integrãctas do Sistema Unifi-
cado de Saúde 

* Estados: -:- Amaz-onas. 
c. Apoio médico-odontológico 
* Estados: - Amazonas, Pará_e Píauí. 
d. Orie~n1açãQYedagógica para Drogados 
* Estados: - Mato Grosso do Sul~ 
e. Mutirão Integração 
* Estado:- Mato Grosso do Sul. 
f. Campanha de Doação de Sangue 
* Estados: Pará. 
g. Cursos de Especialização 
* Estado:- Rio de Janeiro. 
4. . Área de Desportos 
Apoio à realização de eventos .esportivos 
* Estados: - Amazonas, São Paulo e Distrito Federal. 
S. Área de Ecologia 
Apoio à realização de projetes ambientais 
* Estados: - Amazonas e Roraima. 
6. Área de Educação -
a. Convênios 
* Estados: - Amazonas e Rio de Janeiro. 
b. Apoio a Centro de Treiname:Dt0.Pr0fissibnal 
* Estado: - Amazonas. 
c. COlônia de Férias e Lazer 
* Estados: - Ceará, Distríto- Federal e Goiás. 
d. Recuperação e manutenção de .escolas públicas. 
* Estados: - Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. 
e. Apoio ao ensino 
"' Estados: - Distrito Federal, GOiás, Mato Grosso do 

Sul e Rio de Janeiro. 

7. Área de Construção Civil 
a. Construção de barragem, canal e açude 
* Estados:- Bahia, Pará e Piauí. 
b. Perfuração, instalaçãô e recuperação de· poços tubu· 

lares 
* Estados: - Ceará, Maranhão e Piauí. 
c. Recuperação de ponte e estrada 

?e Estado: - Maranhão. 
d. Construção de alojamento 

Estado:- Rondônia. 
8. Área da Defesa Civil 
Apoio a flagelados em enchentes . 
* Estados: -- Rio Grande ·do Sul e Santa Catarina. 

-Durante(/ disct:i:S~ dO-Sr~ Aureo Mell~. o s;.-cha· 
gas Rodrigues, J? Vice-PreS{(iente, deixa a _CO.áeírQ da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto· Lucenâ, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -,Concedo 
a palavra, por permuta com o Senador Pedro Teixeira, ao 
_S_enador Val.n:tir Carnpelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, gostaria, prelimiitarmente, de fazer um regis-
tro nos Anais da sessão-de hoje. _ _ 

· · Quero registrar neste momento, Sr. Pres-idente, com 
grande pesar, o falecimento do ilustre Padre Franciscano _Be~ 
raldo Francisco~ da Paróquia de Santo Antônio, situada no 
Plano- Piloto de BrasHia. 

Padre Beraldo, como era- carinhosamente conhecido pe
los fiéis, foi tambéni um ·_dos diretores do conceituadfssimo 
Colégio Santo Antônio, onde prestou inestimáveis serviços 
à causa da educação brasileira. · - · 

Nascido em 20 de agosto de 1922, no Estado de New 
.-Jersey, na América do Norte, Padre Beraldo estava nO Brasil 
há 44 anos, tendo trabalhado primeiramente em Goiás, onde 
foi assessor da Congregação dos Bispos daquele estado. 

Fica, portantO, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o registro 
da passagem deste homem dedicado à reiígíão" e à educação, 
que conquistou a simpatia e a admiração de toda a p·opulação 
de- Brasília, pelo seu espírito de fraternidade, solidariedade 
e bondade. Brasília muito deve a este bondosop_adre f~ancis
cano, pelo muito que fez pelos nossos jovens, pela nossa cida
de, de um modo geral. 

O Sr. Marco Maciel- Senador Valmir Cairjpeto, permi
te-me V. Ex• um aparte? 

SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V. Ex• 

O Sr. Marco Maciel- Senador Valmir Campelo, gostaria 
de fazer minhas também ~s palavras de V. Ex\ a respeito 
do sentimento de pesar que nos une a todos, pelo falecimento 
do Frei Beraldo, da Paróquia de Santo Antônio -que era. 
aliás, o nosso pároco, ·e que, além disso, foi um dos pioneiros 
de Brasília, uril sacerdote na. plena acepção do termo, que 
tinha uma visão muito aguda da sua m_iSsão evangélica. Isso 
porque ele não apenas se preocupava em bem administrar 
a paróquia que chefiava, que liderava, mas também tinha 
muita preocupação também em não somente evangelizar, mas 
também criar melhores condiç_ões para o desenvolvirne_nto da 
própria Igreja. Ele deixou aqui sementes_muito pfofundas,. 
não somente em GoiáS, mas também ém Brasília, posto que 
veio muito cedo para o Brasil, tendo permanecido neste País 
por quase quarenta e cinco anos. E sua ação em Brasllia 
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foi muito fecunda, e o exemplo maior que dou a respei~o. 
não somente_ no plano religiQsO, mã.s também np m~tenal, 
foi a construção da nova-Igreja de Santo Antônío;-que, num 
momento de crise e dificuldades, somente o_espírito empreen
dedor do Frei Beraldo conseguiria realizar e viabilizar. Por 
isso, quero me associar às palavras de V. Ex~ e diz:r que, 
cte fato, elas ensejam a que manifestemos o nosso sentimento 
de pesar pelo falecimento de tão querido_ e estimado sacerdote. 
Aliás, as missas em sua memória, inclusive uma delas celebra
das pelo Cardeal Dom José Freire Falcão, bem demonstram 
o quanto ele era estimado. A Igreja estava super~otada, apesar 
da noite chuvosa. E hoje cu soube, pelo depOimento de V. 
EX", que também a missa de corpo presente, celebrada pela 
manhã na Igreja de Santo António, noval'll:en~e_ se caractenzou 
por uma enorme afl~ênciã de fíéiS -e de _ad~ira~ores. P<:>r 
isso, quero cumprimentar V. Ex~ por fazer r~gtstrar. n?s Anats 
desta Casa o passamento do ilustre e quendo religiOso que 
era o Frei Beraldo. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado, nobre 
Senador Marco Maciel. Incorporo as palavras de _v. ~x~_ à 
homenagem que hoje fazemos a es·se religioso, que deixou 
saudades _e_ um trabalho profícuo à comunidade não só de 
Brasília, mas também do Estado de Goiás. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, gostaria também de me 
pronunciar a respeito de um outro assunto. 

Muito se tem discutido, ultimamente, acerca da responsa
bilidade social dos meios de comunicação de massa. 

Recentemente. discursando neste Plenário, abordei as
pectos da influência negativa das programações de TV no 
processo de formação dos_ nossos jovens. Naquela Oportu
nidade., _.chamei a atenção para ·a grande responsabilidade das 
emissoras de TV no desenvolvimento_ de uma consciência cul
tural coletiva, fundamentada nos elevados princípios cristãos 
de fra_ternidade, solidariedade e decência. -

Hoje quero destacar um raro exemplo de participação 
positiva, de_demonstração de comprometimento social de uma 
das nossas mais ímportantes_ redes de televisão. 

A campanha ''Criança Esperança", promovida anual
mente pela Rede Globo, em parceria com a UNICEF, consti
tui, como sugere a sU'a própria denominação, uma grata espe
rança de _solução para o gravíssimo problema de abandono, 
de miséria e marginalização a que estão _submetidas ~ilhar~s 
de crianças brasileiras. -------

Magnífico exemplo vem nos oferecendo a Rede Globo. 
com essa campanha! 

Diante do quadro de catástrofe representado pelo desam
paro à infância c à adolescência em nosso País, a campanha 
''Criança Esperança" faz-nos-sentir um pouco mais aliviados, 
·mais confiantes na noSsa capacidade de enfrentãre·-vencer 
essa questão-vergonhosa, que tanto tem infelicitado a Nação 
brasileira. · 

Os moldes dessa campanha da Rede Globo impressionam 
pela simplicidade, Pela eficácia e pela transparência. 

Os resultados alcançados até agora demonstram, com 
cifras expressivas, que não é necessário perder-se em planeja
mentos intermináveis, n-em tampouco em elaborações sofisti
cadas, para se obter o engajamento da sociedade nos esforços 
de solução de um problema que, direta ou indiretamente, 
afeta a todos nós. 

A sistemática utilizada para o recebimento das doações 
em dinheiro, além de extremamente simples, inspira credibi
lidade. Como a campanha é de âmbíto nacional, o seu universo 
de colaboradores é muito amplo e, quando alguém se sensi-

biliZa e disca o telefone, autorizando automaticamente o débi
to de 100 ou 500 cru:zeiros reajs em sua conta telefôn_ica no 
rrnãi do mês, essa pequena contribuição, na verdade, repre
senta muito pouco, pbrque se tem a certeza de que o dinheiro 
resultante de milhares de doações quase insignificantes acaba 
se transformando numa cifra rel~va~te, com aplicação garan-

- tida no combate à fome e à degradação das crianças desam-
paradas. - - -

As arrecadações de campanhas anteriores foram aplica
das sob rígido controle da UNICEF, em gr3:nde parte desti
nadas à infância desassistída do Nordeste, onde, é bo.m que 
se diga, falecem 6 das 10 crianças que o Brasil vê morrerem 
à míngua todos os dias. 

.-- ~ , Os diversos _projetas assistenciais, mantidos com fundos 
_provenientes dessas campanhas, Sr. Presidente, traduzem-se 
pela redução da mOrtalidade infantil em localidades miseráveis 
do Nordeste brasileiro. 

Outro aspecto que merece ser eilalteddo é a abnegação, 
o espírito de solidariedade do elenco de artistas da Rede Globo 
de Televisão. A participação dos gra~des astros da música, 
do teatro, das tele.novelas e do humorismo brasileiro é inteira
mente gratuita e se dá, exclusivamente, a t~tulo de colat?o-
ração. , . 

Dessa forma, Sr. Presidente. Srs~ ·senadOres, eu, que 
não tenho hesitado em apontar as distOrçõeS dos nossos me"ios 
de comunicação. não posso, honestamente, deixar de enalte
cer e reconhecer o que de bom e positivo esses veículos têm 
feito pela nossa população. _ _ _ __ 

Só me cabe louvar a iniciativa da Rede Globo de Telfvisão. 
Estou sensibilízado com essa demonStraÇão- de responsabi
lidade social da emissora. A mensagem de esperança e a solida
riedade posta em prát~ca nessa campanha são fatores essenciais 
para a superação da crise que estamos ~travessando. 

- Ao colocar a serviço de uma causa tão nobre o seu extraor
dináriO- complexo de comunícação, o Dr. RÚb-erio Marinho, 
Presidente das Organizações Globo, dá uma rtsposta defini
tiva àqueles que i~jusTaínente o critiéam por omissão. Por 
intermédio da maior Rede de Televisão da América Latina, 
estamos tendo um exemplo de civismo e de comprometimento 
social muito raros em nosso País. 

A questão das crianças desamparadas no Brasil assumiu 
dimensões alarmantes, e somente com a participação de toda 
a sociedade seremos capazes de vencer essa guerra sem quar
tel, que vem dizimando vidas preciosas e colocando-nos em 
situação vergonhosa perante a comunidade internacional. 

O exemplo da Rede Globo é importantíssimo. A_ "Cam
panha Criança Esperança" é um modcilo a ser seguido por 
outros grandes conglomerados de comunicação. 

Quero parabenizar a toda equipe da-TV Globo, ao Dr. 
Roberto Marinho, aos extraordinários artistas da emissora, 
que têm emprestado a sua imagem, o seu dom de persuasão 
e o seu carisma à sagrada causa de salvar vidas inocentes, 
dando às nossas crianças a esperança de um dia poderem 
existir para a glória e para a prosperidade dessa heróica terra 
de irmã Dulce, Chico Xavier e Betinho. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. (Muito ~_em! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a_ palavra ao Senad_C!f Álvaro Pacheco. · __ _ 

O SR. ÁLVARO PACHECO (PFL - PI. Pronuncia o se
guinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos as_sis-
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tindo, neste final de século, a profundas modificações na ordem 
sócio-económica e geopolítica dos povos. 

O rracionamento político de grandes blocos antes hege
mónicos, cujo exemplo é a ex-União Soyiétka, e a formação 
de aglomerados regionais de países, e o exemplo é a Comu
nidade Económica Européia, vem expondo as entranhas de 
processos emergentes de revitalização dos conceitos de naçãq 
e nacionalismo. 

Por outro lado, os avanços do capitalismo internacional 
apontaram para um novo conceito de riqueza, produto da 
era pós-industríal, que se traduz na capacidade dos povos 
de gerar bens culturais e artísticos para o_ mercado mundial. 

Nesse contexto, aflora a relevânc~a do tratame11t0 institu
cional e do apoio dos governos· ao fortalecimento de suas 
culturas nacionais, que são a própria essênCia das _etnias e 
nacionalidades. "" _ 

A cultura de um povo deve ser entendida como a mai5 
importante dimensão do processo social, parte integrante da 
dinâmica da sociedade, r:flcxo do trabalho humano na buscz 
de um destino mais qualitativo. Por ser historicamente cons· 
truída, a cultura revela as múltiplas e sucessivas formas de 
o ser humano dar signifiCação e consistên_cia à __ sua re_alidade, 
à sua integração no _contexto ecológico e._ no de seus seme-
lhantes. _ 

O produto desse trabalho, ao longo dC?s tempos, constitui 
a memória viva de épocas pretéritas_ e o retrato slmbólic() 
do desenvolvimento das sociedades humanas; constitui um 
valioso documento do percurso do homem sobre a face da 
terra; constitui o patrimóniO básico das o_ações e .dª--.huJnartl~ 
dade cm seu todo. 

Por espelhar a história da construção da identidade de 
seu povo, as nações_ desenvolvem formas de ação d~ __ zcrlar 
por seu património Cultural, preservando-o para que seja, 
para as gerações vindouras, o repositôrío dos elos de ligação 
do passado com o presente e a construção do futuro. 

Para preservar as expre·ssóes culturais do passado e incen
tivar a produção presente de bens culturai_s, os governos das 
nações_ desenvolvidas criam iiistifuições ~ políticas específicas 
para orientar as_açõeS_do setor, com recur;sq_s suficientes para 
cumprir os objetivos dos programas da área da cultura. Fazem~ 
no conscientes de que investir na produçã_o_ e na preservação 
cultural é uma forma de resguardar a identidade da nação 
e prevenir a voracidade do neocolonialismo cultural. E, quan
to mais desenvolvida a nação, maior o empenho de se_us gover
nantes e de sua sociedade na manu~epção e no desenvol
vimento de sua cultura. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que têm feito os poderes 
constituídos no BJ:a.sil para manter e garantir a manutenção, 
o crescimento e até a sobrevivência da CJJltura nacional? 

O que temos presenciado nos últimos tempos é a absoluta 
insensibilídade da tecnoburocracia, numfl scqti.êridã.-dc omis
sões, ações equivocadas e esdrúxulas, e às vezes deliberadas, 
que sob os pretextos mais diversos têm contribuído para negar, 
reduzir ou solapar recursos destinados à ·área da cultura e 
ao Ministério da Cultura, órgão que, lamentavelmente, tem 
ficado exposto aos humores de membros do Poder Executivo 
pouco sensíveis à importância da área. 

Sabemos muito bem o que fez o Presidente anterior com 
o Ministério da Cultura. Encontrando uma estruturada insti
tuição, que tivera elevado o seu Estatuto de Secretaria para 
Ministério, graças ao discernimento e descor_tino do então 
Presidente José Sarncy, o S(;!U sucessor, qa fa_rSa de levar o 
País à modernidade, e, posteriormente, em nome de _uma 

incrível reforma administrativã que destroçou toda a máquina 
governamental, rebaixou o Ministério da Cultura à categoria 
de uma Secretaria inexpresSiVã e eXtingUiU mecanismOs impor
t4ntes d~ in<:ent.ivo ,à.produçã_O culturãl, como a Lei Sarney, 
já então consagrada por todos os agentes culturais. -

A área cuitural e_ artística sofre,u então o mais cruel trata
mento jamais visto na~ últimas décadas. Some~se_à extinção 
dos incentivos financeiros, orçamentários e fiscais, a estriPulia · 
administrativa qUe tomou conta da Secretaria de _Cult_ur:a n_o 
início do Governo Collor, desmoralizada e desprezada e, a 
muito custo, saneada pelos dirigentes que vieram após o Secre
tár_io Ipojuca Pontes. 
__ Co~ 6 resg*e do Ministério da ___ Cultura. já spb _a rre;si~ 
dência de Itamar Franco e_a now~ação do Ministrt;>_.Ailtônip 
Houaiss. ipt~;::lectual respeitado no País e exterior .. rea.ceó.~ 
deu-se_ a perdida esperança de que a _cultura nacional poderia 
rumar para um tempo de real modernidade e _crescimento. 
A sociedade referendou a escolha do Mini$tro H6uaiss e artis
tas, cineastas, teatrólogos, escritores, produtores de eventos 
culturais deram total apoio ao plano de metas prioritárias 
elaborado pelo Ministério para o biênio 94/95. 

Mas a proposta de Orçamento para 1993 .. enviada ao 
Congresso pelo Governo_Federal, revelou o mesmo_de_scaso 
com a área de cultura._ DestinaVa a ela uma ridícula percen
tagem de 0,03% dos recursos_ globais da Uniãq - menos 
do que os 100 milhões de dólares que Hollywood gastou com 
a produção de um único filme: "O Exte_rminador do_ Futuro 
2" .- Nesse mínimo montante incluíam-se verbas destinadas 
às cinco entidades vinculadas ao Ministério e ao FundoNacio
nal de Cultura-, criado pela Lei Rouanct, para atender parte 
da produção cultural brasileira. 

-o Ministro Antônio Houaiss reconheceu prontamente 
a insuficiência aos recursos destinados à sua Pasta· e defendeu 
publicamente a duplicação da previsão orçamentária i:J.o Semi
nátió sobre Patrimônio Cultural, realizado em novembro de 
1992, na Câni.ara dos Deputados._ _ 

Em brilhante Exposição de Motivos dirigida ao Presi
dente da República, em fevereiro de 1993, o Mi~istro da 
Cultura ressaltou a gravidade do quadro em que se encontra 
o património culturai brásileiro, só reversível mediante u~ 
progr_ama de prioridade especial para o ano de 94, par? CuJa 
aprovação o Ministro solicitou empenho pessoal do _Presidente 
da República. 

Disse ele, textualmente: 

"O estado de trágico abandono em que se encon
tram inúmeras obras de inestimável valor cultural, his
tórico e artístico do Patrimônio Nacional, por toda a 
extensão do território brasileiro, é assustador: museus 
que guardam acervos de valor incalculável, velhas forti
ficações que asseguraram a defesa da integridade terri
torial, lindas igrejas que inspiraram o fervor religioSo 
do povo, palácios reais e residências_ de fundadores 
da nacionalidade, velhas sedes de fazendas e engenhos 
que atestam a evolução de nossa economia, casas gran
des e senzalas rurais ou grandes sobrados e cortiços 
urbanos, que retratam a evolução das origens patriarcal 
_e escravocrata de nossa sociedade, obras públicas colo
niais, como aquedutos, fontes e chafarizes, serenas edi
ficações das Santas Casas, que testemunham os siste

. mas adotados de assistência à saúde, encontram-se 
ameaçados e, por vezes, quase em ruínas, exigindo 

-ação imediata da administração pública." 
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Ainda recentemente, cm junho de IYY3, ao tomar conhe
cimento que o valor orçamentário definido para 1994 não 
cOntemplava o acréscimo necessário à recupe-ração do patri
mônio histórico nem o-Crédito especial proposto ao Congresso -
Nacional para Incentivo às Atívidades AudiovisUais, o Minis
tro António Houaiss novamente fez valer o seu apelo. Encami
nhou ao Ministério do Plancjarncnto uma solicitação de extra
teta para cobrir as necessidades orçamentárias dos projetas 
com dotação insuficiente. 

Chega a causar indignação a insensibilidade e descaso 
dessa abstrusa tecnoburocracia para com a área cultural_do
País. Por mais esforços que tenha desperi.âíâo, o Mfnistr~O 
não conseguiu, em termos orçamentários, reVerter a constran
gedora situação da cultu_ra nacionaL _ 

Os projetas de ação prioritáría fiX3doS ·por sUa a·dlninfs-. 
tração foram bombardeados por uma inusitada redução de 
40% no Orçamento, apesar de todas as promessas· do MiniS
tério da Fazenda de que não seriam feitos cortes na já irrisória 
e insuficiente dotação do MinistériO da Cultura. Para agravar 
a viabilidade de execução dos programa~. o corte se deu de 
forma totalmente inapropriada. Incidiu indistintamente, tam
bém, sobre todos os programas decorrentes de emendas apos
tas ao Orçamento, nominalmente identificados, segundo o 
objetivo de cada emenda. Pulverizandokse verbas, já reduzi
díssirnas, impede-se que qualquer programa tenha um aperte 
mínimo de recursos capaz de ser executado. Impede-se até 
mesmo a própria consecução de muítos programas, fadados 
a permanecerem inertes no papel, a despeito de sua premência 
e relevância. 

A realidade da escassez dos recursos do_ Ministério da 
Cultura está expressa no valor das dotações consignadas para 
investimentos, depois de aplicado o corte de 40%. O .que 
restou mal chega a 340 milhões de cruzeiros reais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, determina a Constituição 
que r~ Poder Público, com a cooperação da comunidade, pro
mova e proteja o património cultural brasileiro, por meio 
de inventários, registras, vigilância, tombamento e _deSapro
priação, e de outras formas de acautelamento e preservação 
(Seção II, Art. 216, § 1'). No § 5° desse mesmo artigo está 
prevista a punição para os danos e ameaças ao patrimônio 
cultural, na forma da lei. · - - · 

Não ignoramos que o País exibe mazelas sociais causa
doras de grande aflição para o nosso povo -como a fome, 
a falta de moradia, a precariedade no atendimento à saúde, 
brutais carências no saneamento básico, o abandono do. Nor
deste- , mazelas agravadas por uma renitente corrosão infla
cionária, para as quais reconhece-se a urgente necessidade 
de socorro dos cofres do TesourO. 

No entanto, reconhccekse também que os bens do patri
mônio cultural de nosso povo, associados às manifestações 
culturais por ele criadas e exercidas, constituem verdadeiros 
documentos de identidade da Nação brasileira, pelos quais 
se deve zelar e vigiar. ·- · 

Não podemos, e muito menos devemos, compactuar com 
décadas de abandono e descaso para com o cabedal de mani
festações culturais que marca, caracteriza e identifica nossa 
nacionalidade. A menos que aceitemos, sem resistência e sem 
pejo, a imposição dos valores culturais que potências represen
tantes do neocolonialismo cultural, a que flt referência no 
início desse pronunciamento, nos impirigem. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, cultura é coisa séria. É 
causa e conseqüência do desenvolvimento económico, fator 
de riqueza e bem-estar social. O Ministério da Cultura não 

pode continuar a ser o primo desprezado dentro da Adminis
tração Federal. Ou é contemplado com os recursos necessários 
à sua efetiva atuaçáo dentro do contexto cultural do País, 
oU é melhor acabar com o faz-de-conta e extingui-lo de vez. 
A sua prOblemática orçamentária· torna-o mesmo um cargo 
indesejável e sem maior apelo para inuitos que poderiam ocu
pá-lo. Temos assistido, nesses últimos dias, à ciranda de convi
tes feítos pelo Presidente da República a pessoas que não 
aceitam o Ministério. O Ministério da Cultura quase acaba, 
nesse contexto de míngua e pobreza, sendo um ministério 
de nada. 

No momento em que se elabora e se inicia a discussão 
no Congresso Nacional do Orçamento de 1994, temos de cons
cientizar-nos do que representa o Ministério da Cultura e 
dotá-lo de meios condizentes com a condição e a grandeza 
do País. É o apelo que fazemos desta tribuna aos Ministros 
da Fazenda e do Planejamento e aos membros da Comissão 
de Orçamento. 

Muíto obrigado. (Muito bem!) 

~O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Carlos AntôniO De Caili 

O SR. CARLOS ANTÓNIO DE'CARLI (PTB - AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr<" e Srs. 
Se"nadõfes: com a --ecotlomia fechada em si mesma durante 
algumas décadas, o Brasil resolveu abrir seus portos e reduzir 
suasalíquotas para a importação. Adotou, contudo, um libera
lismo que leva ao inconseqüente, .ao frriplementar facilidades 
para a compra de produtos estrangeiros sem a devida contra
partida dos países vendedores. 

A adoçáo dessa política que muíto conCede, sem nada 
receber em troca, tem causado preocupações. Recentemente, 
o governador de Sergipe, João Alves Filho, ao falar durante 
as comemorações do _30~ aniversário da descoherta do primeiro 
poço de petróleo em seu Estado, no município de Carp1ópolis, 
ponderou sobre a falada privatização da PETROBRAS, argu
mentando exatamente dentro dessa ética. l'fão podemos sim
plesrriente oferecer vantagens sem nada leVar em troca. João 
Alves, fundador do PFL, é sem dúvida um liberal. Foi, aliás, 
o único governador do. partido a eleger-·se no País, quando 
o PMDB logrou fazei todos os demais governadores embalado 
na euforia eleitoral do Plano Cruzado. 

O que está acontecendo é que as importações não raro 
têm prejudicado o produto nacional. Há exemplos em todos 
os setores produtivOs para isto. O caso têxtil é claro. Produtos 
químicos da antiga União Soviética, carente de divisas, estão 
entrando em nosso mercado a preços inferiores aos praticados 
em todo mundo, numa nítida ação de dumping. 

É verdade que as importações têm o objetivo de reduzir 
preços internos. Mas não se pode permitir que, ao reduzir 
o preço por algum tempo, elas acabem por aniquilar as oportu
nidades de eillprego na inÇ.ústr~a nacional,""forçando:..a a suca
teamento em equipamentos e recursos humanos pela perda 
da capacidade de inVestimento. 

Chegou a hora.do libe;ralismo negociado. A cada conces
são nossa haverá de cOrresponder uma concessão dos vende-
dores. . ~ 

Vejam. que no caso .dos produtos 3grícolas, enquanto 
são oferecidas facilidades para importação, países da Comu
nidade Européia insistem no tal "selo verde", um atestado 
de preservação ambiental que tem prejudicado exportações 
de produtos agrícolas, inclusive de países do Caribe, enquanto 
subsidiam seus agricultores. O mesmo ocorre com os Estados 
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Unidos da América, nosso grande parceiro comercial. No 
chamado TerceirO Mundo, ninguém exige ·se_lo de cor -algtiiria 
quando compra um produto europeu ou_ norte-am~ricano, 
mesmo que este produto tenha origem agrícola, como é o 
caso dos vinhos, dos queijos. O que é fato.é qtie é:1es proCuram 
proteger seus produtores fazçmdo exigências para suas com
pras externas. Ess_e direito, co_ntudo, não pode se-r:_ visto como 
um privilégio, ma·s como um item negociáv_el. E certo que 
eles protejam seus produtores, mas não podemos aceitar que 
isto ocorra cm detrimento do nosso produtor. Caso aceitás
semos, não seriam liberais, mas tolos e ir_r~sgonsáveis._ 

No caso das estatais, co:nvém rna)J.tcrm_Ç)~ vigilâJ!C_ia para 
que simplesmente não entreguemos nosso melhor investimen
to, nossas melhores oportunidades e nossa melhor tecnol9gia, 
sem que haja urna consist_cnt~_contrapar.tida. Uma estatal em 
si não é, neccss.ariar:nçnt_e, ;um problema. Temos empresas 
nessa situação que registram excelentes perfomances interna
cionais. Ainda outro dia, pronunciei-me a_r~speito da Tele
brás, uma empresa que, em dois anos, multiplicou por seis 
o preço de suas açõcs no mercado extcrn<.?·- tçmos mais exem
plos, como o da Vale do Rio Doce, ~-'il·~empresa modelo 
em comércio exterior, que consegue preços altamente co_mpe
titivos no mundo inteiro. A Erobraer, que-disputa mercado 
no sofisticado negócio de aviação, coloca-p:çlo seLJs produtos 
em operação em linhas comerciais de_ países .como os Estados 
Unidos e disputando mercado para a venda de aeronaves 
de treinamento militar, inclusive para_ a Marinha norte-ame7 

ricana. A PETROBRÁS também não fica atrás. Ao longo 
do tempo tem desempenhado bem sua função de prospecção 
de petróleo, levando tecnologia nacional para outros países 
e obtendo sucesso no s_eu trabalho. _ -___ · 

Diante diStO, Sr. Presidente, srs -é- Si;'S.'-SenadoreS;Con-. 
vém que o CongresSo Nacional rnantcnha~s~~te:Õto aos rUroo's· 
da privatização C -da redUção de alíquofaS: Q.Ue essaS políticas 
sejam mantidas·, maS Cfue:se tenha em mente o benefício dura- __ 
douro que delas deverá advir para a sociedade brasileira. Era 
isto que tinha_ a-dizer. 1 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Pronuncia 
o seguinte discurso..)- Sr. Presidente, $~._e Srs. SenaPore$,. 
Amapá: O Futuro é Am.art.hã. __ · - -

E extremamente honroso, representar o Amapá no Sena
do FederaL 

A tenacidade, a perseverança, o amor ao trabà.lho~ -O
apreço às melhores virtudes socüiis_-_e-_~CfViCaSCle- seu povo, 
em muito acrescem o orgulho e a responsabilidade com que 
recebi e exerço este mandato. r r· 

A gente é tão boa. a terra é rica 'c dadivosa. Ambas 
são acolhedoras e projetam um futuro promissor e p-róspero; 

Dii"ei hoje das oportunidades que se· abrem no Estado 
do Amapá a quantos se disponham a investi i", com segurança 
e tirocínio, nos mais diversos campos da ativiaade econômica. 

Em uma superfície de 140.276 qu-ilômetros quadrados, 
apenas 8,62% estão ocupados. 

A economia, baseada prcdoroinanteni:ehte nas atividades 
extra ti viStas., tem sua maior expressão na lavra e na exploração 
de minérios, na indústria da madeira, aproVeitada em bruto, 
cortada, serrada ou roanufaturada, e na pesca, da qual depen~ 
de !0% da população. 

Na área de minérios ressalta o ma_ng:anês, CujaS reservas 
conhecidas sobem a mais de doze milhões .de toneladas, vem 

sendo explorado desde 1956, concedidas as jazidas de Serra 
do Navio à !COMI - Indústria e Comércio de Minérios 
S.A., que se tornou a principal atividade econômica do Es
tado. 

-O ouro, obviamente de grande repercussão, tem jazidas 
ativas no Rio OiapoQue 'e no"s garimpos de Lourenço, no 
Município de Calçoene. 

O caulim, com imensas reversas estimadas em 603 milhões 
de toneladas, localizadas em Laranjal do Jari, Morro do Feli
pe, Mazagão. 

Registre-se ainda a presença de eremita, em lavra experi
mental ou provisória no Igarapé do Breu, afluente do rio 
Vila Nova, cassiterita e columbita- tantalita, além de argila 
refratária, minério de ferro no Amapari e no Vila Nova, exis
tindo fundadas expectath:as quanto ao diamante e a bauxita, 
além dos sulfeto_s de cobre e de zinco. 

O extrativismoo é responsável por mais de um milhão 
de toneladas exportadas (números de 1991). 

A agricultura, a pecuária e a agroindústria aguardam ini
ciativas públicas e privadas para seu incentivo e desenvol
vimento, pois ainda se. situam em níveis muito inferiOres à 
própria demanda do mercado amapaense. 

O turismo, int:ipíente, oferece boaS poSsibilidades de am
pliação, com ênfase nas belezas nãturais e noS: fragmentos 
de uma história de lutas territoriaiS contra invasores, ·nos sécu~ 
los XVIII e XIX. A Fortaleza de São João merece ser visitada, 
sua construção data de 1. 782, 

Urna visão global das perspectivas preVistas inclui obriga
toriamente a melhoria da rede rodo~ferroviária, a imedíata 
transferência da administração do porto de Santana, de Belém 
pata o Amapá, o _prosseguimento do programa de expansão 
da_energia elétrica, e ã.mpliação de pistas e instalações aeropor-
tuárias. ' 

Confiamo!.·-em que, embora.disfante e Qi.iãse esquecido 
pela União e pelos grandes investidores naciOnais e estran
geiros, o Amapá far-se-á lembrado em breve prazo. 

. A soma de" iecursoS OfiCiais e particUlares aplicados no 
jovem Estado, símbolo da pujança do norte do País, irá rever
ter em vali9sa contribuição à melhoria das condições e da 
qualidade de vida dos amapaenses e.de todos os brasileiros._ . 

No Amapá, o futUro é amanhã. 
Quem viver, verá. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores 
não é fiilã~ceiro, Sr. p·resi<]ente, nem orçamen~ário, mas políti: 
co,_ essencialmente político, o estado calamitoso do endivida~ 
meilto público dos Estados ·da Federação. E nesse contexto 
destaC?, com ê~f~se, para niinha vergonha pessoal de baiano, 
a gravtdade mats mtensa do endividamento público do Estado 
da Bahia. 

Não preciso dizer aos meus-~~bres colegas-que, à parte 
de qualquer consideração de ordem pessoal, o agravamento 
da dfvi?a, da inadimplência- nome elegante para designar 
o cláss1co calote do meu Estado - ocorre coincidentemente 
sob a gestão do senhor Antônio Carlos Magalhães_._ 

Não se trata apenas de configurar um quadro de seme--
lhanças com todos os Estados brasileiros, mas de denunciar 
uma forma de gestão que comprometerá, por muitos anos, 
os futuros governos do Estado da Bahia. 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 25 7753 

São de diversas ordens. Sr. Presidente, as_fontes que 
laboram para configuração do quadro das dívidas públicas 
dos Estados. De um lado_, a inadimplên_cia para com os empré·s
timos tomados junto à Caixa Econõmica Federal e ao Ban_co 
do Brasil, em particular as conce~entesao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço e ao PASEP. De _outro, as dívidas 
previdenciárias com o que a desfaçatez dos nossos governos 
estaduais têm marcado as suas presenças no quadro degra
dante das dificuldades da Previdência Social. 

E diga-se, Sr. Presidente, que todo esse inaceitável estado 
de coisas dá-se sob a complacência do Governo Federal e 
-não escondamos a verdade- com a omissão do_Congresso 
Nacional. 

A manipulação polítiCa -dos bancos estaduais tem sido 
usada como instrumento de pressão para adiar -- e adiar 
continuamente- a solução desses problemas graves. -As dívi
das dos Estados de qualquer natureza refletem apenas, ou 
melhor, refletem preponderantemente a irresponsabilidade 
com que têm sido geridos os recursos_ púb_licos para financiar 
obras faraônicas _que rendem apoios escusas de _caráter eleito
reiro. Tudo em detrimento do interesse público, que demanda 
apenas urna assistência elementar de que os Estados crimino
samente se eximem. 

A tal ponto, Sr. Presidente. torna-se gangrenoso o endivi
damento dos Estados que o calote generalizado instalou-se 
no pagamento dos débitos das empresas públicas para cõm 
os seus fornecedores no setor elétrico. E os empréstimOs inter
nacionais já não são pagos desde há muito tempo, porque 
a mãe-pátria esgarça os seus tesouros para honrar o aval que 
lhe foi exigido pela barganha e pela chantagem política. 

O ar assombrado que identifico nas faces de mUitos de 
meus nobres colegas ficará maiS horrendo quando se examinar 
a contabilídade dos bancos estaduais. A concessão de emprés-
timos à guisa de antecipação .. de receitas fiscais e a emissão __ _ 
de títulos_da dívida pública estadual que remuneram o capital 
a juros escorchantes têm sido, cada vez mais, uma forma 
desavergonhada de comprometimento das finilnças estaduais 
em detrimento da manutenção de hospitais eqUipados e efi
cientes, de es_colas com bom ensino e de serviços- -publicas 
remunerados com decência. 

Fosse outro poder político, Sr. Presidente, fosse o povo, 
a massa esclarecida de brasileiros conscientes que, estarre
cidos, assistem à bancarrota das administrações estaduais sob 
a complacência do poder polítiCo, Poderíamos afirmar, sem 
temor de cometer injustiças ou de errar, que quase todos 
os Estados· da Federação brasileira estariam agora sob inter
venção federal. 

Diante dessa situação, no pequeno espaço de manobra 
que a conjuntura política permite, -ri. osso colega Ministro_ Fer
nando Henrique Cardoso tem procurado equacionar, sob urna 
intensa e ilegítima pressão. os problemas tão graves que ora 
trazemos à consideração dos colegas do Senado Fe.c:Ieral. 

E dizemos isso, Sr. Presidente, -para que os políticos como 
nós, representantes do povo, possamos também assumir res
ponsabilidades com a fonte legítima do poder que nos foi 
delegado, antes que as urnas esclarecidas de 1994 possam mani
festar o repúdio nacional à continuidade desses descalab,ros. 

Por essas razões é que venho a esta Casa para: manifestai" 
o meu apoio pessoal e - estou certo - o apoio dos meus 
lúcidos colegas deste Senado Federal para a patriótica inicia
tiva do Governo conduzida pelas mãos e pela inteligência 
do Ministro Fernando Henrique Cardoso. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a pala~ra ao nobr.e Sen~dor N~lson Wedekin. . ~ 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Sr.s e Srs. Senadores, 
alguns homens públicos fazem alarde de suas obras e realiza
çõese, na: maioria das vezes, a divulgação é desproporcional 
à importância dos feitos. O mesmo não vem acontecendo 
com o Ministro Munlio Hingel, da Educação e do Desporto. 
Pude constatar, através do Relatório de Realizações do MEC 
- 1'~ semestre de 1993, que o trabalho realizado não vem 
recebendo divulgação à altura . 

Todos sabemos que este País só ocupará o lugar que 
lhe é devido no contexto das nações quando a educação real
mente se tornar a sua prioridade número um. 

No relatório ~itado estão descritas sucintamente as princi
pais realizações da gestão do atual Mini"stro, dentre_as quais 
queremos destacar: 

1 - retomada do planejamento da educação nacional, 
para que nenhuma criança fique sem escola em 1994; 

2-projeto de lei para implantação do Sistema Nacional 
de Educação Tecnológica, atrav6s do qual se pretende articu
lar as escolas técnicas e agro técnicas federais com os Serviços 
Nacionais de Aprendizagem Industrial. Comerciai e Rural; 

3 - regularização do repasse mensal de recursos para 
manutenção das universidades e institutos de pesquisa; 

4- destinação de dez trilhões de cruzeiros para a capaci~ 
tação de professores (cerca de 13,5 do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, ou seja, o dobro 
do valor de 1992). 

Como" resultido de açõ(;':s sérias e voltadas prioritaria
mente para as ativi4ades finalísticas, temos que as contas do 
Ministério da Educ1J,ção e do Desporto estão rigorosamente 
em dia, o que não acontc;::ciª h_á_ vários anos. Também -as bolsas 
da CAPES estão sendo repassadas regularmente. o que signi
fica melhoria da capacitação e a perspectiva de renovação 
de pessoal docente para o ensino superior. 

O crédito educativo, outra importante atividade a ser 
mantida pelo Poder Público enquantO os alunos de baixa renda 
continuarem tendo de pagar para receberem ensino de 3~. 
grau, atinge, atualmente, 130 mil estudantes. 

Dentro do Programa Nacional.de_Atenção Integral à 
CrianÇa e ao Adolescente (PRONAICA), foram construídas 
mais 90 unidades. E é meu dever ressaltar aqui que esse pro
grama está sendo recomendado pela UNESCO para aplicação 
em todos os países em desenvolvimento. 

·Notícia auspiciosa que consta do relatório é a de que, 
já agora no segundo semestre de 1993, será implantado um 
sistema padrão unificado de controle de custos em todas as 
instituições federais de ensino superior, possibilitando saber 
quanto custa um aluno na universidade. Essa ação merece 
os maiores elogios, pois, certamente, redundará em raciona
lização administrativa e redução de custos, além de aumentar 
a trarisparêi:tcia e o_coritrole, possibilitando reverter o descré~ 
dito de que se vêm revestindo os atas dos gestores públicos 
em geral. Ê sabido que um aluno das universidades oficiaís 
custa várias vezes o que custa um aluno de universidade parti
cular. Assim será possível, ao menos, aproximar essa relação, 
apesar da justificativa de que as atividades das instituições 
oficiais são mais amplas, principalmente no que se refere às 
pesquisas. 

Outro item. o Plano Decenal de Educação para Todos, 
tem como objetivo principal a aprovação de 80% dos alunos 
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após dez anos. HojC, apenas 22% são aprovãdos no primeiro 
grau.,sendo que apenas 4,5%. sem repetência. 

E difícil atingir essa meta, Sr. Presidente. Sr'''i· e Srs. 
Senadores? 

Não, se ho-U:~er vontàde pOlítica e uma· ge-stão séria- dos 
recursos, garantindo alimentação sadia, vagas suficientes e 
professores capacitados. -. _ _..,. __ __ __ 

Corno forma de garantir umáeducação de.boa qualidade 
no sistema público de ensino, o MEC distribu_iu~ só este 3)10, 

25 milhões de livros para alunos de 1" a 4"_séries do 1·-·, grau, 
dentro do_ Programa Nacional _do Liv(O Did~tico, COIJ.tando 
com a participação de 34 cdi_toras brasil~iras. , 

No programa de capacitação. o MEÇ contabilizou o tr~i
namento de 27,800 professores, além de 7. 825 servidores ~-éçni
co-administrativos. 

Sabemos que a retomada do crescim~n{O para a nossa 
combalida economia e a melhora dos indicadores de desenvol
vimento socíal (Cofn base nos quais· o- Brasil é considerado 
um dos países menos desenvolvidos do planeta} exigem inves
timentos maciços na educação, além da definição clara dos 
objetivos e das prioridades nacionais. -- - . _ - - · ··· · 

Não se trata apenas de_ acrescentar infófin'iições, rcpãsSár · 
conteúdos fiios aos educandos, mas visualizar com nitidez 
quais os resultados desGjados. Em vista disso, o MEC reali
zará, em setembro, de acordo com o relatófio que chegou 
às minhas mãos, o I Fórum Internacional "Excelência na Edu
cação - o Desafio da Qualidade Total".· Foi esse o espíritO 
que levou os orientais a \i ma velocidade de Pese_oyolvimento 
que assustou os países industrializados ocidentais, que se julga
vam os "donos" do conhecimento e da tecnologia da pro
dução. 

O MEC, com uma guinada efetiva nO _direcionamento 
das atividades educacionais no País, já verr\-reualizando, d_esde 
maio, uma série de seminários 'ínterriOS chamada de "20 En-
contros da Qualidade_ Total". - - -- --

Quero finalizar reforçando os elogios à __ ryãfieir"ã discreta 
e objetiva com que vêm s_endo condu~içl:;ts. ~s atividades do 
Ministério da Educação e do Desporto, traduzindo-se em re~ 
soltados significativos para a educação .. n~ç_ig:i'ial, que cabe 
desejar não sejam -interrOmpidos em fUnção de descontinui~ 
dade administrativa, como costuma acootec~r ~J'O nosso país. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.. _ _ 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Alfredo Campos _ Almir Gabriel 
Antonio Mariz _ Carlos Antonio De'Carli _ CéS_ã.r Dias _ Eduard~ 
Sup!icy _ Eva Blay _ Flaviano Melo _ Gerson:camata _ Hydeke! 
Freitas _ Iram Saraiva ,... lrapuan Costa Júnioi- -_ Jonas Pinheiro 
José Paulo Biso!_ José Richa_ Lavoisier Mala_ Lourival Baptisb 
_Márcio Lacerda Nelson Carneiro _ Odacir Soares _ Pedro Simon 
_ Ruy Bacelar _ V almir Campelo. 

O S&. PRESIDENTE (Humberto LuJOena) - A Presi
dência solicita aos SrS. Senadores, que Se -encontram_ em seus 
gabinetes, que compareçam ao plenário, Para iniciarmos a 
apreciação das matérias incluídas na Orden1 do Dia. 

Sobre a mesa, requerimento que ser'á lido pelo Sr. 1"' 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 786, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos artigos 49 inciso X e 50 § 2~ -
da Constituição F~deral, combinados com o artigo 216 do 
Regimento Interno do Senado Fedeni.l,"Sejam prestadas pelo 
Ministro das Minas e Energia as seguintes informações: 

1) Em que ano se deu a incorporação da Centn,tis :Eiétri-: 
cas Fluminense- CELF pela Companhia Brasileira de Ener
gia Elétrica- CBEE? Qual o emba~arç.e_nto legal de_inco~po~ 
ração? Qual era a composição acionáfia-da CELF e da CBEE 
antes da incorporação? Qual a composição acionária da CBEE 
~ós a incorporação? fi ouve comprometimento financeiro por 
parte da União em função desta operação? Caso positivo, 
informar o valor a preços correntes. · 

· 2) Em que ano houve a criação da Companhia Estadual 
de Energia Elétrica - CERJ? Qual o embasamento legal 
da criação da mesma? Qual o caráter jurídíco da Empresa 
(estatal, de economia mista, etc,)? É de capital aberto? Qual 
a composição acionária da CERJ e qual o capital social, a 
preços correntes, registrado no mom~nto de sua criação? H ou~ 
ve transferência de ativos da CBEE para a CERJ? CasO -pOsi
tivo, em que valor, __ a preÇo~ correntes'? 

3) Tendo a_ Eletrobrás participação acionária na CERJ, 
quanto lhe foi pago de dividendos nos últimos 5 (cinco) anos 
(a preços correntes, detalhados por ano)? A Eletrobrás tem 
conhecimento de que o faturamcnto da CERJ tem sido transfe
rido sistematicamente ao Fundo da Dívida Pública do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, o q~e imPede a realizaÇãO 
de programãs de investimentos, resultando em impossibili
dade de expansão da rede elétrica, em falta de manutenção 
dos troncos já existentes, em falta de reposição de materiais 
básicos para a prestação dos serviços, procedimento que re
sulta ria rápida dilapidação do património da Empresa de 
que é acionista a-:Eletrobrás? Confirmadas tais assertivas, que 
medidas deverá adotar a Eletrobrás para salvaguardar o inte
resse público? Enviar cópia dos balanços patrimoniais e contá
heis da CERJ dos últimos 5 (cinco) anos. 

Justificação 
Conforme denúncias veiculadas na imprensa, os serviços 

prestados pela Companhia Estadual de Energia Elétrica -
CERJ, vêm decaindo de qualidade dia após dia. O patrimônio 
da Empresa vem sendo dilapidado, como pode-se constatar 
pela total falta de aplicação de recursos, tanto na manutenção 
quanto na ampliação das redes, centrais rebaixadoras, prédios 
e outros bens móveis. Não obstante, o Governo Federal, maior 
acionista da- CERJ, vem mensalmente transferindo as receitas 
da Empresa para o seu caixa. Sendo assim, no interesse de 
salvaguardar o patrimônio público e considerando ser a Eletro
brás acionista da Empresa em tela, necessita o Senado Federal 
das informações aqui solicitadas para poder torhar as provi
dências_cabíveis. --Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenta)- O requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do inciso UI, do art. 216, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa~ comunicação que será lida pelo Sr. 1~ Secre
tário. 
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É lido o seguinte 

Of. 166/Gl.PSDB/93 

Brasilia. 24 de agosto de 1993. 

Senhor Presidente, 

Dirijo~me a Vossa Excelência para, nos termos regimen
tais, indicar o nobre Senador Jutahy Magalhães para, repre
sentando o Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB, 
na qualidade de Suplente, compor a Comissão de Assuntos 
EconómiCOs do Senado Federal. 

Em face do § z<; do Art. 77 do Regimento Interno, fica 
o ilustre V ice-Líder do PSDB desligado na suplência da Comis
são de Infra-estrutura. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima 
e distinta consideração.- Senador Almir Gabriel, Vice-Líder 
do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A matéria 
vai à publicação. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 156, DE 1992 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 3~6, c, do 

Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto cOm os Projetas de Lei do 
Senado n~ 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992.) 

Continuação da discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Cãmara n' 156, de .1992 (n' 1.670/89, na Casa de 
origem), que dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os 
arts. 17 e 14, § 30, indS_O V, da Constituição Federal, tendo 

Pareceres 
- da Comissão de Constifuição, Justiça e Cidadania, 

sob no:> 173, de 1993, favorável ao Projeto de Lei cta- Câmara 
n~ 156, de 1992, c as Emendas n~ z;-4- a fO~ nos termos da 
Emenda n" 11 - CCJ (Substitutiva) que oferece; pela rejeição 
das Emendas n"s 1 e 3; e pela prcjudicialidade dõs Projetas 
de Lei do Senado n' 243 e 268, de 1991,6 e 130, de 1992, 
que tramitam em conjunto; e - -

-de Plenário, Relator: Senador José Fogaça, em substi~ 
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favo
rável, nos termos de novo Substitutivo. 

Em discussão o projeto, as emendas e o substitutivo em 
turno ú-nico. 

O Sr. Cjd Saboia de Carvalho .....:. Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de 
V. Ex•, está inscrito o nobre Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, cedo a vez ao 
nobre Senador Cid Saboia de Carvalho; falarei logo em se
guida. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a pala
vra o nobre Senador Cid Saboia de Carvalho, por lã-minutos. 

O SR. CID SABOIA DE CARVÁLHÔ-(PMDB- CE. 
Para discutir. Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, inicialmente quero agradecer a gentileza do 
nobre Senador Marco Maciel por permitir que fãte em primei
ro lugar nessa nova etapa de exame do i~ portante projeto. 

De princípio, Sr. Presidente, devo dizer que é dos mais 
louváveis o trabalho do Relator, Senador José Fogaça. S. 
Ex~. com o maior zelo e a maior dedicação, tem cuidado 
de uma matéria tão difícil e tão -polêmiCa, uma das maiores 
polêmicas doutrinárias do Brasil político, sem dúvida nenhu
ma. 

No entanto, Sr. Presidente, apresentei uma série de 
emendas, todas elas visando dimensionar o projeto, para que 
seja cada ve_.:z; mais democrático, para que observe, natural
mente, os princípios democráticos na organização parfidária. 

Sabemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da difkuldade 
nó trato deste assunto. Erri- primeiro -lugar, pofque Somos 
obrigados a reco_nhecer que muitos partidos não conduzem 
qualquer filosofía ou programa. São partidos que não cuida
ram do seu aprimoramento ideológico e existir~m por existir; 
são usualmente partidos pequenos, como pequenos são os 
partidos doutrinários, os partidos politicamente bem dimen
sionados, aqueles que têm urna definição doutrinária, que 
t~m um programa e que por isso devem existir. 

_ O grande problema, no momento em que cuidamos dessa 
nova e futura legislação, é exatamente distinguir os partidos 
de má existência, sendo pequenos, dos partidos de boa existên· 
cia, sendo também pequenos. 

As emendas qu-e apresentei visam possibilitar a continui
dade da existência dos partidos que marcaram, no espaço 
político brasileiro, a sua atuação. Mas não poderia deixar 
de aduzir ao comentário que faço neste momento, Srs. Senado
res, uma análise sócio-política do que acontece ao Brasil neste 
momento e do que vem acontecendo ao longo dos últimos 
anos: a existência de partidos depois de tantos e tantos anos 
de negrume democrático é gloriosa. 

O Brasil atravesso.u momentos dificílimos. Não podemos 
esquecer o último período ditatorial de Getúlio Vargas, mo
mentos obscuros para as instituições br-asileiras. Toda a Repú
blica é marcada por acontecimentos dramáticos. Tudo o que 
vem depois do Império é marcadamente dramático na História 
do Brasil. 

Tivemos depoís o Movimento de 31 de março de 1964, 
quando partidos oficiais foram criados - a ARENA ~ra ofi
cial, e o MDB era um partido oficiahnente permitido -, 
partidos apenas admitidos pelo sistema. Mais tarde, na refor
mulação partidária, a ARENA se transformaria em PDS e 
o MDB, em PMDB, mas ainda dentro das permissões do 
Estado. 

O pluripartidarismo foí, acirila de tudo, o fracionamento 
de uma grande frente_ que era o PMDB~ Uma frente onde 
labutavam- todos os que eram adversários dos governos milita
res ent.ão estabelecidos no Brasil. Quando houve o pluriparti
darismo, do seio do PMDB saíram todas as forças oposicio· 
nistas, assim como do PDS saíram integran1es que foram para 
noyas·agremiaçóes, até mesmo para o PMDB, visando à multi
plicidade do sistema partidáriO brasileiro. 

Hoje, diz-se que os partidos são demais. Hoje, há a crítica 
fundãmentada de que _os partidos não têm ideologia. Mas 
seria evidentemente milagroso, altamente milagroso, que os 
partidos fossem fortes após o Estado Novo, após o suicídio 
de_ Vargas, ocorrido na segunda vez que voltou à Presidência 
da República. Seria interessante indagar se poderia haver par
tido forte após moviment_9s revolucionários que impuseram 
novas instituições. novo direito, novo conceho de legalidade. 
H<?uve momentos, neste País, em que havia decretos que 
não se podia conhecer; houve momentos em que havia exceção 
e normalidade, a um só tempo, dependendo da temática; 
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houve momentos de grandes apuros por causa da Lei de Segu~ 
rança Nacional e da chamada Lei de Imprensa. 

Tudo se viveu nas mais diversas vicisSitudes: morrientos 
contraditórios, momentos mal fundam-entãdos dentro dJ: uma 
teoria de Estado. Tudo aconteceu neste _País, e talvez não 
tenha decorrido o tempo necessário para que os partidos se 
tornassem fortes e ideológicos~ 

No momento em que falo, Sr. Presidente, ainda se lembra 
o golpe. As emissoras de rádio, atraves de _li)lhél telef9ni~, 
colocam _n_o ar seus ouvintes que opinarri pelo retorno dita to~ 
rial, pelo retorno dos momentos de ditadura. _Dentro_do pró~ 
prio Congresso Nacional, foi possíVel ouvir a vo~z de um capitão 
de Exército, já afastado e então Deputado Federal, que coo
clamava o fechamento do Congresso Nacional. Ainda há ter
ror e medo em camadas sociais an_te as próprias manifestações 
de uma sociedade muito divcrsificidã nás suas convicçÇ~~ de
mocráticas. 

Nem podemos, a essa altura dos açontecimentoS,- dizef 
que a população brasileira é essencialmente democrática, tan
to' ela se amoldou, ao longo da República, aos momentos 
mais fortes em que houve. a pteâominânc_ia _da for_ça sobre 
o direito. 

Por isso, a nova lei sObre os par.údOs de~e ser esse~cial
mente uma lei capaz de propiciar o nasce_do_uró de um novo 
procedimento, de um novo compôrtartiento, a fim de que 
seja possível, realmente, no âmbito partidário, a exiStência 
de grêmios -onde a convicção apareça em -primeiro lugar. 

-- - -

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Cóm todo o prazer, 
Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Quero louvar-me em seu 
pronunciamento, nobre Senador. Precisamos de partidos or
gânicos, programáticos, fiéis às sua~ diretrizes e que sejam, 
realmente, expressivos de legítimas Correntes_d_e Opinião. Que
remos a multiplicidade partidária; entretanto, não queremos 
a multiplicidade abusiva de partidos que na realidade nada 
representam na opirüãô ·do País. É tempo de darmos uma 
organização definitiva ·aos p-artidoS-, inclusiy_e fazendo cessar 
o que resta de reSíduos do poder discriCioiláiio militar. 

O SR. CID SABOIA DE CARV ALH_O - Agradeço a 
V. Ex~ o aparte que, sendo breve, foi no entanto muito forte 
e se encaixa perfeitamente dentro do meu pensamento. 

Quero dizer, Senador Josaphat Marinho, que para se 
ter uma agremiação é preciso conhecer _O __ que ela deseja, o 
que ela quer alcançar. Todos os partidos buscam o poder. 
Para quê? Para terem o poder pelo poder ou para exercerem 
o poder na aplicação d_e uma filosofia social, de uma filosofia 
atinente ao Estad_o_e à Soç_içdade? . -· 

Os partidos devem conduzir no seu bojo um posiciona
mento: qual o tratamento dado às básicas questões brasileiras, 
à questão da cidadania, notadamentc? 

Exatamente neste niómento, Sr. Presidente, estamos ven
do o deflagrar das mais di_ye:rs~s posições a-reSpeito de uma 
possível revisão constitucional, da qual se fala e que, no meu 
entender, não está autorizada pelo povo em face do sim que 
predominou à República e ao presidenciãlismo quando do 
último plebiscito. 

Mas o que se deseja, no momento dessa revisão, o que 
se sente é que não há posições partidárias. Há posições muito 
mais fortes de entes que não são partidos políticos. Há uma 
pressão empresarial, há determinadas pressões classistas, esta
mentes que se manifestam, mas não se vê nisso uma passagem 

pelos programas dos partidos. Daí por que é possível ver 
o PMDB dividido, ver o PFL dividido, ver o PSDB dividido, 
todos os partidos divididos no modo de encarar o futuro m_o
rrieilto, exatamente por não haver um compromisso doutri
nário do integrante do partido com esse grêmio ao qual per-
tence. ~ 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ uma nova 
intervenção? 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Com todo o 
prazer e que seja tão boa quanto a primeira. 

O Sr. Josaphat Marinho - Tudo quanto V. Ex~ está 
salientando é uma realidade visível a olho nu. Mas tudo isso 
ocorre porque os partidos, realmente. não têm vida efetiva. 
Inclusive, quando os Gove_rnos se constituem, não são ós pátti
dos convidados para integrá-los. Elementos de partidos são 
convocados e, depois, comprometem-no sem que, no entanto. 
se cuide do respeito ~os programas partidários. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Estamos vendo 
issO ã.gora, quando o Governo se compõe de Ministros dos 
mais_ diversos partidos. E tenho medo, inclusive, de algumas 
posições do Ministro da Fazenda em revelações feitas à Im
prensa por seus assessores sobre o posicionamento governa
mental para a chamada revisão constituciOnal: é o problema 
do monopólio do petróleo, pois não sabemos qual é a posição 
dos partidos sobre isso. V. Ex~ tem toda razão. É a "questão 
da estabilidade _do. servidpr público. Conhecem-se posições 
individuais, algumas fascistas, sobre a qUestão, mas não se 
conhece o pensamento doutrinário. É a questão fiscal, é a 
questão tributária; mas não se sabe que Estado se deseja 
através da máquina tributária. 

O Sr. Marco Maciel -Permite V. Ex~ um aparte? 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi

dência adverte o orador que V. Ex~ já excedeu em __ 5_ minutos 
o seu tempo. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Gostaria de 
cantar com a compreensão de V. Ex• para ouvir o aparte_ 
que me foi solicitado, dada a importância do tema. 

Com prazer, ouço V. Ex•, nobre Senador_Mª'rco Maciel._ 
O Sr; Marco .Maciel - Gostaria de .dizer a V. J?x~ o 

que acredito ser, para todos nós, muito óbvio: que não se 
pode pensar no aperfeiçoamento das instituições no País, não 
se pode, portanto, penSãr em melhorar o nosso sistema de 
Governo se não se cogitar, de forma muito clara, do _fortaleci
mento dos partidos políticos, pois a própria consolidação do 
processo democrático brasileiro passa pelo fortalecimento dos 
partidos políticos. Não queria ir muito longe, mas goo:;taría 
de lembrar a V. Ex~ que, quando aqui esteve, há cerca de 
quinze anos, o grande politicólogo, especialista nessa questão 
de partidos políticos e Professor_9a Universidade de Paris, 
Maurice DuVerger, disSe, com muita propriedade, que o Brasil 
tinha tudo para ser uma grande democracia, mas só o seria 
q1:1ando tive::;se verdadeiros partidos políticoS. Nós não temos, 
ainda -é uma pena, mas é verdade -, verdadeiros partidos 
políticos no País, adequadamente enraizados na sociedade. 
Isso, em parte, deve-se a não termos um aparato legal que 
enseje o fortalecimento desses partidos. Continuamos a convi
ver com o estado de atonia partidária, tal a liberalidade que 
existe na criação de pãrtidos políticos no Brasil e tal a inexis
tência de regras que ensejem a sua consolidação _e que lhes 
dêem, inclusive, consiStência doutrinária e o mínimo de fideli
dade partidária. Ainda hoje, se V. Ex~ for ao TSE, oU pedir 
informações nessa_ direção, vai verificar que temos mais de 
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quarenta partidos políticos no País. Isso, de alguma forma, 
enfraquece o estado partidário. Porém, mais grave do que 
isso, é talvez o fato de não termos UJI!. aparato legal que 
crie condições para que os partidos funcíoilém~adequadamen
te. Enfim, oS partidos não dispõem da necessária infra-es
trutura legal para que possain bem e adequadamente cumprir 
as suas tarefas. Como v.--Ex• acaba de situar, o projeto de 
lei que estamos discutindo agora é cxtrCmamente"ímportante. 
Diria eU, sern estar exagerando, que a matéria, para ·a qual 
estamos nos preparando para votar, talvez seja tão importante 
quanto aqueles assuntos que, certamente, irão aflorar na oca
sião da revisão constitucional. Não consigo ver sistema p-olítico 
funcionando bem sem pensar nÕ ade-qua-do fúncion3.rhento 
dos subsistemas eleitoral e partidário, e este precedendo aque~ 
le, ou seja, o sistCm~ partidário sendo, naturalmente, o grande 
núcleo da consolidação das instituiçõeS -políticas brasileiras. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO~- Se V:- Ex', 
no entanto, examinar a forma.çãO da- noSsa nac_iO~alidade, 
a formação antropológica brasileira,- se--verificar~~~ ~fhossa 
formação politica, se verifici:l.íni.oS ã História do Brãsil Com 
holandeses,_ em Pernambuco, alemães, em Santa Catarina, 
japoneses, situados no Pará Í! cm São Paulo; a histOria própria 
do Ceará e de todo o Nordeste, a invasão holandesa, a história 
do Príncipe de Nassau, â COíOníiaÇãO p6itúgllésa, a presença 
francesa, depois a era industrial paulista com a chegada- de 
italianos, em grande quantidade; checos e pessoas das mais 
diversas procedêncías, veremos que, num ponto de vista soei O~ 
lógico e histórico-histórico porque contido-ilõ ferroo sQcioló~ 
gico, a Sociologia se_ informa ~a História - pot esta razão 
não poderemos ter poucos partidos. leremOs que ter. sempre, 
um número um pouco mais.,_. ___ _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Senador 
Cid Sabóia, peço a V. Ex• que conclua seu discurso, pois 
há outros oradores inscritos. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não, Sr. 
Presidente. --- -- - - - --

Temos, na verdade, uma f0fmaçií0- CUltutãl, ideológica, 
capaz de justificar a ni.últiplicidade partidáriã." ESte ril-o é y.m 
fenômeno isolado. A polivalência da cultura brasileira autoriza 
esse grande número de partidos. O que nãO âeve existir é 
partido que não tenha uma ·correspondência social. Um par
tido solto, sem compromisso, para propiciarO-êSbtagamento 
das tendências sociais. É o cc;>inportamento ao inverso. 

Por iSso, Sr. Presideiite, apresenTei-algumas emendas ... 
O Sr. Josaphat Marinho- Permite~ me V. Ex~ uma rápida 

e última intervenção? . ." _" 

O SR. CID SABÓlA. DE ÇARV ALHO Concedo o parte 
a V. EX' · · 

O Sr. Josaphat Marinho- Atente V.._ Ex~, nª_.l~!i~a do 
seu pronunciamento, em que ou os partidos, a começar dessa 
lei, tornam-se vigorosos, ou não poderão aplicar a fidelidade 
partídária nele prevista. Não pode haver exigência de fideli~ 
dade partidária se os partidos não forem, efetivamente, instru~ 
mentes em atividade permanente e obedieqte a s~.~s progra
mas e diretrizes :-isto a que_V. Ex~ acaba de chamar as 
tendênCias sociais. Se cada partido não_representar uma nítida 
linha de corrente social,_ não pode exigir a seus integrantes 
fidelidade, porque estes, por dever de ConSciêl:icia, precisam 
ser fiéis a determinadas correntes de pensamento. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO'- Agradeço a 
V. EX' o aparte. 

Lamentavelmente, Sr. Presidente, não é possível travar~ 
mos- o debate como seria de bom alvitre que acontecesse. 
V. Ex' está atento ao Regimento no mOmento em que iríaniõ"S 
aprofundar o debate, dentro de um conhecimento mais cientí
fico da questão dessa lei partidária. Vou encerrar o nieu pro~ 
nunciamento e lamento ter que fazê-lo dessa forma, quando 
ainda apenas estávamos esboçando as bases de um pronuncia~ 
mento à luz da Ciência Social sobre a organização partidária. 

Muito obrigado, 
OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena· 

dor Cid Sabóia de Carvalho, sabe V. Exa _do apreço e da 
admiração que a Presidência lh-e Te-iri~ --Apdras lembro a -v. 
Ex~_ que a matéria está em regime de urgência, por decisão 
do Plenário, e lsso é que faz com que o tempo da discussão. 
que é de _20 minutos para cada orador, seja reduzido a 10 
minutos. V. Ex~ teve um tempo adicíonal de 12 minutos e 
·poderá voltar a falar no encaminhamento da votação, se for 
o caso. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. __ 
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para discutir.) 

sr: Presidente, Srs. Senadores,() sistema partidáriCI eleitoral 
-brasileirO, isto é, ~1eições proporcionais com pluralismo, está 
completando, ressalvados os períodos de exceção-:- Estado 

·Novo (1937/1945) e o Al-2(1965/!978) -seis décadas de exis· 
tência, o que· equivale dizer quase quarenta anos de aplicação 
prática. 

Trocando em miúdos, Sr. Presidente, esse é um sistema 
que vem desde 1930 e surgi~, cOnseqüentemente, logo após 
a Chairiãâa Revolução de 30, que teve como-um dps seus 
princípios a fundação de. no_v:ps objetivos para a sOciedade 
brasileira. 

Esse sistema que já tem, como- eu disse, 60 anos de exis
tência, a meu ver, é defasado e, C:::I]l_grand_e parte, responsável 
pela tradicional e condenável pendularidade polítlcãentr_e au~ 

-to_ritarismo versus populismo, a revelar o triunfO dos interesses 
corporativos que lamentavelmente predominam em nossa po~ 

---lítica. 
A melhor prova da inadequação desse sistema está na 

circunstância de qUe não é aplicado em nenhuma outra socie
dade_ de massas, à- exceção da Itália, cujos resultados, aliás. 
não nos devem servir" ae IDodelo. 

Nos sessenta anos, o sistema passou incólUme por todos 
os textos constitucionais. Nesse- esftaço de tenlpo;- fi:Zeram~se 
apenas pequenas mudanças, impedindo a higidez política do 
País. Aliás, como observou com propriedade o. historiador 
José Honório Rodrigues na sua obra "Có11'ciliação e Refor~ 
ma"", publicada pelo Senado Fede:fal, ''as ~eforminhas eleito~ 
"riís são a via ínerte da política brasileifa". -~--- .. -

A evidência indesmentível de que são "reforminhas'' as 
alterações na legislaçãO Pãrtídário~eleitoral reside_no _fato de 
que nenhuma das oito últimas eleições legislativas ter sido 
realizada coyp as regras da anterior. -

QUando digo isso, eu me rêfiiO-a urri universO- bastánte 
dilatado de tempo, posto que as eleições tCgiSlativás São-reali
zadas de 4 em 4 anos. Se, então, f<ilo nas oito últimas eleições 
legislativas, eu me refiro a uín perlodo de trinta e dois anos. 
O art. 16 da Constituição de 1988 foi adotado exatamente 
para tentar· dÇlr um freio a esse inconseqüente- cnor-rílho de 
leis -e- resoluções. ·-

0 problema político brasileiro, que está na raiz da Crise 
de governabilidade e na crise sócio-económica que nos assola 
desde 1930, não Se resolverá, a meU ver, enquantO não fizer~ 
mos, acima dos iriteresSes ocásiOri<iiS; uma refornia moderni-
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zadora e racional, capaz de dar conseqüência ao processo 
político e estabilidade às instituições. Não se trata de modi
ficai-, como entendem alguns, a forma ou o sistema de governo. 
O que se deve fazer, na mÍJ:lha opinião, é_ antes compatíbilizar 
um aperfeiçoadO presicteri.cialismo, ou seja, um presidencia
lismo que desejamos aperfeiçoar por ocasiâ-o da·reVísão consti
tucional com um adequado sistema eleitoral e partidário. 

Mais, portanto, do que o inalcançável pacto social -
palavra, afiás, já muito desgastada- necessitamos fazer, neste 
instante, Sr. Presidente, é, quem sabe, um entendimento polí
tico que seja capaz de operar essas mudanças que, a meu 
ver, a sociedade brasileira está reclamando. P.rova do _ _que 
afirmo foi o recente plebiscito realizado em nosso País. O 
que. a meu ver, ficou· claro foi que a socicdade_hrasileira, 
que votou na continuidade da República e na manutenção 
do presidencialismo, o fez no pressuposto de que seríamos 
capazes de fazer as mudanças e reformas que _estão sendo 
reclamadas pela sociedade brasileira. 

E tanto isso é verdade que aqueles que defenderam a 
RepúbliCa e aqueles que defenderam a Monarquia, tanto os 
presidencialis-tas quanto os monarquistas, todos ofereciam à 
consideração desse enorme eleitorado brasileiro -o segundo 
maior eleitorado do mundo ocidental- propostas de reformas 
e de mudanças. 

Posso dizer ísso, Sr. Presidente. porque tive oportunidade 
de coordenar o movimento republicano-presidencialista, e a 
nossa proposta não era a do contínuísmo, do status quo, era 
uma proposta de reformas, de m~danças voltada$ não somente 
para o aperfeiçoamento da República, para o fortalecimento 
da Federação, mas também por alterações no próprio Presi
dencialismo que estamos praticando. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V._ Ex~ um aparte? 
O SR- MARCO MACIEL- Ouço V. Ex• com prazer. 
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~se refere a um ponto 

fundamental. Os partidos precisam ser instrumentos de refor
ma e transformação, mas só terão esse objetivo, essa força, 
se representarem efetivamente nítidas correntes de opinião, 
porque será através âo Confronto das correntes de opinião 
,que os partidos conduzirão às reformas necessárias. 

O SR. MARCO MACIEL- Concordo com V. EX', nobre 
Senador Josaphat Marinho. Tanto isso é verdade que _teriho 
defendido não só da tribuna desta Casa, mas também em 
publicações que tenho feito em jornais do País, a necessidade 
de dar aos partidos a desejada consistência doutrinária. 

Na proporção em-- que dermos aos partidos essa consis
tência do-utrinária, essa representatividade, poderemos até 
prescindir de regras de fidelidade partidária. Essas regras são 
necessárias quãndo -o Próprio partido não tem consciência 
do papel que cumpre realizar na sociedade e quando a própria 
sociedade não sabe que a existência daquele partido é funda
mental para as iristituições políticas brasilei_t:-ft.S. __ 

Por conseguinte, quando pensamos em regras de fideli
dade partidária, de alguma forma proclamamos a própria fra
gilidade dos partidos políticos, porque sabemos que não temos 
outro caminho a não ser este -o da fidelidade -para fazer 
com que as agremiações conservem Um mínirrió- de unidade 
interna. 

Por isso, quero dizer a V. Ex• que estamos rigorosamente 
acordes e, a exemplo do que disse o Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, estamos, neste mmpento- talveztod;;t _a Casa 
não esteja advertida disso - votando um dos Projetas mais 
importantes para o aperfeiçoamento das instituições políticas 
brasileiras e, talvez, fundamental para a própria solução da 

crise brasileira, que, em sua raiz. é uma crise política. Os 
problemas sociais e econômicos que aí estão -não remontam 
de agora, faço questão de dizer, muitos deles são de 1930 
para cá- acumulam-se há pelo menos quarenta ou cinqüenta 
anos e dependem basicamente dos_nós que conseguirmos desa
tar com relação ao funcionamento das instituições políticas. 
E quem fala em instituições políticas fala também em institui
ções partidárias. que são o grande elo de comunicação entre 
o povo e o Governo. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permita-me V. Ex' que eu 
o interrompa mais urna vez. Creio que podemos dizer, de 
comum acordo, que os partidos só poderão exigir fidelidade 
partidária na medida em que el.es próprios forem fiéis aos 
seus programas e os efetivarem na prática. -- -

O SR- MARCO MACIEL- Exatamcnte. Na proporção 
em que isso acontecer, os institutos de fidelidade partidária 
não se tornarão necessários. Talvez o único que deva perma
necer - e não é bem um instituto de fidelidade partidária 
-seja o da exigência de um tempo mínimo de filiação partf
dária, ou seja, de pelo menos dois anos, que faça com que 
o titular de mandato legislativo ou de mandato eletivo de 
modo geral, ou algué~ que se elegeu por um partido seja 
fiel a ele e permaneça na agremiação pela qual se elegeu. 

Não podemos continuar a conviver com o arrivismo polí
tico que tem caracterizado, infelizmente, a atuação política 
em nosso País. Na medida em que fixarmos um limite de 
tempo, pelo menos de dois anos, estaremos fazendo com que 
o eleito tenha consciência de que o mandato não somente 
a ele pertence, mas também ao partido, ainda que, pelo nosso 
constitucionalismo, o rnand3to não seja imperativo. 

Por isso, a necessidade de se estabelecerem regras que 
vinculem o exercício do mandato ao partido pelo qual o eleito 
obteve a sua cadeira no Legislativo ou o s_eu mandato no 
Executivo. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex• um aparte? 
0 SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex• com prazer. 
O Sr. Jarbas Passarinho- O discurso de V. Ex•, como 

sempre, é uma aula para nós. 
O SR- MARCO MÀCIEL- Muito obrigado. 
O Sr. Jarbas Passarinho- V. EX" sabe que o considero 

um dos formuladores desta Casa. O tema que V. Ex~ desen
yolve neste instante é da maior importância, especialmente 
quando se verifica, no momento brasileiro, com reflexos talvez 
no momento externo também, uma possi!Ji!idade de consi
derar o fracasso da democracia representativa. Ainda há dias, 
eu lia um documento de um autor fra_"QCês que, precisamente 
há cem anos, dizia: "Os povos aceitam sempre diversões da~ 
quilo que é fundamental. Por e~emplo, no período romano, 
havia o circo; e hoje, ria França, existe o Parlamento". Veja 
V. Er que isto foi há cem anos, por causa da desconsideração 
em relação a essa representatividade a que V. Exª se refere. 
Mas se V. Ex~ pode aceitar generosamente o meu aparte, 
eu diria qUe tudo isso está perfeito no ponto de vista que 
V. Ex~ defende, precisando, entretanto, de uma complemen
tação, que é a cultura política do nosso povo. V. Ex" já foi 
Presidente de partido, com grande brilhantismo, e sabemos 
-já fomos companheiros de partido - que o regulamento 
exige que o eleitor, ao entrar para o partido, assine, como 
obrigação, o programa do partido e os seus estatutos .. 

O SR. MARCO MACIEL- E que aceite esse programa 
e esses estatutos. 

O Sr- Jarbas Passarinho- Ele assina como compromisso 
e nem lê o programa. Lembro-me de uma fase recente, quando, 
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ambos estávamos_ no Governo, em ·que um gru-pó ·cte Depu
tados e Senadores _Q_~ urru:lctcrminado partido foi ao Presi
dente da República e fez _um belo discurso. Qua_ndo ãcabõu, 
o Presidente comentou comigo: "Acho .que eles não leram_ 
nada a respeito do programa do partido que estão defenden
do", porque o que algumas das pessoas presenteS diziam era 
nitidamente incompatível com o que estava no programa do 
partido. Esse é um ponto a mais, além, naturalmente, do 
que V. Ex" defende, que é essa maturação política brasileira. 
V. Ex• inclusive citou Mauríce Duverger, gue _sustenta, em 
princípio, que os partidos são oligárquicos-.- E preciso taillbém 
que o eleitor, ao se filiar a um partido, não o faÇ_a_ apenas 
para ser contra fulano ou contra a família beltranc;J. m?~ que __ 
ele assuma. responsabilidade com o que está na linlla -progia-
mática -do partido. Infeliz_mcnte,.__ isso não se çnconJra corp 
facilidade no Brasil. 

O SR. MARCO MACIEL - Ouvi com ·mUito- prazcr·-o 
substancioso aparte do nobre Senador Jar~as _P~ssarinho. 
Grande parte do raciocínio que S.Ex·' defendeu, a meu ver, 
repousa na questão da representação. Concordo com S.Ex• 
e vou mais além: deveríamos nos preocupar com o problema 
da representação neste instante, que, aliás, -é u_m fen"ómeno 
marcante nas chamadas rnoQcrnas soçi_e,dades de .massa. 

Recentemente, ao estudÇtr J!St-e- as::.untq? veri(i'qúei que 
essa questão está assolando, de forrpa muito drarriática,'inclU
sive, o Primeiro Mundo. Veja V. Ex• um exemplo ürado 
de um levantamento que fiz ultimamente: o número de filiados 
aos partidos políticos nos países da Comunídade Européia 
está oscilando entre um terço e a metade do nl!m~ro de fi(íados 
das organizações de defesa do cànsumid6r._ Estas últi1_nas, 
instituições relativamente recentes que se. destinam a de.fe:nder _ 
problemas muito·segrnentado_s, específkoS_, têm O .dobr9 de. 
filiados que têm os partidos políticos, que defendem os mte-. 
resses gerais _de uma sociedade. Al~m disso, o número de 
filiados do sindicãfo -dos trab"aihadoTes dá OCÕ~ - Organi
zação---p-ara a Cooperação c o Desenvolvimento Econômico 
- é também o dobro do número de filiados aos partidos 
políticos. Enfim, a política parece ter deixado .de ~e r ,a priori
dade do cidadão. 

o Sr. Jarbas Passarinho --Se v·. Ei) me Púmit·e', Senador 
Marco Maciel, provavelmente o número dos filia.dqs às comu-
nidades eclesiais de base é também muito maior. . 

O SR. MARCO MACIEL -Não tenho dúvida_quanto 
a isso, o que demonstra que estamos atravessando uma crise 
muito grave, que é a crise da própria representação. Este 
é um assunto a respeito do qual precisamos lançar os nossos 
olhos. Até certo ponto, alguns fenômenos que se passam agora 
na Itália, no Japão e na própria França deixam a entender 
também que, por trás da mudança de partidos no governo. 
está a crise da própria representação. _ -

V. Ex·' trouxe, a meu ver, um dado novo ao debate, 
mas não menos importante. Por isso eu asseveraria _que deba
ter o sistema político passa pela discussão sobre partido, elei
ção e representação ou representatividade. Não se trata de 
uma questão especificamente brasileira, mas mundial. Con
cordo, portanto, integralmente com as palavras que V. Ex• 
produziu em seu aparte. 

Sr. Presidente, eu gostaria também de _ _?alientar que a 
discussão sobre partidos políticos é muito aguda, tendo em 
vista a proximidade das eleições, no próximo ano, que serão 
praticamente gerais, de presidente da República a deputados 
estaduais. Aos partidos cabe um papel decisivo nesse processo. 
Se eles não estiverem adequada e consistentemente estrutu-

rados, certamente teremos problemas muito graves que rever-
berarão Sobre as instituições polítiCas de modo geral. 

PaCpor que, Sr: Presidente, _preCisamos nos pi'eparar 
para realizar as reformas que a sOciedade est_á r~cl_a_lJl~ndo, 
quer partidária, quer eleitoraL Não podemos fazer uma lei 
que não cOnsagre essas reformas. Por quê? Porque se não 
formos capazes de renovar agora, fazendo as muPança_s que 
a sociedade está d~sejando, _çert~.mente os problemas brasi
leiros agravar-se-ão, partindo-se _do pressuposto ___:. c·o'mO te~ 
nh? sempre p~~sente - de que a crise brasileira é uma _crise_ 
política. - · · 

- -o que parece marcar a nossa postura com relação à ques
tãq_,da legü.lação e_l~i;toral-partidária tem sido, em primeiro 
Iugã.r, uma teflàz resistência às rii.Udanças; eni segun-do lugar, 
um vçlho e inyenc.í~e1 hábito Qe çolocar os interesses ocasionais 
acima das conv~lliêTicias do Paí~.- ._ _ - _ 

A proliferaÇão de partidos, por exemplo, não é apenas 
um empecilhq à estabilidade e a continuidade de um, ~is tema 
partidário eficaz, inoderno e Consistente com a ·socieda.de P.e. 
massa em que_- vivemos. É também, e sobretudo, _o caldo de 
cultura, o requiSito· es'sencial sem'_ O c}uàl não vive o populismo 
e o personalismo _que poluem é degradam_ a yida .política. 
impedindo, portanto, que o País se to file- Uinã âemoç:racia 
sem crises, pr~ssuposto sem o qual corremos o risco de_ perder 
mais uma década, iestabelecenclo a .v~tha e Odiosa oscilação 
histórica- já -mencionada também- entre popu1ismo e auto-
rit,ar_ismo. ... . 

O Sistema eleitoral e o sistenia partidário em vigOr, iStO 
é, eleições proporcionais e pluralismo irrestrito, foram instituí-
dos há 60 anOs e devem conStituir, por isso mesmo,_ um dos 
pontos fUnctaffientaiS da nossa âge~dá p"ôlítica.-Felizmente, 
já começamos ~ entender que, sem ~eform.á-JQs, pod_emos 
colocar em risco _a própria governabilidade do Páís.- ~ --: 

Passo, agqra, à análise de algun~ pontos do projeto que 
considero fun,"43._irientais. Um de~es·, s·r.·.Presidente, é a necessi
dade de estilbelecerinos um desempenho eleitoral--iilínímO~ 
para que os partidOs possam ter funciOnamento no Congtesso.,. 

Aliás, sem _querer recuar muito no tempo, gostaria de 
l~J!lbrar que .esse. item está contemPlado no Substitutivo do 
Relator ao projeto de autoriã do nobre Senador José fogaça. 
Mas aconte~e,_ g1:1e essa regra está protraída no tempo, na 
proporçãO ell! que soa entrada em vigor não se operará já 
nas próximas _Ch!ições. CorremoS: Q risco de, mais uma ve:z:, 
deixar de ímplantar esse dispositivo nesta e, quem sabe, nã 
eleição de 1998, porque tem sido recorrente em nosso País, 
nas reformas_elcitoraís e partidárias, o adiamento das mu
danças. 

Não sei l,\té.quando continuarem_os nesse_ caminho, mas 
o fato é que podemos constatar isSo com facilidade. Basta 
compulsarmos a legislação eleitoral e partidária para observar 
sempre que djspositivos modernizantes e reformadores têm 
sempre a sua vígência diferida no tempo e, muitas vezes, 
terminam suprimidos, sem entrar em vigor. 

Insisto na necessidade de um desempenho eleitoral míni
mo, porque tenho consciência de que ... 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Líder 
Marco Maciel! a Presidência solicita que V. Ex~ ultime suas 
considerações, porque já ultrapassOu, e muito, o tempo de 
que dispunha. 

O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, quero colabo· 
rar com a Mesa, mas gostaria que V. Ex~ me permitisse concluir 
algumas observações, até porque esta" matéria é muito impor
tant€::. Entendo que_ ela não deve ser votada sem uma ad~quada 



7760 Quarta-feira 25 I>!ÃRJO DO CONG-roõSSO NACIONAL (Seção li) Agosto de 1993 

discussão. Receio até- e antecipo isso à Mesa- que, como 
esta matéria _não virá novamente ao Senado, posto qué será 
remetida à Câfnara dos DePutados, que decidirá terminati
vamente sobre a questão, possamos cometer erros dec_qrrCntes 
da omissão, se não a discutirmos adequadamente agora. Con
sidero importante advertir o Plenário disto, po_rque ._uma vez 
votada esta matéria, não mais-teremos oportunidãde de apre
ciar a questão partídária até a eleição do próximo ano. 

Quanto à matéria eleitoral, ainda haverá recurso por oca
sião da apreciação da Lei Eleitoral,_ que ainda nãO foi votada 
e certamente exigirá, tamb~m. a manifestação deste Plenár!o;_ 
mas quanto à lei partidária não: esta é a última oportunidade 
que temos de nos manifestar antes das próximas eleições. 

Daí por que, Sr. Presidente, gostaria que V. Ex• enten
desse a minha necessidade de um pouquinho mais de tempo 
para concluir as minhas considerações. -

A evidência de que o desempenho eleitoral mínimo é 
fundamental para que melhoremos a representatividade polí
tica decorre do fato de que yuase todos ()S chamados países 
democráticos tamb~m -o exigem. Nos países que praticam o 
sistema majoritário, como os Estados Unidos e. a Orá-Bre
tanha, exige-se o desempenho eleitoral mínimo. 

No sistema proporcional existcntt: na Espãnha e na Sué~ _ 
cia. ou no sistema misto proporcional e majoritário, como 
o caso da Alemanha, em todos. eles.. insisto, exig~-se um-de
sempenho eleitoral mínimo. E isso é fundamental para que 
eliminemos da paisagem política brasileira as chamadas legen
das de aluguel. que outra coisa não fazem_ senão distorcer 
o processo político. ensejar alianças espúrias, contribuir para 
o aparecimento de candidat~s que, às vezes,_só_têm como 
objetivo perturbar a adequada e correta manifestação do elei
tor. 

Sr. Presidente, gosta!i? também, antes de.- encerrar as 
minhas palavras, de c_olocar uma outra questão que.me parece 
também fundamental no Subsfitutivo qlle estamos discutindo. 
Ela diz respeito à questão do financiamento das eleições e 
do financiamento dos partidos. Insisto tamb~m que, nesse 
campo, é necessáricr que tenhamos a coragem dç )qovar. . -

Quando falo em discutir a questão do finaqciãinento, 
falo não apenas das eleições, mas também do fininciamento 
dos partidos em sua existência fora dos períodos eleitorais. 
Porque é fundamental, se quisermos consolidar o quadro de
mocrático brasileiro, que aperfeiçoemos os partidos políticos, 
para que tenham vida permanent!.!, tenham os seus institutos 
políticos para. em reuniões periódicas, fazerem seus estudos 
e pesquisas e debaterem seus programas. -

Isso é fundamental, e, para esse fim, é necessário que 
os partidos disponham de condições _Qnanceiras, _disponham 
de meios. O fundo partidário é simplesmente Ul!la_ ficção. 
Sabemos que ele vive basicamente das ffi!J.ltas que s~-q cobradas 
dos eleitores faltosos. E sabemos também que. a,_cada e_leição 
que ocorre, no dia seguinte, há um projeto dispensando o 
pagamento das multas. O plebiscito sobre forma e sistema 
de governo realizou-se no dia 21 de abril, e,_jé!_ no início 
de maio, havia um projeto tramitando na Casa. dispensando 
as multas para aqueles eleitores faltosos. _.. . 

Então, os partidos não têm recursos, não têm meios, 
não podem ter, portanto, vida permanente. Creió .. t}ue, nesse 
aspecto, o projeto tem um ponto que considero positivo e 
que precisamos aprovar, qual seja o de criar con·d~çõespara 
que _os partidos políticos tenham recursos, atrav~s __ de regras 
transparentes, claras de financiamento. O ideal sé:éia até que 
o financiamento fosse feito pdo próprio Estado- a exemplo 

do que acontece na Alemanha - para que os partidos não 
estejam a depender do financiamento de J?CSsoas físicas e 
sobretudo jurídicas, que têm os seus interesses específicos 
a defeD.der junto aos Gove'rnos. - - _ 

Por fim, Sr. Presiden.te, gostaria t~mbém de salientar 
a necessid_ade de estabelecermos regras mais rígidas com rela
ção ao problema da filiação parfidária. Os prazos que aí estão -
são extremamente reduzidos, especialmente para o detentor 
do mandato legislativo. É fundamental que se repise aquela 
idéia de que quem se elege não é dono exclusivo do mandato. 
Embora o mandato no Brasil, insisto, não seja imperativo, 
o seu detentor tem compromissos com o partido pelo qual 
se_ elegeu, Há casos - eu os conheço, mas não gostaria de 
nominá-los- em que um parlamentar eleito por um partido, 
dois anos após as eleiç~es, já passou por duas ou três outras 
agremiações. Isto é a negação da chamada_ verdade eleitoral, 
do compromisso que, de algll:~a forma, se estabeleceu com 
o eleitor por ocasião da manifestação eleitoral. 

Por isso, Sr. Presidente, sem desejar_me prolongar em 
considerações- este é um tema que justificaria mais conside
rações:- gostaria, mais uma vez, de enfatizar a importância 
P~.- neste_iostante, fixarmos algumas questões que são básicas 
para que possamos fazer, no País,.as reformas que a sociedade 
está reclamando e que, a meu ver, devem começar por nosso 
intermédio, na proporção em que formos capazes de reformar 
os partidos e o próprio processo eleitoraL 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadei

ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodri
gues, r Vice-Presidente. 

~o SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_- Concedo 
i-palavra. para discutir, aO nobre Senador José Paulo Bísol. 

O SR- JOSÉ. PAULO BISOL (PSB- RS. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ouvi, com prendada atanção, dias atrás. horas atrás, neste 
plenário, maravilhosos discursos de Senadores de excepcional 
talento, como os Sen~dores Esp~idião Amin, Jarbas Passa
rinho, Jutahy Magalhães e outros, a respeito do que aconteceu 
na última sessão do Congresso, quando recebemos aqueles 
apupos da pletéia, fato que gerou uma emociOnada indignação 
da parte de muitos Parlamentares. 

Tamb~m entendi que esse tipo de vaia, essa modalidade, 
esse modo de vaiar, grosseiro, insultuoso, não era digno de 
um povo como o brasileiro. Mas a vaia em si, enquanto repro
vação, enquanto censura, enquanto discordância, é um fenô
meno tipicamente democrático~ e, no meu ponto de vista
desculpem-me a direta sinceridade com que vou dizer isto 
-o Congresso brasiküro merecia, nesse momento, urna vaia, 
porque o comportamento da Câmara, do Senado e do Go
verno relativamente à Lei Salarial foi dúbio, não teve defini
ções, não teve evidências, não teve cólocações positivas. Hou
ve votações fantásticas, praticamente unânimes, de uma Casa 
que. depois, votou_9 contrário. 

Essa instabilidade, essa inconstância de caráter é censu
rável ou não é?- O povO brasileiro, sentado em suas salas, 
se pudesse, ao modo da Grécia Antiga, reunir-se num espaço 
adequado e fazer a democracia direta, teria que vaiar o Con
gresso Nacional. Porque a sua instabilidade, a sua insegurança, 
a sua falta de definições relativamente à Lei Salarial foi, real
mente, um fato agressivo. 

Vivemos aqui fazendo discursos no sentido da nossa into
cabilidade; mas precisamos aprender a ser tocados e, sobre-
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tudo, precisamos aprender a fazer autocrítica. Uma Casa como 
a Câmara, que vota quase unanirriCme.iife·-u-rna-lei, depois 
muda, vota de forma diferente e depois vota de uma terceira 
modalidade, gera insegurança na população, e gera um direito 
éticõ: o de a população vaiar: 

Então, concordo com a vaia que fõi dada. Só não concor
do com a modalidade: agressiva, íilsllltuosa e de baixa qualifi
cação. Sou de opinião que-, mesmo qUando temos razão, se 
nos excedemos na razão,- pelo excesso, perdemos a razão. 
Foi o -qUe aconteceu: os que vafaram tinham razãO, maS a: 
perderam pelo excesso, pela modalidade inadequada como 
o fizeram. - - - - - --- --- -- - - -

Uma prova de que, de vez cm quando, merecemos uma 
vaia é o Que estamó~ faZe_tido agora. Desculpem-me a sinceri
dade. Aqui no Senado, estamos discutin-do uma lei dos parti
dos. Na Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo, está sendo 
discutida uma lei ele-ito-tar;-e todos nós, a imprensa e o povo 
brasileiro estamos discutindo uma nova COnstitUição. Que 
lógica há nisso? Para que estamos fazendo urna lei dos partidos 
aqui no Senado, se ainda não foi feita a lei eleitoral na Cârriara? 
O que é verdade, Srs. Senadores: a lei dos partidos é abrangida 
pela lei eleitoral, ou é a lei eleitoral que é ahrãngidã pela 
lei dos partidos? Pelo amor-de Deus! 

A lógica das dimensõ.es .está; ao alcance de _qualquer pes
soa, de qualquer inteligência. A lei eleitoral é um pressuposto 
ontológico e gnosiológico da lei dos partidos. Então, P?r lógica 
elementar, por lógica aristotélica -:-não é pur lógica moderna 
- pela lógica mais antiga qUe e_xisté, te_'nho que !azer. antes 
a lei eleitoral e depois a lei dos partidos. O que fazemos 
atrapalhadamente, atabalhoadamente, como se fôssemos pes
soas destituídas de um raciocínio capaz de uma organização 
lógica de sua conduta. 

Pelo amor de Deus! A lei eleitoral é pressuposto da lei 
dos partidos. Pdmeiro é precisb fazer a lei_eleitoral, que, 
inclusive, vai determinar alguns pressupostos para a lei dos 
partidos. É óbvio! Essa confusão é tão clara, Srs. se-nadores, 
que se V. Ex's tiverem a pacíência· de ir até _à Casa. vJ~jnha, 
a chamada Càmara_ dos Deputados. vão ver que eles estão 
discutindo a mesma_ coisa. O qú.é e-Sfá~escrito aqui nesta lei 
dos partidos, no art. 13, está -e_scrito na lei eleitoral de lá, 
num outro artigo. Lá, eles disc_utCm dentro do contexto da 
legislação eleitoral brasileira; c nós discutimos~- a(Jui; dentro 
de que contexto? 

Então, Srs. Senadores, V._ E~"$ me desculpem a minha 
infantil agressividade~ Nós merecemos uma v_aia agora! Hic 
et nunc, aqui c agora! Merecemos um_a vaia~ uni.a vaia da 
população brasileiral E a intocabilidade dos_ Se_nadores não 
significa" -nada perto desse direito do povo brasileiro de nos 
vaiar pela falta de organização mental, pela falta de organi
zação lógica c pela falta de organização intelectual. Nós produ
zimos um efeito antes de elaborar __ uma causal Criamos um 
resultado antes de conhecer o seu pressuposto. Estou falando 
na relação da lei dos_ partidos com a lei eleitoral. 

~gora vou falar de uma outra relação. Não estão fazendo 
o discurso de uma nova Constituição? Discurso, por sinal, 
usurpador, imoral, porqo-e- ninguém aqui tem o voto para 
ser constituinte-originário; discurso imoral, discurso de 1930, 
discurso de golpe militar. Um sargento, um general quererem 
fazer uma Constituiç_ãõ, -isso cOnhecemos atra.,..~_s __ da História 
do BraSil. 

Agora, é o Co_ogrcsso que está querendo dar o golpe, 
fazer ao modo de Chico Campos uma Constituição nova. Mas 

quem é que deu poderes constituintes aos Srs. Senadores? 
Quem deu poder constituinte aos Srs. Deputados? 

Não me venham com a história constitucional portuguesa, 
porque é a história -de uma inconstitucionalidade, qualquer 
um sabe disso. Se deu certo na prática, pouco importa; estou 
falando em inconstítuciónali da de. 

Mas não é sobre isso que quero pronunciar. Srs. Senado
res, quero dizer que desconfiaria da saúde mental de uma 
pessoa que, querendo fazer em outubro uma Constituição, 
está fazendo em agosto uma lei dós partidos. Penso que há 
um problema psiquiátrico nisso, um problema psicológico. 

V. Ex"s estão pensando em fazer uma nova Constituição 
- fazer isso em outubro, daqui a pouquinho, só mais um 
mês e alguns dias e estaremos fazendo, segundo o discurso 
da maior parte dos Congressistas, uma nova Constituição -, 
e estamos fazendo hoje uma lei dos partidos. E se a nova 
COnstituição' modificar os pressupostos constitucionais dos 
partidos? 

O_ Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador José Paulo 
Biso!, V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Pois não. nobre Senador. 
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Nobre Senador, quero 

concordar com as suas afirmativas, principalmente na parte 
atinente a que não somos mais constítuintcs. V. Ex• e eu 
fomos eleitos e fomos constituintes; no entanto, essa qualidade 
não persiste, integrando-se a nossa personalidade, assim como 
não se integrou à personalidade dos eleitos_ depois de nós. 
Quero assinar embaixo dessa declaração que V. Ex· acaba 
de fazer. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Muito obrigado pelo 
aparte de V. Ex~. que dá o respaldo necessário à minha afirma
ção, porque sou uma pessoa sem muitos modos; digo as coisas 
como acredito que tenho de dizê-las. 

Penso que alguém que esteja aqui, neste Senado ou na 
Câmara, e que esteja querenC:o fazer uma Constituição, é 
um usurpador e não tem o sentido da medida. não sabe, 
não tem consciência dos limites do seu poder; não tem a 
menor idéia dos poderes que o voto lhe -conferiu. Por que 
não se indagar se o_ voto que o trouxe para cá lhe conferiu 
o poder de fazer uma nova Constituição? A meu ver, esse 
é um problema de qualificação ético-cultural. 

Todavia, .não é .esse o problema que quero trazer aqui. 
O que quero dizer é que se trata de um absurdo, de uma 
trapalhada, de um atabalhoamento, faze( u,ma lei partidária, 
que é menor e abrangida por uma lei eleitoral; dc:-pois da 
lei partidária, que é abrangida, fazer uma lei abrangente, 
a lei eleitoral; depois da lei eleitoral. que é abrangida em 
relação_ à Constituição, fazer uma nova_ Constituição _q_ue 
abrange a le-i eleitoral. 

Quer dizer, invertemos o jeito de fazer as coisas. Come
çamos do futurO. Nascemos velhos c morremos crianças; nas
cemos com a morte- é rTIOrremós com ã- Vida. Invertemos a 
normalidade, a natu.ralidadc da vida. Estamos fazendo tudo 
a contrario sensu, ou melhor, estamos fazendo tudo sem senso 
nenhum. Merecedores que somos da mais tranqüila, da mais 
higiênica, da mais meritória vaia que jamais aconteceu em 
qualquer parlamento do mundo. É isso que merecemos: uma 
vaia. · -

-Se reafm~nte que'remOS mudar a lei eleitoral e se há u_m 
pressuposto factual que justifique essa muaança, qual seJa, 
que não queremos _mais legendas de aluguel, entendo que 
não custa nada aprofundar a questão. Realmente existe -
ninguém precisa diagnosticar, já está diagnosticado- o pro-
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bleina das legendas de aluguel. Mas. Srs... Senadores, existem 
também partidos que são constituídos de espaços de aluguel; 
partidos em que não é preciso nenhuma definição filosófica 
ou partidária, não é preciso nenhuma concepção política para 
se inscrever; partidos que, na hora de fazer uma Constituição, 
fazem parte da esquerda e da direita, fazem o "Centrão" 
e o "descentrãoH. -

Então, se o prohlcma é moral, precisamos estudar alguma 
forma em que não seja possíVel a sobrevivência de partidos 
como esses, que não passam de espaços inscricionais para 
alguém ser candidato, para alguém fazer carreira política, 
partidos onde não existe a menor exigência concepcional, 
ideológica, intelectual, filosófica ou partidária. 

Esses partidos são morais? Só são imorais os· pequenos 
partidos que vendem as suas legendas. Agora, esses partidos 
que constroem sua grandeza vendendo inscrições para quàl
quer pessoa de qualquer pensamento, de qualquer ideologia, 
de qualquer filosofia, esses são morais. Que moral é essa?! 
Que moral é essa?! 

É por isso que, quando formos fazer uma outra Consti
tuição - gostaria que fosse uma Constituição feità por uma 
Assembléia Nacional Constituinte exclusiva - -teremos de 
estudar o que é um partido c o que não é um partido; não 
pelo seu tamanho, não pelo seu peso na balança porque pat
tido não é boi. 

Quando a Constituição traz a expressão "'caráter", em 
primeiro lugar, creio que a palavra significa carátcr, ou os 
Constituintes também são uns débeis mentais ou nós somos 
uns débd.s mentais achando que eles usaram a palavra "cará
terH para dizer "âmbito ... Todo mundo sabe que "caráter" 
é urna qualificação da estrutura psicológica. urna quálificação, 
um dado qualitativo e não um dado quantitativo. _S_e querem 
chamar "caráter" de "âmbito", meu Deus do Céu, os baixi
nhos vão ficar complicados, porque quanto menor a pessoa 
for. menos caráter terá. -

A Constituição diz "caráter .. querendo dizer ··caráter", 
e ninguém vai pôr na cabeça de alguém que "caráter'' significa 
"âmbito", "pesoH ou "tamanho". 

É universalmente proihido elaborar leis interpretativas 
de Constituição:- "Se, por subterfúgio legislativo, digo que a 
palavra "caráter" da Constituição significa "âmbifo~·, não es
tou fazendo uma lei interpretativa? Por sinal, estou fazendo 
uma lei interpretativa-que consiste em reti_iar a únicilriterpre
tação lógico-gramatical do texto e adiCionar uma interpretação 
oculta, tipo análise freudiana, onde se põe de lado as evidê·n~ 
cias e se procura o que está ocUlto. _Ah, na alma mais profunda 
do constituinte, ele queria dizer quantidade, peso, ''âmbito", 
quando usou a palavra "caráter''. É inconstitucional éste texto. 

Sr. Presidente e Sr. Senadores, não posso ouvir a expres
são "infidelidade partidária··, por uma simples razão-: porque 
tirante alguns pequenos partidos, um grande partido, os de~ 
mais partidos brasileiros não têm a menor condição moral 
para falar em fidelidade partidária. 

O que é fidelidade, se sei' fiel a um partido é ser fiel 
a sua inconstânciã? Se O partido é inconstante; se o partido 
não é ideológica, cultural c filosoficamente definido; se o 
partido não é um partido de princípio, se qualquer senador 
sabe que programa é uma coisa e partido, in actu, é outra, 
então que diabo de fidelidade é essa? Como possd ser fiel 
ao que não é? Ou então, como posso ser fiel ao que é muitas 
coisas? Ou melhor ainda, como posso ser fiel a .um partido 
que é tantas coisas diferentes e que por ser demais não é 
nenhuma coisa? Querem que eu dê nome aos bois? Eu dou, 

se for necessário. Por exemplo: o "Centrão" cometeu infideli
dade partidária? Qual o partido que foi traído? São questões 
que têm que ser examinadas, se queremos mudar a lei eleito
ral, mesmo porque não se faz partidos através de leis; os 
partidos são produtos culturais e sociológicos; são a expressãO 
da cultura, do pensamento e do modo ele o povo sentir a 
política. S-e não atil:tgimqs o Oível civilizacional correspon
dente, produzimos partidos ao nível que alcançamos. Isso, 
com a lei, não muda nada; ainda mais se é feita uma lei 
para proibir o pequeno de vender a sua legenda, mas continua 
com <!,lei permitindo que se venda a legenda de grande partido 
para qualquer pessoa, pense ela da forma que quiser. Dê-se 
ao respeito! Está na hora de se dar ao re~peito. O que estou 
afirmando é que os grandes pârtidos brasileiros vendem a 
sua legenda, independentemente do que pensam as pessoas 
que neh~ se inscrevem. 

O que estou dizendo é o que, de uma forma mais simples, 
todo mundo diz aqui - e ouço dizer - é que programa 
é uma coisa e partido, in actu, é outra. Se não chegamos 
a nenhuma coerência entre partido e programa, que diabo 
de fidelidade estão querendo criar? Estão querendo criar a 
fidelidade à infidelidade; quer dizer, o partido pode ser infiel, 
mas eu tenho que ser fiel, isto é, eu tenho que ser fiel às 
infidelidades partidárias. 

Se não me engano, <:linda não corrigiram um texto nessa 
lei, que diz que as eleições passadas produzirão determinados 
efeitos jurídicos. Isso é brincadeira. 

Senador Marco Maciel, V. Ex" é um constitucionalista 
e um arguto espírito jurídico. Não posso criar efeitos para 

um fato consumado. Se a lei não previa efeitos para fatos 
passados, não posso criar efeitos. Esses fatos estão, do ponto 
de vista da eficácia jurídíca, istO é, da possibilidade de criar 
efeitos jurídicos, exauridos. 

Não posso colocar as eleições já vividas como pressuposto 
fático, para que determin-ados direitos e deveres jurídicos ocor
ram. Isso é um sacrilégio. 

O Sr. Marco Maciel- V. Ex" me permite um aparte? 
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Pois não. 
O Sr. Marco Maciel - Senador José Paulo Bisai, _eu 

não advoguei isso. AdvogUei que na lei partidária devemos 
exigir um desempenho eleitoral mínimo. a exemplo do que 
acontece em países de insuspeitas tradições democráticas, co
mo é o caso da Suécia, França, Alemanha, Estados Unidos 
etc. É lógico que a partir da próxima eleição. Não me louvo 
em dados da eleição passada, mesmo porque o quadro parti
dário da eleição passada já não será aquele que certamente 
vai marcar a disputa de 1994. Eu gostaria apenas de deixar 
claro a V. Ex~: o que quero apenas, quando defendo a nova 
lei partidária que promova essas reformas, é _criar condições 
para que se erija no País verdadeiroS partidos políticos, e 
para que isso venha a acontecer, a meu ver, será fundamental 
que haja uma regra que estabeleça um desempenho eleitoral 
mínimo, para que os partidos possam teÍ' o que a Constituição 
chamou, talvez impropriamente, de funcionamento parlamen
tar. Isso não quer dizer que o partido vai desaparecer; simples
mente que a ele não será dada participação no Congresso 
Nacional, numa casa legislativa a que ele concorrer. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Agradeço seu excelente 
aparte, nobre Senador Marco Maciel, e realmente concordo 
com ele. Penso que V. Ex~ não fez essa--asserti':a, não fez 
essa afirmação. Apenas trouxe à colação do meu discurso 
seu nome, pela relevância que tem e pela sensibilidade jurídica 

I ' \ 
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que V. _EXa teril, por ser Üm ptofessor de Djreito Constitu
cional, para marcar este fato relevante. segundo o_ qual, não 
sei se já foi modificado isso - porque não tive tempo nas 
últimas _48 horas de verificar - mas _antes_ e_stava in.c;~uídq 
nessa lei um dispositivo que atribuía à eleição p"aSSã"da a produ
ção de efeito$ jur{diços de direitos e de_v_eres para as próximas 
eleições, o que se cbaroa, V, Ex-" .saQe rp._ti_ito melhor do que 
eu, Senador Marco Maciel, de 1,1ltratividade da._lei,_quer dizer, 
estou atribuirido_ e_feitos a um fato já oCOrrido. Isso não é_ 
da ética legislativa. Só posso atribuir, atra.vGs de novas feis, 
efeitos para fatos futuros ~-por exccções histor_ícamCnte bem 
restritas, quando se trata de salvagua.rdar _a dignidade ~~ um 
povo ou eliminar uma injustiça gritante_. Por -essas e_xceçõ_e_s, 
esta regra geral da não ultratividade .é_ uma regra que_tcm 
que ser respeitada. -- · - - --- -

Não vou -o tempo já está passado ~ diz_er tudO que 
estava com vont~de de dizer, mas há algo que ainda preciso 
dizer. V. Ex~s podem fazer uma_nova ConstitUiÇão- é incons
titucional, mas exjste o pri_ncípio jurfdico da conValidação fáti
ca. Mesmo que um Getúlio Vargas com um Chico Campos 
façam uma ConStituição Polaca numa noite, essa:_ Con_stitllíção 
acat;:.a sendo Diçeito. É triste, mas é verdade. _Acaba_s_endo 
direito, porque-o princípio fundamcntãl ~-para quem quiSer 
compreender o Direito - é o princípio da .SU<:l efetividade. 
Na medida em que o Direito positivo é ·efetivo,. isto é, na 
medida em que ele é obcdec_iQo,_ele acaba sendo válido. ___ _ 

Ent_ãQ, se alguém faz uma Constituição e fodosQbedecem, 
embora quem tenha feito essa Cón5i1túição- nãO -tivesse legiti
mamente o poder constituinte or!ginário,_a Constituiçãq acaba 
valendo. Esse é_p prfncfi51o da convalidação fática queiegltfma, 
de certa forma, a grosseira pretensão deste Congresso de fazer 
uma nova ConstituiÇão. 

Quer dizer. cu sei, pOrqUe todo mundo sabe, não é possí
vel ser Deputado Federal ou Senador da República e não 
saber que quando ele foi votado, não rec:cbeu votQ_,ªl!ium 
para ser constituinte origiDário. · 

Todos sabem._ também, que a reviSão, pode ser fcit;;t por 
este Congresso, e revisão não é fazer uma.noya_Go.nstituição. 
Temos de definir o que é revisão. Todos sabe:qt ~ambém ql;!e 
o conceito de revis~o cops_titucio!lal é paUpé-ITírilo; ri1ál traba
lhado pelos constitucionalistas. Não é uma questão fáCil. 

Se queremos fazer uma nova Constitu~ção, v~mos pelo 
menos ~aber que estamos usurpando o poder', ultrapassando 
os limites dos poderes que o voto nos deu. Vou demonstrar 
que aqui no Brasil a Co_nstituição nãO tem -~-_menor impor
tância. E é óbvio que, se a Constituição não tém imporfància, 
a lei tambt!m não tem; se a ld não tem importâilda, senador 
não tem importância. É ou não verdade? _En_tã_O, uma V~iazi
nha até não tem problema nenhum, pela importância, pela 
irrelev_ância que temos; faz bem, é saudável. 

Fizemos uma Constituição- sç_,_é_ boa qu má, isso não 
discuto; para mim é boa -, que foi prom-ulgada e·m 1988. 
Em todo o mundo se desatende o princípio da inte-rpretação 
autêntica, isto é, o princípio da interpretação da voluntas do 
legislador, da sua inteligência. Quando se interpreta uma lei, 
é melhor partir do contexto onde está~e~Sa .lei Qo que da 
vontade do legislador. EPtretanto_,_quando se trata de Con.sti
tuição, há o princípio universal de qUe a primeira interpretação 
é a da vontade do constituinte, quer dizer, a _interpretação 
teleológica, isto é, aquela que procura desentrãrihar do texto 
a vontade, o objetivo~ afinalidade_do constituinte é importante 
porque se trata de Direito ConstituciQ~_ãi;, n~<? ~~rLa tão i~por-
tante se se tratasse de Direito cm geral, ordinário.-_ ~ 

Se V. Ex<>s quiserem, lerei o registro de_Joda a djscussão 
havida na Assembléia Nacional Constituinte s9bre oS perç~il
tuais, -o-número fiãta -o funcionamento c para a existêilcia 
de partidos. Qualquer pessoa dotada de inteligência elemen
iã~r ,_ aó ler esses~ Ctebates, perceberá que teleologi:camente, 
ou do ponto de vista da vontade, da intençãO, do objetivo, 
da finalidade do constit~int~. _a_ Constituiç~o vigent~ nesta 
parte precisa séfüíterpretada como a vontade da mais ampla 
liberdade na formação de_partidos. Na época, diferenLemente 
·do _que acoritece hoje, a--gra-nde figura era a da relevância 
do pluripartidarismo na lormação_de uma_Vf;!tdªdeira demo
cra.cia. O nosso _discurso era um discurSo generoso e abçrto. 
Queríamos ser pluripartidáriOS. E vou dizer mais: a direita 
queria maís do que a esquerda ser pluripartidária. Toda a 
ConstituiÇão foi feita para prestigiar a formação de partidos, 
lncTuSive de partidos pequenos. _ 

Infelizmente, não vou poder ler o texto aqui. O SenadOr 
Mário Cova~ entrou com uma emenda para torilar mais rígida, 
mais difícil a-legalização de partidos. O Deputado Nelson 

_ Jobim-_-entrou_ com uma emenda também exigindo um_ coefi
ciente alto. Outia$--emenaas foram feitas por senadores e depU
tªc,los importantes como o Senador Mário Covas e o DepUtado 
Nelson Jobi_m. EsSaS emendas não foram assumidas pela Cons
tituinte. F.o.ra~. rejeitadas. Será que a memOria brasileira é 
tão débil? O téx:tu da Lei de Partidos é a reprodução de 
emendas r.ejeitadas pela ConStituição: 
~ .. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Eu pediria 
a V. EX~ ·que ·ultirriasse, na-inedida do possível, as suas conside-
rações. . . -

~O OSR. JOSÉ PAULO BISOL-Jápercebi que ultrapassei 
o tempo. Peço vênia a V. Ex• e irei encerrar. 

- O que"esto_u querendo dizer é que o legislador brasileiro 
...;..... -V, EXYs e eu - pretendemos votar uma lei contra o 
princípio constitucional, o princípio que foi votado pelos Cons
tituintes. Por que? Porque no Brasil ni_p.g~ém sa_be o que 
é constitucionãlidade. Ou melhor, no Brasil, quem sabe o 
que é constitucio·n~lidade finge que não sabe. E não há nin
guém que finja tão completamente quanto os senhOres depu
tados e senadore~. Nós fingimos demais que não sabemos 
o que é constitucionalidade, não temos o menor respeito pelo 
princípio constitucional. Eu não. estqu fazc_ndo um registro 
inócuo nem sequer uma denúncia; estou ape-nas descrevendo. 
O problema não é de culpa, é cultural. Para um país ser 
um país constitucional, para um país ser um país legal, é 
preciso qtie aS:. pessoas sintam a Constituição e a -Lei conto 
partes integrantes de sua própria dignidade. E isso só se conse
gue com cultut_:a, com aperfeiçoamento l!'xistencial, çom a bus
ca da verdade própria-nacioi13.l. Nós não temos-Condições 
ético-político-jurídicas para trabalharmos em cima da constitu
cionalidade_. Nós trabalhamos assim: fazemos primeiro a Lei 

· dos Partidos, que deve ser um resultado_ da Lei EkítQral, 
depois fazemos a Lei Eleitoral, que é u_m pressuposto da Lei 
dos Partidos. Pior: fazemos ao _mt;smo _t~rnpo. Enquanto a 
Câmara discute a Lei Eleitoral, o Senado discute _ _a_Lei_çl_ps 
~artidos; enquanto a Câmara discute o pai, discutim-os·ó-fillio. 
E possível que o filho venha a_ nascer antes qo p_ai_._ E mais: 
vamOs faze _r um~ Constituição em outubro. Não ternos o direi
to de fazê~ta, e uma usurpação, ma~ querenios fazê-la, a ITuiio
ria quer de.qualquer_rnaneira. _Muito bem! En1ão1 V?mos fazer 

-primeiro a ConstituíçãO, porqu-e a Cons.tituição é a- mate r, 
é a maJriz._ "N~o faz sentido fazr;nnos a Lei dos Partidos hoje, 
a LeTEleitoral amanhã, depois fazermoS -a· ConStifitiçao- e, 

·após, ·mudar a Lei dos Partidos segundo a- nova Constiiuiçâo, 
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corno também mudar a Lei EleitOral segundo a nova Consti-
tuiçãO. Não há lógica nisso·. - -

Afinal de contas, n-ão sou um polftico profissional; prOva
velmente não estarei mais aqui n-a- próxlma IegrSiatura~ ESse 
é o meu jeito de falar. Creío que eStainos merecendo uma 
grande, uma imensa, uma torr~ncial, uma educada e organi
zada vaia nacional, porque a nossa falta de lógici,-que corTes
ponde a uma _certa falta de compostura legislativa, não merece 
outra coisa senão essa consagração: a da reprovação e da 
censura popular. 

Muito obrigado. 

O Sr. Eduardo SripliC:Y -Sr. Presidente. peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V. 
~a palavra para discutir. 

O SR. EDUARDO SUPLlé:Y (PT- sp:·Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
eu gostaria que as minhas palavras agora fossem endereçadas 
como um aparte ao Senador José Paulo Bisai, até para que 
S. Ex• possa continuar rCalizãnáá aqu1 essa· fUnção extra<n
dinária da pessoa que desperta a consciência de todos nós, 
Senadores e a do Congresso Nacional. 

Em primeirO -lugar, refiro-me à sessão de quarta-feira, 
da semana passada, quando alguns membros da população 
brasileira, ao assistirem o que se passou no Congresso Nacio
nal, resolveram vaiar muitos de nós. Dísse-o bem o Senador 
José Paulo Bisai, que houve excesso e que os que vaiaram 
perderam grande parte de sua razão. Todavía, S. E~ _salientou 
se os apupos das galerias não teriam sido mereçidos. Afinal, 
de contas, aqueles que estavam sendo vaiados, em outro mo~ 
menta estavam sendo aplaudidos, em função _de terem a pro~ 
vado o projeto que depois não fora aceito. -

O Sr. Jlltaby MagiilhãCs-=Permita-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLfCY- Ouço V. E~· com prazer, 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Lamento discordar de V. 
EX" e, principalmente, do_S_enhor José Paulo Bisol. Ouço sein
pre os nobres Senadores com a maior atenção; V. Ex~ falando 
com a maior tranqüilidade e o Senador José Paulo Biso I mani
festando a sua indignação. No caso específico·......::. e não foi 
só nesse ponto que discordei das palavras do senador Jç.sé 
Paulo Bisol, já que V. Ex~ ·está repercutlncto'"eSsa questão 
-eu não discordo se a população tem ou não direito a vaiar. 
Penso até que, às vezes, merecemos vaias. No entanto, discuto 
o local dessa manifestação. Em nenhum pa(s do mundo é 
aceitável demonstração desse tipo_. Nos países mais democrá
ticos do mundo há o silêncio absofutO dos- 3.-ssistentes. Na 
primeira administraÇãO-do Sen3dor Humbei"to Lucena, qUan
do eu era 1~ Secretário, eStabeleceu-se um locar privilegiado. 
na frente do Congresso Nã.Cional, para qualquer lip_o de mani
festação. Se quiserem vaiar, aplaudir, naquele local, o direito 
é indiscutível. Agora, nq recinto do Congresso _Nacional; a 
meu ver, é inadmissível. E justamente nesse pontO que discor
do plenamente das opiniões tanto de V. Ex~ quanto da do 
Senador José Paulo Bisol. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- O Regimento e a tradição 
são no sentido de que as manifestações não sejam ruidosas, 
nem de aplauso, nem de vaias. Mas é _também da tradição 
do _Congresso Nacional que o povo presente às galerias se 
manifeste de qualquer-fOi-fia. Em que pese o que consta do 

Regimento, quantas veZes se chorou alto, quando, por exem
plo, foi derrotada a Emenda Dante de Oliveira, impondo-se 
um não "a Diretas )á'\ naquele ano de 1984? Quantas vezes 
o povo víbrou com votações e atitudes. do Congresso Nacional 
e até cantou o Hino Nacional'? Inclusive. quantos não foram 
os aplausos, quando da promulgação da Constituinte? Houve 
i.im·a vibração popular, e o povo cantou com os Congressistas 
o Hino Nacional. Então, é da tradição de ambas as Casas 
e do ~ongresso Nacional que haja algumas manifestações. 

As vezes, a Mesa considera como aceitáveis aplausos e 
até certos _apupos, quando discretos. Concordo com o Senador 
José Paulo Biso!, quarido el~ disse que, naquele dia, hc;>uve 

. p.m_ excesso, passando-se à ofensa. 

O Sr. Bello Parga - Permita-me_ V. Ex~. um aparte? 

O SR. EDUÀRDO SUPLICY- Co~cedo o aparte a V. 

O Sr. Bello Parga -Eu gostaria de lembrar a V. Ex~ 
que não houve só o apupo nem só a ofensa. Houve a deliberada 
iritenção de impedir o pronunciamento de um Líder do PS:OB 
na Câmara. S. Ex• não pôde enunciar o se1,1 discUrso por(rUe 
a assuada foi tão grande que ele_ não póde ser ouvido pelo 
plenário. Havia alí não .um apupo, não uma inconformjdade, 
mas a intenÇão de impedir o pronunciamento de um- represen
tante do povo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Mas, apesar disso, ele 
pôde fazê-lo. É verdade que se tentou impedi-lo. Mas ouvi 
com atenção o pronunciamento do Deputado José. Serra. 

Mas. mais ainda, o Senador José Paulo Bisol trouxe aqui 
o desenvolvimento de uma argumentação qUe nos ·deve cha-
mar à _consciêncja. - - - - _- - -

Em que medida o Congresse: Nacional, na ~ua compo
sição, tem hoje o poder de modificar a Constituição da forma 
que quer? 

S. EX:~ reconhece que isso hoje é uln ponto de vista minOi:-i
t~ri<?_· Mªs eu_ também, aqui, começo a perceber que seria 
muito mais adequado que resolvêssemos definir, de uma vez 
pur todas, que se for para haver revisão constitucional, então 
que o seja após as eleições_ de. 1994~ que esteja claro para 
a Nação brasileira e para a população o reconhecimento da 
não~legitimidade dos parlamentares que estão, em boa parte 
por encerrar o mandato e participando da revisão· constitu
cional. E ainda mais ao se levar em conta que o Plebiscito 
não teve o resultado de modificar o regime de presidencialismo 
para o parlamentarismo. Portanto, os argumentos começam 
a se esclarecer. Não há por que se fazer a revisão constitucional 
da forma como muitos estão querendo, sob o risco de estarmos 
nos envolvendo em questões menores, como a da disputa 
pela presidência da revisão constitucional entre Senado Fede
ral e Câmara dos Deputados. 

Como se não bastasse a falta de lógica que estamos_a 
proceder nesta ordem inversa, salientada pelo Senador José 
Paulo Bísol, seria muito importante para um País- -que-há 
pouco tempo escreveu urna nova Constituição, que tem como 
marca a vontade de uma democracia, de ampliarmos as liber
dades políticas, o pluripartidarismo, a vontade de termos 
maior liberdade de idéias, portanto, maior liberdade ___,.. no 
sentido de que pessoas que tenham idéias comuns formem 
partidos políticos no intuito de alcançarem objetivos para a 
Nação. No que se refere à lei dos partidos, à lei eleitoral, 
eu formularia uma pergunta: Em que medida esta nova lei 
proposta avança na direção de permitir que partidos tais como 
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Pc"cto B, PSB, PV, e outros menores-quepbSsuem muita 
consistência na formulação de proporçôes e de objetivos nacio
nais; será que -esta lei proposta ajudará a existência deles 
ou. ao contrário. é um projeto de lei que-ameaça como que 
matar. inviabilizar tais Partidos? 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ urn.apãrte? 

O SR- EDUARDO SUPLICY-Pois não, Senador Jutahy 
Magalhães. -

O Sr. Jutahy Magalhães --Desculpe-me pela interrup
ção, mas sei que V. Ex~ é gentil e sempre permite Que Seus 
colegas participem do sélCpronunciámCnto. ·yrqcgró:n:te ao 
ponto de concordância a que chegaram o Senador ·José ~auto 
Bisol e V. Ex~. quando sugerem que votemos a lei eleitoral 
antes da lei partidária. Não concordo, contudo, com a propo
sição de que discutamos, durante a apreciação da lei eleitoral 
e da lei partidária, o ponto da revisão constitucional que' pode
ria modificar aquilo que fosse votado agora. Acredito, porém, 
que tenhamos de votar essas duas leis em razão da eleição 
âo próximo ano, hája v"ista o prazo de um ano _estabelecido 
pela CoilStituíçãO ·entre a- Vi.gênciã- e a promülgação de lei 
que aitere o processo eleitoral. É precisO, pOrtantO, Ordenar 
essas legislações um ano antes do próxim~- pleito. Por essa 
razão, posso concordar com a votação da lei eleitoral antes 
da votação da lei partidária. Quanto ao percentual exigido, 
estou com o Senador José Paulo Biso!. Fui, a prOpósito. o 
único voto, na ComiSsão de ConStituição·, Jus'tiÇa e ~Cidadania, 
a favor da emenda de S. Ex~ que modifica 9 percentUal pira 
1%, se minha rnem9ria não me falha. o que certamente lem
bro é ·que a emenda do Senador José Paulo Bis,Ql, recusada 
peta Comissão·d~ Çonstitiliçãó, Justiça e·Cidaçlania~ teve um 
único voto favorável: o meu. Dcfe_ndi. _antes da Cohstituírite, 

· t).3quela pequená. rc[Ürma que h·ouve, a tese de que o partido 
que obtivesse a representação popular em qualquer das Casas 
deveria prevalecer, porque se tratava de_ .um segmento que 
se fazia representar. principalmente aqueles partidos que têm 
um princípio ideológico reconhecido hlstoricarnente não po
dem perder a sl!a validade em razão da exigêilcia ~e um "quo
rum mínimó. E verdade que temos de encontrar soluções _ 
pata diminuin:5 número de partidos, porque, no Brasil, está o 

havendo um excesso de partidos e de legendas partidárias. 
Todavia, os partidos que têm historica__me:Qte rç.Conhecido seu 
pÍ'Íncípio ideológiCO não podem ser prejudicados por essa exi
gência, desde que eles obtenham, pelo voto popular, uma 
representação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concordo com V. Ex•, 
nobre Senador Jutahy Magalhães, de que _de_ye_in_Os garantir 
a existência dos partidos que tenham importância como formu
ladores de mensagens e de objetivos que congregam segmen
tos da população e que querem levar adiante a sua proposição, 
partidos coroo Q PPS, o PV, o PSB, o PC do B e outros. 

Nós, que nascemos também como um partido pequeno, 
o Partido dos Trabalhadores, acreditamos que seria- uma iin
prudência, um atentado contra as liberdades Políticas, contra 
as liberdades democráticas, iinpedir o desenvolvimento de 
partidos que poderão a médio e a longO prazo tornarem-se 
grandes. 

E nesse ponto há que se observar a -incongruêricia de 
argumentação. Tem razão o Senador _José Paulo Bisol ao afir~
rnar que acontece de tudo nas ent,idades organiz~cionaís-e 
políticas de muitos desses grandes Partidos que propõem exi
_gências visando a tornar muito difícil a sobrevivência dos pe~ 

quenos partidos. estes que têm consistência. Se o objetivo 
é impedir as denominadas legendas de aluguel, temos que 
en_contrar um caminho compatível com o respeito às liberdades 

_democráticas, à democracia, ao direito de pessoas organiza~ 
rem-se em tomo _de idéi .. as e objetivos qu_e visem um futuro 
melhor para o Brasil. E nessa direção que defenderemos 
emendas apresentadas por nós ou por outros Senadores. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não haven
do mais quem queira diSCUtir a matéria, eStá incérrada a 
discussão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. 

~ lido e aprovado o seguint~: 

. REQUERIMENTO N• 787, DE 1993 

Nos termos do art. 300, irlCíSo XIII, do Regimento Inter
no. requeiro preferência para o Substitutivo de Plenário ofere
cido ao Projeto de L_ei da Câmara n\' 156, _çie 1992, a fim 
de que se·ja apreciado antes_ do _substitutivo apresentã.do pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. . 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1993. -Senado! José 
Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado 
o requerimento de preferência. passa-se à votação do substi
~utivo de plenário, oferecido pelo Relator. 

Sobre a mesa, requerimerito que será lido -pelo Sr. 19 

Secretário.' 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERiMENTO N• 788; DE 1993 

Nos termos do art. 312 do Regimento Interno do Senado 
Federal. requeiro destaque para votação em separado dos 
§§ 39 e 49 d_o __ art. 7" do Substitutivo ao. Projeto da Lei da 
Câmara n? 156, de 1992, que dispõe sobre partidos políticos, 
regulamentando os arts. 17 e 14, § 30, inciso V, da Constituição 
Federal. -

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1993. -Senador José 
Paulo Bi~l. 

O SR. 'PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A matéria 
será votada oportunamente. 

Sobre. a. mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secretário.· 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 789, DE 1993 

Nos termos do art. 312 do Regimento-Interno do Senado 
Federal, requeiro destaque para votação em separado do inci
so Ill do art. 33 do Substitutivo ;ap P.rojeto de Lei _da Câmara 
n9 156, de 1992, que dispõe sobre partidos políticos, regula
mentando _o_s arts. 17 e 14, § 39, inciso V, da Constituição 
Federal. 

Sala das Sessões, 24 de agOsto de 1993. - SenaQor J9sé 
Paulo Bisol. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A matéria 
será votada oportunamente. _ 
- Em votação o Substitutivo de Plenário, do nobre Relator 
Senador José Fogaça. __ 

Os Srs. Selladores que o ãprovam queiram permanecer 
sentados._ (Pausa.) 
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Aprovado o Substitutivo -cujo -rcqueriiríiiftô-de prefe~ 
rência havia sido aprovado anteriormente - contra o voto 
dos Senadores José Paulo Bisai, Eduardo Suplicy e Nelson 
Wedekin. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L...:_ Sr. Presidente, peço veri
ficação de quorum, com o apoiamento dos Srs. Senadores ' 
Eduardo Suplicy, Nelson Wedekin, Jutahy Magalhães e Sena
dora Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE( Chagas Rodrigues)~ SÚSenado
res, queiram ocupar os seus lugares para a verificação de 
quorum solicitada pelo nobre S~nador José Paulo Biso!. (Pau
sa.) 

Solicito aos Srs. Senadores que venham aO PlenáriO. EStá 
sendo votada matéria da maior importância, para a qual foi 
requerida verificação de votação. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra Pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE- (Chagas Rodrigues) - Tem V. 
Ex~ a palavra. -

O SR. JOSÉ FOGAÇA(PMDB -RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -- Sr. Presidente, solicitari~ ;que se anun
ciasse, por meio dos alto-falantes e dos víde_os dos re~ectivos 
gabinetes dos Srs. S~nadores, que se está votarido_a Lei Orgâ
nica dos Partidos. E evidente que, se os Srs. Senadores que 
se encontram na Casa. em número suficiente para garantir 
o quorum, se dirigirem ao plenáriq. será __ possfvel concluir 
a votação desta matéiíã.- --

Faço, portanto, este registro da ncc~s~!4ad:e_dii presença 
dos Srs. Seriadores em plenário e da importântía:desta maté
ria. Trata-se_ de substitutivo aprovado pela Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cíd3danía·, que rCã.pi-esentarÍlos no plenário, 
a que os Srs. Senadores poderão oferecer emendas, tanto 
agora quanto na votação em turno suplementar, quando serão 
admitidos também novos destaques. 

Ainda estamos longe· de um momento terminal de vota~ 
ção. Há, portanto, muito tempo para discussões cm torno 
desta matéria. - --

Fica, então, regístrada_ a importârlcia_-da presença dos 
Srs. Senadores em plenário: - --

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -,--V. Ex• tem 
razão. Os apelos que insistentemente temos feito estão sendo 
ouvidos nos __ gabinetes e em outras 4ependências. -- --

0 Plenário está esclarecido de que estamos votando o 
substitutivo, ressalvados os destaques. Haverá, para esta mati!:
ria, turno suplementar, quando ainda teremos oportunidade 
de votá-la com destaques e emendas. 

Mais uma vez, solicito áos Srs. Senadores· que venham 
ao plenário. Está sendo votado o projeto referente à Lei Orgâ
nica dos Partidos, lei da maior importância e que vem sendo 
reclamada pela imprensa c por muitos segmentoS: da sociedade 
brasileira. 

O Sr. Mauro Benevides - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue~) ___:. Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

OSR. MAURO BENEVIDES (PMbs:.:::cK P<oJa ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, V. Ex~--acaba de 
fazer realmente um apelo reiterado a todos os Srs. Senadores 

·que se encontram nos respectivos gabinetes- ou em COmissões, 
realizando a aorcciacão de temas importantes. Mas não seria 

demais sê V. Êx-) agora fizesse um OUtro -insisfe-iúe apelo para 
que todos os nossos Colegas que se encontram em várias 
dependências do Senado Federal acorressem pressurosos ao 

. chairiado de V. Ex•, que implicã também o cumprimento do 
dever fundamental de -votar as proposições de interesse do 
povo brasileiro. 

Se V. Ex~ fizer este último apelo, não há dúvida de que 
!Javeremos de constatar a presença, em plenário, do número 
indispensável a validar esta votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A solici
taç~o de V. Ex' será atendida. 

· O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peçõ a palavra pela 
·ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra a V. Ex\ nobre Senador Ronan Titq. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem 
reV~sáo do orador) - Sr. Presidente, já houve uma época 
- bas~ante remota, é verdade- em que ocupei uma liderança 
nesta Casa, para muita honra minha. Naquele tempo, o traba
lho das comissõe_s nãO podia coiricldir coin o. do Pl'?J?.á,rio, 
principalmente durante votação da Ordem do Dia. 

Pergunto a V. Ex• se houve mudança do nosso Regimento 
Interno·, porque tenho ouvido alguns argumentos no s_entido 
de que o Plenário está atrapalhando as CPI. 

Se V. Ex• disser que não- houve mudança no Regimento 
Interno,lembrarei aos nossos companheiros que se encontram 
nas comissões, neste instante, que o primeiro compromisso 

--do Parlamentar é com o plenário, principalmente quando está
. se-votando matéria tão importante. como esta. 

-- Será--preciso ressaltar aos Senadores a importância da 
Lei Partidária? Como podemos falar em eleições e até em 
revisão constitucional sem antes dizer que tipo e que número 
de partidos queremos? Atualmente, existem muitos partidos. 
Não conheço nenhum pafs que tenha construído democracia 
-cOm tantos partidos. 

Assini, Sr. Presidente, gostaria que V. Ex~ me informasse 
se houve muda_nça no Regimento, out se, verdadeiramente, 
as comissões têm de interromper suas reuniões para que o 
Plenário funcione. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esclareço 
a V. Ex• que não houve nenhuma mudança no Regimento. 
Continua em vigor o art. 107. parágrafo único, que reza: 

"Art. 107 
Parágrafo único -Em qualquer hipótese, a reu

nião de comissão permanente ou temporária não pode
rá coincidir com o tempo reservado à Ordem do Dia 
das sessões ordinárias do Senado." 

Portanto, a comissão que esteja reunida neste instante 
não está observando o preceito regimental. 

Por isso, solicito aos Srs. Senadores que, porventura, 
estejam nessas reuniões que venham ao plenário, porque a 
presença de S. Ex~s aqui é um imperativo regimental. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, agradeço a V. 
Ex- o esclarecimento. 

O Sr. Mansuetode Lavor- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues}- Tem V 
Ex~ a palavra. 
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O SR. MANSUETO DE LAVOR (I'MDB- PE. Pela 
ordem. Sem revisão do Piado r . .)- Sr. Presidente,_ se o Regi
mento da Casa é tão taxativo no que diz respeito à não-coin
cidência de atividades do Plenário e das comissões, é evidente 
que a atuação, decisão ou qualquer ato de uma comissão, 
simultaneamente aos trabalhos do Plenário, no momento da 
Ordem do Dia, torna-se nula de pleno direito. 

O meu apelo a V. Ex~ é para que instasse aos eminentes 
membros dessas comissões ainda cm fu-ncióhàménto"que real
mente não só viessem ao plenário, como tamôérif não prosse
guissem numa terefa inútil, uma vez que, por força do Regi
mento, os atos de uma CP!_ ou de qualquer outra Comissão 
Técnica são nulos de pleno direito, regimentalmente emba~ 
sados no texto que V. Ex• termina de-ler-para esclare_cimento 

, .de todos nós. . . . _ ~ 
Nesse sentido, a renovação do apelo fazwse cacla vez. mais 

necessária, não só pela importânciã já ress-altada da matéria, 
mas também pelo fato -de que essas comissões rtão têm o 
amparo regimental, neste momento, para os seus atas e para 
o seu funcionamento. 

O Sr. Alfredo Campos- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V. 
Ex•J a palavra. 

OSR. ALFREDQCAMPOS(PMDB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão- do orador.) -Sr. _E:residente, quero informar 
à Casa que, há poucos minutos, estávamos presidindo a CPI 
da Jovem Pan _e ausentei-me da presidência, deixando o vire
presidente no lugar, e convocando imediatamente os dois Se
nadores que lá estavam, Senadores Pedro Teixeira e_ Iram 
Saraiva. que já estã6-heste plenário. 

' O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• cum
priu o Regimento. Sendo comissão do Senado, não pode se 
reunir. Sendo comís_s_ão mista, os senadores deverão vir ao 
plenário do Senado. Ignoramos se alguma comissão está reuni~ 
da. Mandamos averiguar e solicitar que os -senadores venham 
a plenário. 

O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, peço a palavrt'l 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Copcedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR- PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden~e. gostaria que V .. 
Ex~ informasse ao Plenário quantos SenadOI:.es e$tão regis~ 
trados como presentes na Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Sena
dor Affonso Ca_roargo, quando iniciamos a Ordem do Día, 
havia 61 Srs. Senadores. A última: informação é de que 66 
Srs. Senadores estão presentes no Senado Federal. --

O SR. AFFONSO CAMARGO - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Quero, então, sugerir a V. Ex~ que proceda à-primeíra 
votação, porque, não havendo núme-ro, teremos mais alguns 
minutos para realizar a segunda votação. Creio que, com isso, 
ganharíamos tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu.cs) - A Mesa 
solicita aos S_rs-. Senadores que ocupem os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.f 

(Procede-se a votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Alfonso Camargo _ Alfredo Campos _ Antonio De' Carli _ 
· Anreo Mel lo _ Bello Parga _ Beni V eras _ César Dias _ Cid. Sabia 
_ Dario Pereira_ Elcio Álvares _ Esperidião Amin _ Eva Blay _ 
Francisco Rollemberg _ Gerson Camata _ Guilhenne Palmeira _ 
Iram -Saraiva_ Jonas Pinheiro_ José Fogaça_ José Richa _-Junia 
Marise _ Jutahy Magalhães _ Mansueto de Lavor Mãrcio 
Lacerda _ Marco Maciel _ Marluce Pinto _ Mauro Benevides _ 
Ronaldo A<agão _ Ronan Tito _Saldanha Derzi _ V almrr Campelo 

Wilson Martins. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Eduardo Suplicy _ Lucídio Porte lia_ Magno Bacelar_ Nelson 
Wedekin José Paulo Bisol Pedro Teixeira 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues} -A Presi-
dência vai proclamar o resultado: 

Votaram "Sim" 31 Srs. Senadores; e "Não" 6. 
Não hOuve abstenção. 
Total de votos: 37. 
Não há quorum. 
A Presidência suspenderá a sessão por 10 minutos. Espero 

que os presentes permaneçam no plenário e que os ausentes 
venham p3rticipar da votação. -

O Sr~.'Affonso Calnario- Sr. Presidente, go~taria de 
cooperar com a Mesa, ressaltando que há 29 Senadores prcsen~ 
tes na Casa que não compareceram à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está suspen
sa a sessão po-r 10 minutos. 

-- (Suspensa às I8h9ri1in, a ussO.o é rêaberta às 18h!R 
min.) 

O Sr. Chagas Rodrigues, /'' Vice~Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Hrmi· 
berto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Está rea
berta a sessão. 

· A Presidência apela aos Srs. Senadores, que não se encon
tram em plen3río. que Venham a este recinto, a fim de prosse
guirmos na apreciação do Substitutivo do Senador José Fogaça 
para o Projeto de Lei da Câmara n" 156, de 1992, que dispõe 
sobre os partidos políticos, regulamenta oS arfs. --17 e 14, § 
3", inciso V, da Constituição Federal, tendo 

Pareceres 
-da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e C~dadania, 

sob n" 173, de 1993. favorável ao Projeto de L~i da Câmara 
n" 156, de 1992, e às Emendas n-'s 2, 4 a 10. nos termos 
da Emenda n" 11 - CCJ (Substitutiva) que oferece; pela 
rejeição das Emendas n"s 1 e 3; e pela prejudicialidadc dos 
Projetas de Lei do Senado n"s 243 e 268. de 1991, 6 e 130, 
de 1992, que tramitam em conjunto; e 

-de Plenário, Relator: Senador José Fogaça, em substi~ 
tuição à ComisSão de Constituição, Justiça e Cidadania, favo~ 
rável, nos termos de novo Substitutivo. 
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Vamos proceder à renovação do pcdído de verificação, 
passados os 10 minutos regimentai~. · 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
(Pausa.) 

A Presidência vai verificar a presença erTI plenáriO dos 
requerentes do pedido de verificação, de acordo com o dispos
to no art. 293, inciso X, do Regimento Interno: 

"Art. 293 .................................................. .. 
X - se, ao processar-se a ve-rificação, o~ reque

rentes não estiverem presentes ou deixarem de votar, 
considerar-se-á como tendo dela desistido." 

Requereram a verificação o Senador JoSé- Paulo Biso!, 
com o apoio da Senadora Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vou proce
der à chamada dos Srs_. Senadores que solicitaram a verificação 
de votação. 

Senador Nelson Wedekin. (Pausa.) 
Presente. 
Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.) 
Presente. 
Senador Jutahy Magalhães. (Pausa.) 
Presente. 
Senadora Júnia Marise. (Pausa.) 
Pres_ente. 
Está completada a presença dos Srs. requerentes. 
Todos os Srs. Senadores já ocuparam seus lugares? 
Solicito aos demais Srs. Senadores, que não estão em 

plenário, que queiram tomar assento nas bancadas para proce
dermos à votação do pedido de verificação, passados os 10 
minutos regimentais. _ -- -- _ _ __ 

Em votação o sub~titutivo do Relator da matéria, Senador 
José_ Fogaça. 

Os votos dos líderes já devem ter sido emitidos na votação 
anterior. No entanto, vou tomar os votos dos Srs. Líderes. 

Como vota o Senador Mauro Bencvides, Líder do 
PMDB? 

OSR. MAUROBENEVIDES (PMDB-CE)-Sr. Presi
dente, reitero a posição do PMDB, voto "sim''. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PFL, Senador Marco Macicl? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- Sr. Presidente, 
a nossa manifestação é no mesmo sentido, Qt.i seja, o voto 
é "sim-.· 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PSDB? -

O SR. MÁRIO COVAS-'- O PSDB vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do POT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA) - "Sim". 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PPR? ~ 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR- PR)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)·- Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB --'~ AP) _:''Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PP? 

O SR. PEDRO~ TEIXEIRA (PP - DF) - O PP vai se 
abster-. Sr. Presidente. ' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? · · · · · ' ~ 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.:_: .SÍ'J -,- "Não". Sr. 
Presidente, em defesa dos partidos menores. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR.~JOSÉ PAULO BISO L (PSB - RS) - "Não", 
Sr. Presidente. 

o SR. PitÉSii>ENTE (Húinheito Lucenaf- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Alfredo Campos _ Álvaro Pacheco _ 
.. earlos Antonio De'Ç:Jrji __ .~tireo Mello _ Bello Parga -. Beni 

V eras_ Carlos. Patt:ocl.nio _ César.Dias _.Chagas Rodrigl\es _ Cid 
Carvalho_ Dario Pereira~ Elcio Alvares,- Esperidião ~in _Eva 
Blay _ Garibaldi ~Alves Filho _ Gerson ~ càmata _ Guilherme 
Palmeira _ Henrique Almeida _ Iram Saraiva _ João França _ 
Jonas Pinheiro_ José Fogaça_ José Richa _ Júnia Marise _ Jutahy 
Magalhães _ Lourival Baptista _ Mansueto de Lavor _ Márcio 
Laéerda _ Marco Maciel _ Marluce Pinto _ Mauro Benevides _ 
Pedro Simon _ Rachid Saldanha Derzi _ Ronaldo Aragão _ Ronan 
Tito_ Valmir Campelo _Wilson Martins .. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Eduardo Suplicy _ Luc!<]io Portella _ Nelson Wedekin _ 
Josê Pau) o Biso! _Pedro Tebçe)ra .. 

ABSTÉM-SEDE VOTAR OS SR. SENADOR: 

Magno Bacelar 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 38 Srs. Senadores; e NÃO 5. 

Houve 1 abstenção. 
Tota1 de votos: 44. 
O substitutivo foi aprovac;Io. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
os§§ 3° e 4° do art. 7', destacados. 

Os Srs. Senadores que os aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovados. 
São os seguintes os parágrafos aprovados: 

"Art. 7'! O Partido Político, após adquirir perso
nalidade jurídica na forma da lei civil. registra seu esta
tuto no Trib_unal_ Superior Eleitoral. 

§ 3~ Só o Partido que preencher as condições 
do art. 13 P?de registrar candidatos próprios às eleições 
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para Presidente e Vice-Presidente da República, para 
Senador, Governador e Vice-Govemador de Estado 
e do Distrito Fedl!ral t: Prefeito~e_ _Viçe,-Prefeito em 
todas as circunscrições do País onde se ache,organizado. 

§ 4'-' O Partido que não preencher as condições 
do art. 13 -só pode registrar ·candidatos a Senador, a 
Governador e Vice-Governador e a PrefeitO' e Vice
Prefeito nas circüns(:rições, oride esteja organizado na 
forma do seu estatuto e em que, na última eleição 
proporcional, realizada respectivamente-para a Assem
bléia Legislativa e a Câmara Municipal. haja obtido 
cinco por cento d9s votos apurados, exçlujqos os bran
cos c nulos." 

O SR. PRE81P\>N:rE (Humb<;rto j..u~11a) ,- J!..m yotação 
o inciso III do art. 33. - --, , 

Os Srs. Senadores que o aprovam queírarn permanecer 
sentados_. (PauSã.) - - -

Aprovado. 
O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 
O SR. PRESmENTE (Humberto Lucena)- v, Êx"tem 

a palavra. 

, .'. , o SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS: Pda ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr: Pte:sidehte, ·v. Ex'f já- coloCdu em 
votaç~o o prime~ró destaque pa~a votaçã_o em .separ_ado? . 

O SR. PRESmENTE (Humberto Lucena)- Éxato. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - E foi aprovado o texto. que 
permanece, portant?? 

. O SR. PRESIPENTE (Humberto Lucena)._:Foram vota
, dos _o,s §§ 3; e A~ dQ art, 7°, P,~stacad,o:; .. Foi aprovada.a matéria 
,d,estacada. . . -.. . . ~---

O SR. JOSÉ FOGAÇA- A matéria apiovadà permanece 
no texto? 

O SR. PRESJI)ENTE (Humberto Lucena)-'- Permanece 
no texto, assim como o inciso III do art. 33. · · 

O SR. JOSÉ FOGAÇA ...:. . sr: Presideritê; o segundo 
destaque, do Senador José Paulo Bisol, tem parecer favOd.vel 
do Relator, ou seja, é preciso que os partidos que viabÍliZaram 
o acordo votem •~não'', para qüe a rnatériá "destacada seja 
subtraída do texto. Trata~se do inciso III do art. 33 do substi~ 
tutivo. 

Pelo inciso III, fica extinto o registro dos partidos políticos 
que, após uma segunda _eleição, não obtenhaifl o_ coeficiente 
de 5%. 

Houve um acordo para que essa restrição hãO deva persis
tir. Os partidos políticos que não obtiverem os 5%," mesmo 
que isso se dê em sucessivas eleições, duas, três subscqüentes, 
ainda assim não perdem o registro que obtiveram no }ribunal 
Superior-Eleitoral. 

De modo que, votando "não", os Srs. Senadores estão 
assegurando que a matéria seja subtraída do texto, garantindo, 
portanto, a sobrevivência dos pequenos ·pãttidos, ainda que 
não tenham direito à representação parlam-entar. Esse dispo
sitivo-assegura -o direito ao registro permanente. 

Portanto, o voto deverá ser "não". 
Esse é o parecer do Relator, Sr. Presidente. 

O SR. PRESJI)ENTE (Humberto Lucena)- O Sr. Rela
tor, quanto à votação do inciso III do art. 33_! entende que, 
para efeito de ser man!ido o acordo que teria sido feito eÕtre 

as lideranças, no sentido de acolher o di!staquc de autoria 
do Senador José Paulo Bisol. deve~se votar '"não''. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. ?'residente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESJI)ENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex·' 

O SR. CID SABÓIA PE' CARVALHO (PMDB -CE. 
Pela ordem.) -Sr. Presidente, acredito que V. Ex• já havia 
feito a votação, tanto de um destaque, quanto de outro. É 
preciso alguma providência de ordem regimental, para não 

. fjc;ar esse conflito na sessão do_Senado Federal, nessa matéria. 

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

O SR. PRESmENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
apalavra a V. Ex" 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Pela ordem.) 
- Sr. Presidente. foi colocada apenas uma matéria em vota~ 
ção. 

OSR. PRESmENTE (Humberto Lucena)- Nohre Sena
dor Cid Sabúia de Carvalho, coloquei em_ vota_ção a primeira 
ma-téria destacada, que foi aprovada; quanto à segunda, na 
medida em que anunciei a sua votação, o Relator da matéria 
fez uma obser.vação que me pareceu pertinente. 

Por isso, peço a compreensão de V. Ex".porque, como 
a votação é,simbólica, não pode mais haver verifica.ção dentro 
de- urna hor-a, -

Evidentemente, se houve um acordo entre as lideranças, 
o anúncio da votação tem que ser feito de outra maneira, 
ou seja, os Srs. Senadores que rejeitam a matéria permaneçam 
sentados. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho_~_ Sr. Presidente, concordo 
com V. Ex.i.Jnclusive, sou pela retirada dessa parte do substi
tu-tivo deriúó ·oo acordO-geral. O que quero" evitar é que haja 
qualquer problema regimental. 

O SR. PRESIQENTE (Hutrih~rto Lucena}--: V. Ex' pode 
fic-ar tranqüilo que não haverá, porque a Presidência está 
atendendo ii. ponderação do nobre Relator, e por isso está 
querendo a manifestação do Plenário, conseqüente à palavra 
do Relator. Então, será posta em votação. a matéria destacada. 

Em votação o inciso III do art. 33. 
Os Srs.'Senadores que o rejeitam, permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Rejeítado~ 
A matéria vai à Comissão Diretora para redigir o vencido 

para o turno suplementar, ficarido em conseqüência, prejudi~ 
cados os projetas que tramitam em conjunto com o Projeto 
de Lei da Câmara n\' 156, de 1992. Deixa .de sc_r incluído 
no texto substitutivo do Relator ... _ ~ 

Sobre a mesa parecer da Comissão Diretora, oferecendo 
a redação d() vencido para o turno suplementar. 

É lido o seguinte 
PARECER N• 279, PE 1993 

_(Da ~<>_missão J?_ir~~?r~)_ 
Redação do vencido, para o turno suplementar, 

do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n' 156, de 1992 (n• 1.670, de 1989, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido, 
para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado do Pro-



7770 ,Quarta-feira 25 DIÁRIO bb CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1993 

jeto de Lei da Càmara n" !56, de 1992 (n" 1.670, de 1989, 
na Casa de origem). que dispõe sobre Parti-dos Políticos, regu
lamenta os arts. 17 e 14, §'3~', iil.cisó V, da Constituisão Fe'ói:!raL 

Séii~.de' R'eunÍõcs ·da' Ço~issão, cte ·agç)~to de 1993:
Chagas Rodrigues, Presidente - Nabor_ Júnior, Relator -
Júnia Marizé - Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PAREÇER N'' 279, DE 1993 

o. cOngresso N acionaJ,d_eéreta: 

TÍTULO I 
Dis~,>osiçõ~ Preliminares 

.Art. 1" O Partido.Político. pessoa jurídica de Direito 
Prívado, destina-se a assegura-r: ito interesse do regime demo
crático, a autenticidade do sistema represcrita!ivo e a defender 
os direitos fundamentais definidos na Constituição. 

Art. 2\' É livre â criação; fusão, incorporação e extinçãâ 
de Partidos 'Políticos,' cu}óS-progtamas teSpeifém a so~erania 
nacioriaJ,'Q fegiffie ÔeffiQcfátiCO, U pluripartidariSmO e OS dirciM 
tos fundamentais da pessoa humana. 

Ar!. 3" O Partido Político adquir~ · pers~mcilidade juríM 
dica pelo registro civil. 

Art. '4·' Os filiadoS de um Partido Polí'tico têm iguais 
direitos e deveres. · _ ~ 

' A ri .. s~ . A'açãó do Paitido tem caráter·nacional e é exer~ 
cidade ?Cordo com seu·estatuto e programa, ~em subordinação 
a entid'!-de ou governos ·estrangeiros. - · _ _ -- ' 

· Att. 6'·' E vedado ab Partido Político mirtistrar instruç~o 
militar ou paramilitar, utilizar-se de organizaçclo da mesma 
natureza e adota:r Uriifo'rilü: ·pa-ra seus mérhbrós. 

Ari. 7'? '6 P'aft1dô Politico, após ad<iuiri.f personalidade 
jurídica na (orma da lei cNil, registra seu estatuto no T_ribunal 
superiór Eleito'ral. · · ' · 

§ I'·' Só é admitido o registro do estatUt()_ de Partido 
PolítiCo 'qu'e tenha carátei -nacional, con~idetando-se como 
tal aquele que comprove·o apoiamento de eleitores correspon
dente a, pelq menos,· meio por cento dos votos dados na 
última eleiçãb geral par'a a· Câmara dos Deputados não compu~ 
tados os' votos em branc-o- e os nulos, disfribuídos por ·um 
terço, ou mais, dos Estados, com llm mínimo de um décimo 

· por cento· do clcitofadü 'que haja votado enl C-ada um deles. 
· § 29 ·O Pi:i.i'tido que tenha registrado seu estatuto no 

Tribunal Superior Eleitoral pode participar do processo dcito
ral. receber recursos-do Fundo Partidário 'e ter acesso gratuito 
ao rádio e à televisão, nos termos fixados nesta lei. 

§ 3~ SOmente o Partído que preencher aS condiÇões do 
art. 14 pOde registrar candidato~ próprfos- àS eleiÇões para 
Presidente· e Vice-'PreSidente da República,- para Senador, 
Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Fede
ral e Prefeito e ViCe-Prefeito em todas-aS circunscrições do 
País onde se ache organlzàdo. _ 

§ 4" O Partido que não preencher as condições do art. 
14 só pode registrar -~odidatos a SenadpJ:, a Governador e 
Vice-Governador c_ a Prefeito c Vice-Prefejto nas circuns
crições, onde esteja organizado na- forma do ,seu estatuto e 
desta lei e em que, na última eleição propOrcional. realizada 
respectivamente para a Assembléia Legisla'tíva e a Câmara 
Municipal, haja obti~o cinco por cento d9s yotos apurados. 
excluídos os.Yotos .em branco e os nulos. 

§ s~ Somente o registro do estatuto ~()Pa-rtido no Tribu
nal Superior Eleitoral assegura a exclusividade da sua denomi
nação, sigla e símbolos, vedada a utilização, por outros Parti
dos, de variações que venham a induzir a erro ou confusão. 

TÍTULO li 
--~Da· OrganizaçãQ c Funcio~amento dos Partid9S Políticos 

CAPÍTULQ I 
Da Criação e do Registro dos Partidos Políticos 

Art. 8" O requerimento do registro de Partido Político, 
dirigido ao cartórió tómpctChte do Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas; da Capital Federal, deve ser subscrito pelos seus 
fundadores, em número nunca inferior a cento e uril, com 
domicílio eleitoral e,' no mínimo, um terço dos Estados. e 
será acompanhado de: 

I -cópia autentica· da ata da reunião de fundação do 
Partido; 

II- exemplare~ dp Diário- OfiCial que publicou, no seu 
inteiro teor, o programa e·o estatuto; · 

III .--c- r~laç~Q ~e .todQs. QS {l\11díl\lru;e~ com. 9 norqe eom
pteto, naruralidade, número do título. eleitoral com. a Z.ona, 

. Seção, Município e Estado, profissão .e endereço da residên
cia. 

§ 1 ~ O requerimento indicará o nome e função dos diri
gentG:S provisórios t! o endereço da sede do Part.ido na Capital 
Fed~raL . . . . . , , . , . 

§ zç . . Satisfeitas as ,exigências deste.artigo, o Oficiafdo 
-Registro Civil efetua o registro no livro.co.rrespondente, expe
dindo·certidão de_inteiro teor. 

§ 3~ Adquirida a personalidade j,urídica na forma deste_ 
.artigo, o Pal:'tido, promove a obtenção do apoiamento mínimo 
de ~leitores a que s_e refere o § 1" do art. 9ó' e realiza os 
atos necessários para a constituição definitiva de seus órgãos 
e designação dos dirigentes, na forma do seu estatuto. 

A.rt. 9-: Feita a,constituição e de!)ignação, referidas no 
_§_ ~" Q_o .artigo anterior .. os dirige.ntes. n&cionais prqmove.rão 
o r,egistr.o do estatuto do_ Partido .junto ao Tribunal. Superior 
Eleitoral, através de requerimento acompanhado de: 

I- exemplar autenticado do inteiro teor do programa 
e do estatuto partidários, inscritos no Registro Civil; , -

II- cenidão do registro civil da pessoa jurídica, a que 
se refere o§ 2°, do artigo anterior; 

III- certidões. dos cartórios eleitorais que comprovem 
ter o Partido obtido o apoiamento mínimo de eleitores a que 
se refere o§ 1~ do art. 7'! 

§ 1 \' A prova do apoiamento mínimo. de e lei tore? é feita 
por meio de suas assinaturas, com meJ:t~ão ;:to nú,mt:;r9 do 
respectivo título~i!.leitoral,_em lista-s oiganizadas para cada 
Zona, _sendo a yeracidade das respectivas assinaturas e o nú
mero dos títulos atestados pelo Escrivão Eleitoral. 

§ 2~ O EscrivãO Eleitoral dá imediato recibo de cada 
lista qLJe lhe for apresentada e, no prazo de quinze dias, lavra 

_ o.seu atestado, de'!olvendo:-a ao interessado. 
§ 3" Protócolado o pedido de registro no Tribunal Supe

rior Eleitoral, o processo respectivo, no prazo de quãrenta 
e oito horas, é distribuído a um Relator que, ouvida a Procura
doria-G:eral, e_m dez dias, determina, em igual prazo, ifiligên
cias para sanar eventuais falhas do processo. , 
_ § 4\' Se não houver diligências a determinar, ou apôs 

o seu atendimento, o Tribunal Superior Eleitoral registra o 
estatuto do Partido, no prazo de trinta dias. 

Art. 10. As alterações programátícas ou estatutárias, 
após registradas no Ofício Civil competente, devem ser enca
minhadas, para· o-mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 11. O Partido com registro no Tribunal Superior 
Eleitoral pode credenciar, respectivamente: 

I- três delegados perante o Juiz Eleitoral; 
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II -quatro Delegados perante o Tribunal Reg_ional Elei
toral; 

III -cinco Delegados perante o Tribunal Superior Elei
toral. 

Parágrafo único. OS delegados credenciados pelo órgão 
de direção nacional rePresentam o Partido perante quaisqUer 
Tribunais ou Juízes eleitoniis; os credenciados pelos órgãos 
estaduais, somente perante o Tribunal Regional Eleitoral e 
os Juízes EleitQrais do respectivo EstadO, do Distrito Federal 
ou Território Federal; e os credenciados pelo órgão municipal, 
perante o Juiz Eleitoral da respectiva jurisdição. ·· 

CAPÍTULO !L 
Dos órgãos do Partido Político 

Art. 12. Para registrar candidato a eleições majoritárias 
ou proporcionais, na circunscti"ção respectiVa,--o Partido Polí~ 
tico deve ter constituído, na forma estatutáriª, o seu órgão 
de direção Municipal, Estadual ou Nacional. 

§ 19 O Estatuto partidário deverá: 
·. I -fixar o prazo para a renovação de seus órgãos cte 

direção, admitida a prorrogação de, no máximo, um ano, 
desde que válida para todos os diretórios do mesmo nível; 

II -estabelecer os requisitos para a convoc_aÇão das con~ 
venções, inclusive a antecedência mínima pa~a a publicação 
de edital, com indicação do-lugar, dia e hora da reunião e 
com o enunciado da matéria incluída na pauta, objeto de 
deliberação; _ __ _ _ . . . . . 

III- definir quais filiados têm direito a voto na--=conyen~ 
ção, em cada nível, e o quorum para deliberação; 

IV- assegurar que, mediante solicitação da direção par~ 
tidária, do primeiro signatário de _ch_apa ou de dez por cento 
dos convencionais_, __ as Corivenções Municip3iS, Regionais e 
Nacional poderão ser acompanhadas por um observador desig~ 
nado pela Justiça Eleitoral. 

§ 2~ A solicitação referida no inciso IV, deverá ser enca
minhada à Justiça Eleitoral, no mínimo, a vinte e quatro horas 
da convenção. _ 

§ 3~ O observador terá assento na Mesa Diretora, sem, 
contudo, tomar parte em discussão ou formular pronuncia~ 
mente sobre qualquer matéria. 

§ 4~ Não poderão ser designados para as funções refe-
ridas neste artigo: - - - - -

I-os candidatos e seus parentes, ainda que por afinida
de, até o segundo grau inclusive, ou por adoção; 

II- os filiados a Partidos Político·; -
III- as autoridades e funciori~rios qU:e desempenhem 

cargos ou funções de confian_ça do f'_oder Executivo. 
§ s~ A solicitação do observador, que será consignada 

em ata, não impede a realização da Convenção. o 

§ 69 Se o observador nomeado não CQmparecer_ à Con~ 
venção, a Justiça Eleitoral ou o Tribunal determinará que 
seja apurada a responsabilidade penal do faltoso. 

CAPÍTULO Ill 
Do Funcionamento Parlamentar 

Art. 13. O Partido Político funciona, nas CàS'ã-s: Legisla
tivas, por intermédio de uma bancada, que dê"Ve Constituir 
suas lideranças de acordo ço_m o estatuto do Partido, as dispo
sições regimentais das respectivas Casas e- as· normas desta 
lei. 

Art. 14. Tem direito a funcionamento parlamentar, em 
todas as Casas LegislatiVas para as quais tenha elegido repre-

sentante, o Partido que, em cada eleição para a Câmara dos 
Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, cinCó por cénto 
doS votos apurados, não computados os votos em branco e 
os nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos Es~ado~. 
com um mínimo de dois por. cento do total de cada l,lm deles. 

Parágrafo único. O Partido Político que não tiver fun~ 
cionamento parlamentar não perderá seu registro no Cartório 
do Registro Civil e, ressalvadas as hipóteses previstas rio art. 
33, manterá o seu registro junto ao Tribunal SUpe-riOr Elei~ 
torai. -

CAPÍTULO lV 
Do Programa e do Estatuto 

Art. 15. Observadas as disposições constitucionais e à.s 
desta Lei, o Partido é livre para fixar, erh seu -pl'ográtnà, 
seus objetivos políticos e para estabelecer, em seu estatuto, 
a sua estrutur~ in,t~rna, organização e funcionaq1ento. 

Art. 16. O Estatuto do Partídõ- d~ve_c.OP:t~r: ~O,re ou
tras, _normas sobre: 

I -nome, denoffiinãção abreviada e o estabele_Citp..ento 
da-sede náCapifal Federal; 

II -filiaçãq e desligamento de seus memb"r6s; . 
III -direitos e deveres dos filiados; 
IV-modo como se organiza e admiÕiStrã,' Coni a- defiiii~ 

ção de sua estrutura geral e identificação, composição e com
petências dos órgãos partidários nos níveis municipal, estadual 
~ nacional, duração dos mandatos e processos de eleição dos 
seus membros.;.. - · _··- 0 

-_ 

V- fidelidade e disciplina partidárias, proceSso para 
apuração das infrações e aplicações_ das. penalidades, assegu~ 
rado amplo direito de defesa; 

VI -condições e forma de escolha de s~us candidatos 
a cargos e funções eletivas; . · - ·· 

VII- finanças e contabilidad~, estábeléce'ndo, inclusive, 
normas que os habilitem a apurar as quantias que os seus 
candidatos possam despender com a própria eleição, que fiXem 
os limites das contribuições dos filiados e definam as diversas 
fontes de receHas do Partido, alé.n:t çlaq~~~~-~ previstas né-sta 
Lei; . . . 

VIII -critérios de distribuiçãp dos re.curs_os ~do F1,1ndo 
Partidário entre os órgãos de nível municipal, estadual e nacio
nal que compõem o Partido; -

tuto. 
IX-procedimento de reforma dO programa e do esta-

Art. 17. Ê vedãdo aos PãrtidOs. Póllticos: . _ . 
I- usar símbolos nacionais. para fins de propaganda; 
II -ministrar instrução militar ou paramilitar e adotar 

uniforme para seus filiados. 

CAPÍTULO V 
Da FiliaçãO Partidária 

Art. 18. Só pode filiar~se a Partido o eleitor qúe estiver 
no pleno gozo de seus direitos políticos. _ _ 

Art. 19. Considera~se deferida, para: todos os e_feitos, 
a filiação paftidária, com o atendimento das regras estatutárias 
do Partido. 

Parágrafo úniCo. Deferida a filiação do eleitor, será en.~ 
tregue comprovante ao interessado, rio morriento adotado Pê: lo 
Partido. 

Art. 20. Paf'à concorre'T-a cargo'e1etiVo, o eleitor deverá 
estar filiado ao respectivo Partido, pelo menos um ano antes 
da data fixada para as eleiçõe~, majoritárias Oti. proporcio_naís. 
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§ 1" No caso de portador de mandato eletivo, o prazo 
a que se refere o caput deste artigo será de dois an?~· 

§ 29 A exigência prevista no parágrafo anterior não_ é 
aplicável no caso de o filiado ter sido eleito para o mandato 
em curso: 

a) a partido que tenha sofrido o cancelamento de .seu 
registro no Tribunal _Superior Eleitoral erp. razão de fusão, 
incorporando ou extinçãO; 

b) a partido incorporador. . . .. _ 
Art. 21. Na primeira semana dos meses de maio e de~ 

zembro de cada ano, o Partido deve enviar, aos Juízes Eleito
rais, para arquivamento, publicação e cump~mento dos prazos 
de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eleti
vos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qu~l 
constará o número dos títulos eleitorais e das seçó.es em. que 
são inscritos. -

§ }9 Se a relação não é remefida nos prazos mencio
nados neste artigo, permanece inalterada a filiaç~o de_ todos 
os eleitores, constante da relação remetida a~teriqrmente. 

§ 29 Qs_ prejUdíCados por desídia ou má-fé poderão re
querer, diretamente à Justiça Eleitoral, a obediência do. que 
prescreve o caput deste artigo. _ _ - _ 

Art. 22. É facultado ao Partido Político estabelecer, 
em seu estatuto, prazos de filiação partid~ria _superiores aos 
previstos nesta Lei, com vistas a·candidat~~a a_ cargos e_letivos. 

Parágrafo único. Os prazos de- fíli3ção partidário, fixa
dos no estatuto do Partido, com vistas a candidatura a cargos 
eletivos, não podem ser alterados no ano da eleição. 

Art. 23. Para desligar-se do Partido, q filiado faz comu
nicação_ escrita aO órgão de· direção municipal e ao Juiz Elei-
toral_ da Zona em que for inscrito. ___ - ___ -_-

Parágrafo único. Decbrrid~s dois dias ~a _9a~a da entre
ga da comunicação, o vínculo torna-se extin~o. para todos 
os efeitos. --

Art. 24. O cancelamento imediato_da filiação partidária 
verifica-se, nos casos de: - - - --

I -morte; 
II -perda dos direitos políticos; 
III-- expulsão; 
IV- outras formas previstas no estatuto, com comuni

cação obrigatória ao atingido no prazo de_ quarenta e oito 
horas da decisão: 

Parágrafo único. Quem s~ filia a C!~.iJo :t:>aftid()_ deve 
fazer comunicação ao Partido, e ao Juiz de sua respectiva 
Zona Eleitoral, para cancelar sua filiação; _se _não o fizer no 
dia imediato ao da nova filiação configura dupla filiação, sendo 
ambas consideradas nulas para todos os efeitos. 

CAPÍTULO VI. 
Da Fidelidade e da Disciplina Partidárias 

Art. 25. A responsabilidade por violaçãO-dos deveres 
partidários deve ser apurada e punida pelo competente órgão, 
na conformidade do que disponha o estatuto de cada Partido. 

§ 19 Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou 
punição por conduta que não esteja tipificada no estatuto 
do Partido Político. 

§ 2Q Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa. 
Art. 26, Na Casa Legislativa, o integrante da bancada 

de Partido deve subordinar sua açáo parlamentar aos princí
pios doutrinários c programáticos, às diretrizeS estabelecidas 
pelos órgãos de direção partidários, na forma do estatuto. 

Art. 2-7. O EStatuto do Partido poderá estabelecer, 
além das medidas disciplinares bás.icas de caráter partidário, 

normas sobre penalidad-es, inclusive com desligameÕto tempo
rário _da bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões 
internas. ou perda de todas as prerrogativas, cargos e funções 
que exerça em decorrência da representação e _da proporção 
partidária. na respectiva Casa Legislativa, ao parlamentar que 
se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes legitima-
mente estabelecidas pelos órgãos partid~:r:_ios. -

Art. 28. Perde automaticamente a função ou cargo que 
exerça, na respectiva Casa Legislativa, em virtude da propor
ção partidária, o parlamentar que deixar o P3.rtido sob cuja 
legenda tenha sido eleito. 

CAPÍTULO VII 
Da Fusão, incorporação e extinção 

dos Partid~s Políti~os 

Art. 29. Fica cancelado, junto ao Ofício Civil e ao Tri
bunal Superior Eleitoral, o registro do Partido que, na forma 
de seu estatuto, se dissolva, incorpore ou venha a se fundir 
a outro. 

Art. 30. o Tribunal Superio-r Eleitoral, após trâ-nsito 
em julgado de decisão, determinará o cancelamento do regis
tro e do estatuto do Partido contra o qual fique provado: -

I -ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros 
de_ procedência estrangeira; 

II- estar subordinado a entidade a entidade ou governo 
estrangeiros; 

III -não ter prestado, nos termos desta lei, as devidas 
contas à Justiça Eleitoral; 

IV- que mantenha organização paramilitar. 
§ 19 A decisão judicial a que se refere este artigo. deve 

ser procedida de processo regular, que assegure ampla defesa. 
§ -29 O processo de cancelamento é iniciado pelo TribU

nal à vista de denúncia de qualquer eleitor, de representante 
d~ _Partido, ou de representação do Procurador-Geral Elei
toral. 

Art. 31. Por deliberação cte suas Convenções Nacio
nais, dOis ou mais partidos poderão fundir-se num só ou incor
porar-se um ao outro. 

§ lQ No primeiro caso, observar-se-ão as seguintes nor
mas: 

a) os Diretórios dos Partidos elaborarão projetas comuns 
de estatuto e programa; · 

b) os Partidos reunidos em uma só Convenção Nacional, 
por maioria absoluta, votarão os projetas e elegerão o Dire
tório Nacional que promoverá o registro do novo PartidQ. 

§ 29 No caso de incorporação, observada a Lei Civil, 
caberá ao partido incorporando delinear por maioria absoluta 
de votos, em Convenção Nacional, sobre adoção do estatuto 
e do programa de outra agremiação. 

§ 3~ Adotados o estatuto e o programa do partido incor
porador, realizar-se-á, em Convenção Nacional conjurita, a 
eleição do novo Diretório Nacional. 

§ 49 Na hipótese de fusão, a existência legal no novo 
Partido tem início com o re_gis~ro -no Ofício Civil coinpetente 
da Capital Federal, do estatuto e do programa, cujo requeri
mento deve ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos 
competentes. 

§ 5Q No caso de incorporação, o instrumento respectivo 
deve ser levado ao Ofício Çivil competente, qUe deve, então, 
cancelar o registro do Partido incorporado a outro. 

§ 69 Havendo_fus_ão o_u incorporação de Partido, os vo
tos obtidos por eles, na última eleição geral para a Câmara 
dos Deputados, devem ser somados para efeito do fUnciona-
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mente _parlamentar, nos termos do ·art. 14 da distribuição 
dos recursos do Fundo Partidário e do acessQ_gratuito ao 
rádio e à televisão. 

§ 7~ O novo estatuto ou instrumento de incorporação 
deve ser levado a registro e averbado, respectivamente. no 
Ofício Civil e no Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 8" A incorporação ou fusão somente poderá ser rea1i
zada até um ano antes da data das eleições. 

Art. 32. _ Concluído o processo de fusão ou de incorpo
ração, qualquer filiado poderá: 

I- impugná-la perante a Justiça Eleitoral; 
II -desligar-se do Partido _mediante comunicação ao ór

gão díretivo a que estiVe-r filiado ou à Justiça Eleitoral. 
Art. 33. Dar-se-á o cancelamento do registro de Par

tido Político: 
I -que deixar- de realizar eleições periódicas de seus 

órgãos partidários de direção, na forma e nos prazos estatu~ 
tários; 

II- que, por dois pleitos sucessivos, deixar de inscrever 
candidatos para a Câmara dos Deputados. 

Parágrafo único. O cancelamento de registro, nas ttipó
teses previstas neste artigo, será requerido pelo Procurador
Geral Eleitoral, de ofício ou mediante representação de qual
quer eleitor. 

Art. 34. Não_ perdem os mandatos os eleitos por Partido 
Político cujo registro tenha sido cancelado, desde que o canc~
lamento tenha decorrido de fusão ou incorporação, assegu
rado o _direito de livre opção partidária. 

Art. 35.. Para efeito do que estabelece o § 14 do art. 
33~ Partidos coligados não contabilizam: 

I -os votos que não tenham sido dados a seus-respectivos 
candidatos à Câmara dos Deputados; 

II- os_ votos de legenda, destinados à coligação, que 
não contenham especificação da sigla ou den_o_minação parti~ 
dária. 

TÍTULOlll 
Das Finanças e COntabilidade dos Partidos 

CAPÍTULO I 
Da Prestação de Contas 

Art. 36. O Partido Político, através de seus_ órgãos na~ 
cionais, ·regionais e muriiClpa"iS, deve manter escrituraÇão ccm
tábil, de forma a permiti! õCOnhecimento da origem de suas 
receitas e a destinação de suas despesas. 

Parágrafo único.- A físcalização contábil, fin;mcetra e 
orçamentária-(operacional) e patrimonial dos Partidos Políti~ 
cos, quanto à legalidade, legitimidade aplicação das contri
buições e doações, bem assim a renúncia de receitas. s~rá 
exercida pelo sistema de controle interno de cada _Partido 
e, mediante controle externo, da Justiça Eleitoral e do Tribu
nal de Contas da União, quando se tratar de rec_urs_os do 
Fundo Partidário. 

Art. 37. É vedado ao Partido reçeber, dircta ou indire
tamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou 
auxilio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através 
de publicidade de qualquer espécie, procedente de: 

I -entidade ou governo estrangeiros; 
II -autoridade o_u órgãos públicos, ressalvadas as dota~ 

ções referidas no art. 44; 
III -autarquias, empresas públicas ou concessionárias 

de serviços públicos, sociedades de economia mista e funda~ 

ções instituídas em virtude 9-e lei e para cujos recursos concor~ 
raro órgãos ou entidades governamentais; 

JV -entidade de classe ou sindical. . . . _ 
-A~t. 38. O Partido está ob(ig~do ~enviar ,_arlilalrnente 

à Justiça Eleitoral, o balanço contábil_ do exercício findo, até 
o dia 30 de abril do ano seguinte. 

§ 1 ~ O balanço contábil do órgão nacional será enviado 
ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos 
Tribunais Regionais Eleitorais e dos órgãos municipais aos 
Juízes Eleitorais. _ . 

§ 29 AJustiça Eleitoral d~te_r~ina, imediatamente, -a 
publicação dos balanços na ill)prensa oficial, e,_ onde ela não. 
exista, procede à afixãção dos mesmos, nç) Cartório Eleitoral. 

§ 3~ No ano ~m que ocorrem eleições, O Partido deve 
enViar balancetes mensais à Justiça Ejeitoral, durante os qua
tro meses anteriores e os dois meseS pOSteriores ao pleito. 

Art. 39. Os balanços devem conter, -~~?-tre outros, os 
seguintes itens: _ _ __ 

I- discriminação dos valores e destinação dos recursos 
oriundos do Fundo Partidário; 

II- origem e valor das contribuições e doações; -
III- despesas de caráter eleitoral; com a especificação 

e comprovação dos gastos, com programas no rádio e televi
são, comitês, propaganda, publicações, comícios, e demais 
atividades de campanha. 

_IV -discriminação detalhada das receitas e despesas. 

Art. 40. A Justiça Eleitoral exerce ~ fiscalização sobre 
a escrituração contábil e a prestação de contas do Partido 
e das despesas de campanha eleitoral, deVendo atestar se elas 
refletem adequadamente a real moviirientação financeira; oS 
dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exi~ 
gindo a observação das seguintes normas: - _ 

I- obrigatoriedade de constitUição' de comitêS e desig
nação de dirigentes partidários específicos, para movimentar 
recursos financeiros nas campanhas eleitorais; 

II- caracterização da responsabilidade dos dirigentes do 
Partido e comitês, inclusive do Tesoureiro,_que responderão, 
civil e criminalmente, por quaisquer irregularidades; 

III- escrituração contábil, com documentaçãQ que com
prove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos 
e aplicados; 

IV -obrigatoriedade de ser conservada pelo Partido a 
documentação compro{)atória de suas prestações de contas, 
por prazo não inferior a: cinco anos; 

V- obrigatoriedade de prestação de contas, pelo Partido 
Político, seus comitês e candidatos, nq encerramento da cam
panha eleitoral, com o recolhimento.ímed_iato à Tesouraria 
do Partido dos saldos financeiros eventualmente apurados. 

Parágrafo único. P-ara efetuar os exames necessários ao 
atendimento do disposto no caput, a~ Justiça Eleitoral pode 
requisitar técnicos do Tribunal de Contas_ da União ou dos 
Estados, pelo tempo que for necessário. 

Art. -41. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais 
Regionais Eleitorais, à vista de denúncia fundamentada de 
filiado ou delegado de Partido, de representação do Procuxa
dor-Geral ou Regional ou de iniciativa do Corregedor, deter
minarão o exame da escrituração do Partido e a apuração 
de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias 
a qUe, em matéria financeira, aquele ou seus filiados estejam 
sujeitos podendo, inclusive, determinar a quebra de sigilo 
bancário das. contas dos Partídos para o e_sclarecimento ou 
apuração de _fatos vinculados à denúncia. 
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Parágrafo único. O. Partido_ pode examinar, na Justiça 
Eleitoral, as prestações.de contas mensais ·ou anuais dos de
mais Partidos, quinze dias após a publicação dos balanços 
financeirb-s,. aberto o prazo de cinco dias para impugná-las, 
podendo _ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura 
de investigaÇão para apuiar quaJquer ato que viole as prescri
ções legais ou estatutárias .a que, ent matéria financeira, os 
Partidos e seus filiados estejam sujeitos. o ~"" 

Art. 42. Constatada a violação de normas legais ou es
tatutarias, ficar~ o Partido S!Jjeito às seguintes sarições:; . 

'I-- no cas_o_ de rec.ursqs de_ origem não menciona,da ou 
esclarecida, fica suspenso o recebimento das quotas do Fun.do 
Parfidário até que o esclarecimento seja àceito-pda Justiça 
Eleitoral; 

II- no _caso de recebimento de recursos menconados 
no art. 37. fica suspensa a participaÇãÓ. nO .Fundo Partidário 
por um ano; 

III -no caso de recebimento de doações J:Ujo valor ultra
passe os limites previstos.no art. 45, § 4?, fica suspensa por 
dois aQos_a participação no Fundo Partid_ário e será aplicada 
ao Partido multa correspondente ao calor que exceder· aos 
limites fixãdos. 

Art. 43. A falta de. prestação de contas ou sua desapro
vação total ou parcial, implica suspensão de novas quotas 
do Fundo_Eartidá.tio e.sujeita os responsáveiS às penas da 
lei cabíveis na espécie, aplicado, também, o disposto no art. 
30. 

Parágrafo único .. A)u,stiça Eleitqral pode determinar 
diligênias necessáriaS à complementação de informações ou 
ao_ saneamento de irregularidades encontradas nas coritils dOs 
órgãos" 4e~ 'dir~ção partidária. - - -

CAPÍTULO II 
Do Fundo Partidário 

Art. 44. O Fundo Especial de Assistência Financeira 
aos Partidos Políticos (Fundo PartidáriO) é constitUído por: 

I -multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos ter
mos do Código Eleitoral e leis conexas; 

II- recursos financeiros que lhe foreffi destinados por 
lei, em caráter permanente ou eventual; 

III- doações de pessoas física ou jurídica; efetuadas por 
intermédio de depósitos bancários diretameO.te na conta do 
Fundo Partidário; 

IV- dotações orçamentárias da União __ e_m valor nunca 
inferior, cada ano, ao número de eleitoreS inscritos em 31 
de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, 
multiplicados por dois mil e quinheiros crUzeirOs, em valores 
de novembro de 1992, corrigidos pelo Índice Nacional de 
Preços ao--Consumidor - INPC, ou outro" íildice que venha 
a substituí-lo. 

§ 1~ No ano em que se realizem eleições gerais ct'e qual
quer nível, será dobrado o_ valor_ das dotaçõ.es_orçamentárias 
a que se refere o inciso IV. 

§ 2~ As doações, a que se refere o inciso III, podem 
ser deduzidas na determinação da base de cálculo do Imposto 
de Renda de pessoas físicas e jurídicas. 

Art. 45. Ressalvado o disposto no art. 37, o Partido 
Político pode receber doações de pessoas- físicas e jurídicas 
para constituição de seus fundos. 

§ 1 ~> As doações de que trata es'te- artigo podem, ser 
fiitãS- diretamente aos órgãos de direção= nacional, estadual 
e municip3J, que remeterão, à Justiça Eleitoral e aos órgãos 
hierarquicamente superiores do partido, o demonstrativo de 

seu recebimento e respectiva destinação fUntafuente com 6 
balanço contábil. 

§ 2~ Outras doações, quaisquer que sejam, devem ser 
lançadas na contabilidade do partido, definidos seus valores 
em moeda corrente. 

§_ 3? As doações em recursos financeiros devem ser, 
Obdgatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome 
do Partido PolÍtico ou por depósito bancário diretamente na 
conta do Partido Político. __ 

§_ 4" O valor das ctPã.ções feitas a Partido Político, por 
pessOa jurídica, obedece aos seguinteS lirriites: 

I~ para órgãos de direção nacional, dois décimos por 
cento das dotações previstas no inciso IV do artigo anterior; 

II- para órgãos de direção regional e municipal, dois 
centésimos por cento das dotações previstas no inciSo IV do 
artigo anterior. 

Art. 46. A previsão orçamentária de recursos_para o 
Fundo Partidário deve ser consignada, no Anexo do Poder 
Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 1~ O Tesouro Nacional depositará, mensalmente, os 
duodécimos no Banco do Brasil, em conta especial à dispo
sição--do Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 29 Na mesma conta especial serão depositadas as 
quantias arrecadadas pela aplicação de multas e outras penali
dades pecuniárias, previstaS- na Legislação Eleitoral. 

Art. 47. O Tribunal SuperiOr Eleitoral, dentro de cinco 
dias~ a contar da data do depósito a que se· refere o § 1_·! 

do artigo anterior, fará a respectiva dístribuiÇãO ã.ós órgãos 
. nac_ionais dos Parti_doS, obec;lecendo ao:;;; $e_guintes crltéfíos: 

I-:- um por cento-do total do Fundo Partidário será desta
cado para entrega, em partes iguais, ·a- todos os partidos que 
tenham seus estatutos registrados no Tdbunal Superior Elei
toral; 

II- noventa e nove por cento do total do Fundo Parti
dário serão distribuídos aos Partidos que tenham preenchido 
as_ condições do art. 14~ na proporção dos votos obtidos na 
última eleição geral para a Câmara dos Deputados. 

Art. 48. Em caso de cancelamento ou caducidade do 
órgãO de_ direção nacional do_ Partido, _reverterá ao Fundo 
P~r_tidá~o _a quota _que a_ este caberia. 

Art. 49. Os depósitos e movimentações dos_ recursos 
oriundos do Fundo Partidário serão feitos em estabelecimen
tos bancários controlados pelo poder público Federal, pelo 
poder público Estadual ou, inexistirido estes, no banco esco
lhi.do pelo órgão diretivo· do Partido. 

Art. 50. Os rec_utsos oriundos do Fundo Partidário se
rão aplicados: 

I- na manutenção das sedes e serviços ~o Partido, per
mitido o pagamento de pessoal, a qualquer ,título, este último 
até o limite máximo de vinte por cento do total recebido; 

II- na propaganda doutrinária e política; ---
III -no alistamento e campanhas eleitorais; 
IV- na criação e manutenção de instituto ou_ fundação 

de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta 
aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total recebido. 

Art. 51. Os Partidos Políticos, por intermédio de seus 
órgãos nacionais, prestarão contas, anualmente, ao tribunal 
de Contas da União, da aplicação dos recursos do Fundo 
Partidário recebidos no exercício anter~or. 

§ 1? Os documentos relativos à escrituração dqs atos 
de receita e de despesa, pertinentes ao Fundo Partidário, 
ficarão arquiv-ados por um período de cinco anos para os 
fins de auditoria, a cargo do Tribunal de Contas da União. 
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§ 29 O Tiibumil de Contas da Urtião põderá dekrmirtar 
diligências necessárias à complementação de informaÇõ-es ou 
ao saneamento de irregularidades encontradaS õãS cont<:ls dos 
Paí-tidos. 

§ 39 A Justiça Eleitoral poderá, a qualquer tempo, ih~ 
vestigar sobre a aplicaÇão do Fundo Partidário. 
' Art. 52. Na pi-estaç-ão de contas dos órgãOs de direção 

partidária de qualquer nÍVel deVem ser discrim-iitàda:s as despe
sas realizadas .com recursos do Fundo Partidáfio, de modo 
a permitir -ó-conlfole da Justíça Eleilóral sobre o_ql_mpl-imento 
do disposto nos-inCisOs I e IV do ârt. ~0. '' __ ' _· ___ · · · 

' '' ' 

TÍTULOS, IV 

Do Acesso Gratuito ao Rádio e a Televisão 

'· Art. 53. A propaganda de qualquer natureza realizada 
pelos Partidos Políticos cm jornal, rádio, televisão ou qualquer 
meio público de comun_i_ca_çãQ se_rá_admitida somente nos çasos _ 
expressamente previstos erillei. 

Parágrafo único. A infringência desta norma constitui 
crime, aplicando~se aos dirigentes partídários responsáveis as 
penas do art. 323, da Lei no 4.737, de 15 de iulho de 1965. 

A'rt. ~4. A 'PrOpaganda partidária graiUitâ, graVãd3 ou 
ao viyo, efetuada mediante ttansmls-são-por rádio e televisão 
será realizada entre dezenove horas e trint~ minutos e vin.te 
e duas hoías para,_ com exclusividade: 

' I- difUndir os programas partidários;· · · · · · 
II- tr;m$mi_tir mensàgehs aos filiildos· sob!C ·a- çxecuÇão 

do pr9grama partidário, dóS eVCn'tos cOm' Cste Í'etaciom;t.dos 
e.d_as _atividades congressua~s. dO ~~ftido; . · _ ' ' 

111 -divulgar a pOsição do -Partido em relaÇão a teínas 
político_~comunit_áifó_S-. --

§ l~- Fica vedada, nos programas de qué tr'ata estC Títu~ 
los: 

I -a participação 'de pessoas filiada a Partido que não 
o responsável pelo pro'gçamá; -. · 

II- a divulgação de propagãtnda de candid~tos a· cargos 
eletivos ê a defesa de intcr_Csses p~ssoaiS úu dé OutroS PartídOs; 

III -a utilização de imagéns' ou Cenas iilCorh!taS oU in
compÍetás, efeitos_ ou qóaísq"uer Oit1r0s rêcüfsos que dislorçam 
ou falseiem os fatoS Ou a· Sua- éo'muniCâ.çãcr. · 

§ 29 • ·a Tribunal Superior Eleitoral, julgando Proceden
te representação de Partido, cassará o direito de transmissão 
a que faria jUS~ no semestre seguint~. do Partido que contrariar 
o disposto neste artigo. 

Art. 55: As emissora-s·- de r-ádio· e de televisão ficam 
obrigadas a realizar; para i1S Partidos Políticos, na forma desta 
Lei, transmiSsões gratuitas e'm âmbitO Nacional e estadual, 
por iniciativa e sob a responsabilidade _dQs respectivos órgãos 
de direção.- _ _ 

§ 19 As transmissões, em cadeia nacional ou estadual, 
poderão ser realizadas, a critério do partido, em bloco ou 
aproveitando parte do tempo integral que lhe for destinado 
em inserções de trinta segundos, no intervalo da programação 
normal das emissoras. 

§ 2'1 A formação das cadeiras, tanto ·national quanto 
estaduais, será autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
que fará a--necessária requisição dos borár1os às emissoras 
de rádio e de televisão. mediante requerimento dos órgãos 
nacionais dos Partidos, com antecedência mínima de quinze 
dias. 

§:3~ No requerimento a que se refere o parágrafo-ante
riOr~ o órgãO pártidário soliCitàrá· tdrtjuntamente a fixação 
daS datas de formãção das-cadeias- nacional e estaduais. 

§ 4~ O Tfibunal Superior Eleitoral, independentemente 
do-áníDito nacional ou estadua:l da transmissão, havendo coin
cidência de data, dará prioridade ao Partido que apresentou 
o requerimentO em primeiro-lugar. - -

§ 5~ As fitas magnéticaS Com as gravações dos progra
mas em bloco ou em inserções serão entregues às emissoras 
com a antecedênéla mínima de _doze horas da transmissão. 
' · ' -§, 6" As inserções a sefern feitas na programaçãO das 
emissoras serãó determinádas:- · · · 

·I -pelo Tribunal Superior· Eleitoral, quando solicitadas 
por órgão de direção nacional de Partido; 

II- pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas 
por órgão de direção estadual de Partido. · 

§ 7º Em cada rede ou emissora isolada, somente serão 
autorizadas até dez inserções de trinta segundos Cad_a, nos 
t_tês dias que a:nteC:_ederem àS transmissões em bloco, deduzin
db~s'e o tempo ·utilizado para essas inserções 'do tempo total 
assegurado a cada partido, no respecti'vb ·semestre. 

§ 89 As inserções serão dedicadas exch.isivamerite a 
anunCiar o progrlrtrfa em bloCO âO partido político, e serão 
distribuídas ao !Orlgo da prbgr'a'rriação diária das emissoras 
de rádio e teleVisão .com, pelo menos, duas inSerçõeS ·na faixa 
horária compreendida entre vinte e duas horas. 

Art. 56. Para. agilizar os procedimentos, condições es
pedáis podem ·sef pactuadas diretamente entre as emissoras 

_'de rádio e de t~le~isão e OS õtgã0s ·de direção ·do Partido, 
Q_betlecidos os fimíteS estabelecidos nesta Lei, dandO-se conhe
cimento ao Tribunal Eleitofal da:-rêSpectiva jurisdição. 

Art. 57. O Partido regi~tp\do no Tribunal Superior 
Eleitoral. que não atenda ao_dispoStb no art. 14, tem assegu
rada a reali_zação de um programa effi cadeia nacional, em 
cada semestre, com a duração de Clofs minutos. 

Art. 58. -O Partido que atenda ao disposto no arL 14 
'tem ·assegurado •O tempo de 20 minutos. em cada semestre, 
para realizar a propaganda partidária prevista nesta lei. 

-Art. 59. -o·rartido que atenda,ao disposto no art. 14 
e tenha elegido parà a legislatura corrente pelo menos_ um 
décimo dos repfe·sentantes, na Cãm~ra dos Deputados e na 

_ respectiva Assembléia Le-gislativa, tem assegurado o_ tempo 
de vinte minutos, em cada semestre, em.n(vel e_stadual, para 
realizar a propáganda partidária prevista nesta Lei. 

Art. 60. Não será permitida a transmissão de progra
mas partidários gratuitos em ano eleitoral. 

TÍTULO V 
Disposições Gerais 

Art. 61. O Partido, inclusive sua furldação ou inStituto, 
goza de irnunida"Qe tributária relativamente ao seu património, 
tenda ou serviçQ.s~ nos termos do art. 150, inciso VI, alíne~ 
c, e § 4~, da Constituição Federal. 

Art. 62. É assegurado ao Partido Político com estatuto 
registrado no Tdbunal Superior Eleitoral o direito à utilização 
gratuita de escolas públicas ou Casas Legislativas para a reali~ 

- zação de suas r.euniões ou convenções. responsabilizando-se 
pelos danos porventura causados com a realização do evento. 

Art. 63. O Partido goza de isenção de imposto de qual
quer natureza-e- de gratuidade na publicação de atas, editais, 
balanços financeiros e pequenas notas informativas na impren~ 

- sa oficial e emisSoras de rádio e de televisão de propriedade 
da União, do Estado e Municípios, eXistentes na cidade onPe 
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tiverem sede seus órgãos_ de deliberação e direção, de acordo 
com instn.ições a serem baixadas pelo Tribunal Superior Elei~ 
torai. 

Parágrafo único. As emissoras de rádio e televisão terão 
direito a compensação fiscal pela cedência do horário gratuito 
previsto nes_ta lei. 

Art. 64. A fundação ou instituto -de direito privado, 
criado por Partido Político, destinado ao estudo_ e pesquisa, 
à doutrinação e à educação política, regewse pelas normas 
da lei civil e tem autonomia para contratar com instituições 
públicas e privadas, prestar serviços c manter estabelecimentos 
de acordo com suas finalidades, podendo, ainda, manter interw 
câmbio com instituições não nacionais. · · · 

Art. 65. Para fins de aplicação das normas estabele
cidas nesta Lei, consideramRse como equivalentes a Estados 
e Munidpios e DistritO Federal e os_ TerritóriO~ e __ rcspectivas 
divisões político-administrativas. -

TÍTULO VI 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 66. O Partido Político que, nos termos da legisla
ção anterior, tenha rcgis_tio' definitivo, fica dispensado da con
dição estabelecida no §- 1" ·do art. 7~, e_ deve providenciar 
a adaptação de seu estatuto às disposições desta Lei, no prazo 
de seis meses da data de sua publicação. - -

§ 1'' A alteração estatutária com a finalidade prevista 
neste artigo pode ser realizada pelo Partido Político em reu
nião do órgão nacional máximo, especialmente convocado 
na forma dos estatutos, com antecedência mínima de trinta 
dias e ampla divulgçaão, entre seus órgãos e filiados, do pro
jeto do estatuto. 

§ 2~ AplicamRse ·as disposições deste artigo ao Partido 
que, na data da publicação desta Lei: _ 

I- tenha completado seu processo de organização nos 
termos da legislação anterior c requerido o registro definitiVo; 

II -tenha seu pedido de registro sub j'udice; desde que 
sobrevenha decisão favorável do órgão judiciário competente; 

III- tenha requerido registro de seus estatutos junto 
ao Tribunal Superior EleitOral, após o de_vido registio COfio. 
entidade civil. -

Art. 67. No período entre a data da publicação desta 
Lei e o inícío da próxima Legislatura, será observado o se
guinte: 

I -fica assegurado_ o direito ao_ furtcionamento p-arla~ 

mentar na Câmara dos Deputados a Partido que tenha elegido 
e mantenha filiados, três representantes_de direfcntes Estados. 

II -a Mesa Diretora da Câmara dos D.cputados disporá 
sobre o funcinamento da representação partidária, conferida, 
nesse. período, ao Partido que po5sua representação eleita 
ou fihada em número inferior ao disposto tio incíso I, 

III- ao Partido que pr~encher as condições do inciso 
I é ~ssegurada a realização anual de um programa, em cadeia 
nacional, com a duração de dez minutos; 

IV- ao Partido com representante na Câm3ra dos Depu
tados desde o iníciO da Sessão Legislativa de 1992, fica assegu~ 
rada a realização de um programa em cadeia ·nacional em 
cada semestre, com a duração de cinco miimtos, não cumula
tivos com o tempo previsto no inciso I; 

V- vinte e nove por cento do Furido Partidário será 
destacado para distribuição a todos os Partidos com estatutos 
registrados no Tribunal Superior Eleitoral, na proporção da 
representação parlamentar filiada no infció da Sessão Legis
lativa de I 992. 

ArL 68. Não se aplicam, no período _entre o início da 
próxima Legislatura e a segunda eleição geral subseqüente 
à Câmara dos Deputados, as exigências do art.14 aos Partidos 
que possuam caráter nacional historicamente reconhecido. 

Parágrafo único. Entende-se corno possuidor de caráter 
nacional historicamente reconhecido o Partido que tenha man
tido, de fato, ininterruptamente, atividade, organização, es
trutura programática e estatutária, comprovadas por evídência 
histórica ou documental, por um período pretérito sUperior 
a cinqüenta anos, cOntáveis d~ data Q~ publicação desta Lei, 
independentemente de mudanças de c;Ienomiiütção·, -sigla, con
dição ou situação jurídiCa: · · _ . , · ' · · 

Art. 69. No período entre o início da próximã. 'têgisi3.R 
tura e a proclamação dos resultados da primeira eleição paia 
a Câmara dos Deputados, o Partido com registro defi.nitivo 
no Tribunal Superior Eleitoral até a data dá publicação desta 
Lei que, a partir de sua fundação, tenha concorrido à Câmara 
dos Deputados, elegendo representante em duas eleições conR 
secutivas, terá direito a representação parlamentar. 

l-na Câmara dos DepUtadOs, tOdá vêz cjue e1egerrepre
sentante em, no mínimo, Cinco Estados e ObtiVér .úln·.por 
cento dos votos ap1:1ra_dos no País, não _ç9mputado~ ao votos 

· ·em branco e os nulos; _ _ _ _ - -~- · 
II- nas Assembléias Legislativas e·nas CâlnaraS de Ve

readores, toda vez que, atendida a exigência do incis.o.ante,_rior, 
eleger representante para a re-speCtíva Casa e obtiVér ,._no (IlÍni
mo, um por cento dos votos apurados na CirCUnsérí~ão', ~não 
computados os votos em branco e osom.tlo_s, . . 

Parágrafo único~ aos Partidos Polítícos·que _c~~PÍ'írem 
as exigências dos arts. 68 ou 69 será assegurado: 

I- participação no Fundo Patidário, proporcional a sua 
representação na Câmara dos Deputados; 

II- direito a propaganda partidária gratuita, nos termos 
do Título IV desta Lei, exceto quanto ao que faculta o art. 
59 e quanto ao tempo previsto no art. 58, que será de dez 
minutos por semestre. 

Art: 70. Os prazos eStabelecidos no art. 20 não terão 
efeito retroativo e somente serão aplicáveis cento e vinte dias 

· ·a"pós a publicação desta Lei. · 
Art. 71. A requerimento de Partido, o Juiz Eleitoral 

devolverá as fichaS de filiação partidária existentes no cartório 
da respectiva Zona, devendo ser organizada a primeira relação 
de filiados, nos termos do art. 21, obedecidas as normas estatu-
tárias. - -

Parágrafo único. Para efeito de candidatura a cargo ele
tívo será considerada como primeira filiação a Constante das 
listas de que trata este artigo._ 

Art. 72. O art. 16 da Lei n' 3.071, de 1' de janeiro 
de 1916 (Códig~ Civ~l), ~a~a a vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 16. . .......................................... -.. 
III -os partidos Políticos. 
§ 3~ Os Partidos Po_líticos reger~se-ão pelo dis

posto, no ·que lhes for aplicável, nos arts. 17 a 22 
deste Código e em lei específica." 

Art. 73. Os artigos a seguir enumerados da Lei n~,6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 114. 
III- os atos constitutivos e os ~sta!~tos dos par

tidos políticos." 
Art. 120. · O .registro das sociedades, funda

ções e Partidos Políticos consistirá na declaração, 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO.ÇONORESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 25 7777 

feita ·em livro, pelo oficial do número de ordem, 
da data da apresentação e d_a espécie do ato cons_titu
tivo, co_m as seguintes indicações: 

Parágrafo único. Para o registro dos Partidos 
Políticos, serão obedecidos, além dos requisitos deste 
artigo; o-esrabelecido.s em le_i específica. 

Art. 76. Fica~!~ revogadas a Lei n" 5.682, de 21 de julho 
de _1971, e__ respectivas alterações; a Lei n"' 6.341, dé 5 de 
julho de 1976; a Lei_n• 6.817, de 5 de setembro de 1980; 
a Lei n• 6.957, de 2'í de novembro de 1981; o art. 16, da 
Lei n• 6.996, de 7 de junho de 1982; a Lei n• 7.307, de 9 
de abril de 1985 e a Lei n• 7.514, de 9 de julho de 1986. 

Art. 74. Até 15 de deze_mbro de 1993, podem ser cria
dos Pártidos PolítkOs que tenham como fundadores, pelo me
nos, dez por ce-qt? do,s rnembrqs do Congresso Nación~!, ob
servadas as exigências apontadas nds'arts~ s~-e 9", Salvo quanto 
ao púPJ.e.ro ,de .fundadores e ao ap·oiârilénto mínimo-de elei-
torfi::s. • · · · · _ 

Art. 77. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Discussão 
do substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.) 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1~ Secre
tário. 

São lidas ~s seguintes 
, · Art. 75. O Ti"ibunal Superior Eleitoral expedirá instru-

.. Ções pata a fiel e-xeCUçãO- aesta Lei. 

EMENDAS APRESENTADAS AO 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 

. . " 
·PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 156, 
DE 1992. 

EMENDA j._ 

M?ãfiéa' a e~ do ~Slitutivo .oferecidâ'~o Projelo de Lei da 
Câmara n• 156, de 1992, que "Disp~ sobre Partidos Pof11icos 
regulamenta os arts. 17 e 14, § 3°, inciso V, da Cons1ituição Federar'.' 

Dã-se a se!lUinte redação à ementa do substitutivo 
ofereddo ao Projeto de Lei da Câmara n• 156: 

. "Dispõe .sobre Partidos Polllicos. regulamenta os 
arts. 17: 14, § 3", moiSo V:. 5": § 2". lodos da Conslitui9ão 
Federal e art XXI da Deolarar;ão Universal dcs DireiiDs do 
I-IOITIBTTI das Na~ Unidas, aprovada por sua Assetnbláia 
Geral a 10 de dezembro de 1948, da que o Brasil foi 
.signatário". 

JUSTIFICAÇAO 

. . . O parágrafo segundo do art 5• da Constiluição liz: "'s 
direttos e garantias expressos nesta Constituição não excluem OUiros 
decorrentes do regime e dos princípios por efa adotados ou dos 
tratados intemadonais em que a República Federativa do &asil seja 
pane. 
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O Brasil é signatário da Declaração Uriver9al dos Direitos 
do Homem, das Naçõas Unidas, aprovada por sua As9Gmbléia Geral, 
a 10 de dezembro de 1948, que diz: 

"MXXJ 

1 - Todo hom9m tem o direito de IDmtilr pwfa no 
governo de seu pais dir&lsm&nf& ou por intermédio de 
repr&S&nfsn1B8/ivrem&nf& &Soolhidos. 

2- Todo homem tem igual direito de acesso ao 
serviço público d& seu pais. 

3 - A vonfsd& do pçvo s&rá a bss& de autoridade 
do . governo; &Sfs vontade s&rá expressa . em el&igÕes 
pariódicas e legitimas, por sufrágio universal e igual, por voto 
seoralo ou prooesso equiva/anfs que assegure a liberdade de 
voto.• 

Se por ~n~lado, "todo homem tem o <ireito de tomar parte 
no governo de seu país <iretamente ou por iritermédío de 
representantes &vremente escohdos" (Art. XXI, 1), e "por outro •a 
filiação partidária" é "con<ição de elegibi&dade" (art. 14, 3°, v da 
Consti!Ução ), a c0119equãncia lógica e nec999ária é que, a 
democracia exige "portas abertas" dos partidos a todos os cidadios. 
De resto, a República Federativa do Brasil, por constituir-se em 
Estado Democrático de Direito, também o exige. 

Ao fazer seu pedido de fiiação a 1n1 partido qualquer, o 
requerente, i~citamente faz 1n1a declaração de conversão a seu 

credo, e fidelidade às suas normas legitimamente estabelecidas. Ao 
infiel, ou traidor aplicar-sEl-á o "devido processo legar. 

. A . r11forma que ora enfrentamos precisa ser 
necM~riamente revo!.Ponária. A "democratização do!! partido!!" no 
seu âmbito interno precisa substitUir •a ditadura" que preside a quase 
todos eles, mal que ninguém ousa contestar e é o câncer de nossa!! 
instiluições político-partidárias. 

E a hora é esta,. ou ninguém reformará nada. Quero que . 
fique expresso nos anais desta Comissão de Constituição e Justiça 
que este é o momento de aproveitarmos este projeto, para 
buscarmos, em tomo dele, conseglir um projeto consensual, de 
ambas as casas e também do Poder Executivo. Todos estão 
1rabalhando, cada ~n~, por seu lado, em busca de 1n1a sokJçáo para a 
crise politico-partidária, que é condição 1ranscendental da solução das 
outras crises, isto é, sem a solução da qual, as outras não têm 
possibifidade de serem solucionadas. Haveria, então, a 
institucionaização da ingovem Udade. 

Agosto de 1993 
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EMENDA c:::6 
• . - ' ' I ' 

Moáfica o art. 1 • do substiluli;;o oferecido ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 156, de 1992, que "Dispõe sobre Partidos Polítioos, 
regulamenta os arts. 17 e 14_. § ~ inciso V, da Constitui9ão 
Fec~arar. 

Dê-se a seguinte redação ao art. 1° do. substi!utivo 
oferecido ao Projeto de Lei da Câmara n• 156, de 1992: 

"Art. 1" O Partido Polifico ·destina-se a assegurar, 
• no inl<lr<HS<> do r<>gim<> d<>tno<>râlioo, " <>UfQilfioid<H:k> do 
· . · sts(ema _representativo e a defender os direito6 fundamentais 

definidos na Consfitui9âo. • · 

JUSTIFICAÇÃO 

A mim, não me parece que a Constituição tériha defirido a 
natureza do partido político,- se de pessoa jlridica de direito público. 
ou se ~ direito privado. " • 

Se quisesse; tê:-lo-ia feito expressamente. O fato da . 
Constituição ter declarado, no parágrafo 2" de seu !lrl 17 que os 
pa~do~ P?!'mc:os adquiram persoria~dade j(iídica "na FORMA da ~ . 

civir não significa que •o Partido Pol'llico é pessoa ~ca de lireito 
pri'.-ado". A lei poderia cizer que L.nl3 Fwxlação de pireito Púbico 
adquire personaidade p-ícica, "na FORMA da lei civir. 

·-·--- J> 

. : Uf!lil. coisa . é o "ente" pidico, sua essência, sua 
stbstância; óu1ra coisa é sua FORMA E. ésta distinção é ponto de 
alta indagação.· O Partido POlitico, ames de naSCE!I' jwidicamente · 
(antes de ser ju:idícamente "criado") como "instituição" que é, ele tem 
que "existir". tem que ter "uma parte do povo, comó torrente de 
pensamento", e isto. com "caráter nadonar (art. 17, I da Const. Fed.) . 

. Diante da "existãncia desta realidade nad~r é que seus 
membros podem pensar em dar •1dà ~ca. - "criar" o Partido 

Político. Ê este ·o sentido do disposto na Constillição: "Ê livre a 
criação ... dos Partidos POI11icos", mas só depois de ~cada aquela 
"realidade". lll'lllOSSÍVel"criar" o partido de 1m nada. 

A falta de atenção a esses princípios" ·e disposililios 
constiludonais é que foi dando pemissâo ao registro de 9iglas ou 
legendas que não atendem ao mínimo dos requisitos contidos na 
Constituição, para dar vida ;sílica aos Partidos Pol'rticos, donde se 
criaram ENTIDADES MONSTRUOSAS que instituiram a crise 
politiccrpartidária que '<ivemos. -

·"' finalidade dos Partidos Pol'lticos, todos os atos que 
pratica, denlro da a!lninistração do Estado. são de natureza pública. 

Quarta-feira 25 7779 
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Classificá-los entre as pessoas ~ídicas de direito privado seria 
priva1izá-los, como está na moda ·fazê-lo_ As COisas, as finaidadas 
que os par1idos cometem, são acaso coisas privadas, intel esses de 
seus ~. ou são questÕeS eninentemente púbicas? A mim me 
soa como 1m abslrdo, que pretendo não seja cometido pelo Senado, 
passar a 1ralar os par1idos ccimo COisa privada, per1encenlas a 
gupos, para tralar de seus interesses. Se não é assim, os partidos 
são entidades jurícicas de áreito púbico. 

Não se necessitaria de descer a Lma anáise ps-filosófica 
profinla, em tomo da essência e da existência, para indagar· cjuem 
procede quem. Basla, simplesmente, verificar que Lma coí5a é forma, 
e ou1ra é matéria, ou e99ência, ou !U!91ãncia. E9la o é por 9U3 

própria nallreza. A ou1ra he é dada aqetivamenle. 

Porisln é que PaUino Jacques, conslilucionaisla emári!D, 
em ITIOflO!r-lfia de fino lavor sobre o aSSUl!o, afirma que não há 
necessidade de o partido politico ser 1ralado em capiUo especial da 
ConstiUção para se saber sobre sua nau.eza. Para ele, basla a 
si~ menção a partido po(11ico, Lma vez. na ConstiUção para que 
seja definido como "órgão constilucionar. e, porlanto, de cireito 
púbico. 

Creio que seja, por1anto, PELO MENOS PRUDENTE 
DEIXAR QUE O PROBLEMA SEJA TRATADO QUANDO DA 
REFORMA DA CONSTITUICÃO, SE NÃO SE QUISER, DESDE JÃ 
DEFINIR O PARTIDO POLÍTICO COMO PESSOA JURÍDICA DE 
DIREITO PÜBLICO INTERNO. 

Para mim, é assim que jâ está definido na Constiluição. 
Par1ido Político é pessoa jurídica de direito púbico interno. 

Sala das Sessões em 16 de junho de 1993. 

3 
Q ~"Q r Substitutivo do Relator ~p~ 156/92 I 

Lr=--~s=e~n=a=do=r~M=ãr=i=o_c=o~v~a=s ___ ~------~------------_JI r--·~~ 
I' 10-....... 20-.-mwr;.. -~D---

c~·~:=J cL· ____ -_._, ========-~_ .. _-_· ===~~~---·_-__ -_-_-_-.L,..._----~~_· ..... ~=-:1--_J 

· Agosto de 1993 . 
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loc:lua-oeno Tflulo 1. das Dispooiç6es Ptdiminartl, do Substilutivo do SF oo PLC n. 156192 
um llfliso com a quiDk: !Odoçlo: 

'Art. - É useguroda oos Partidos Pollti«>> """"""'"- pua dcliDir sua i:strulura Ílllalll 
orpninçlo et\mc_........, clcv<Ddo ..,._,..,. cstabclec<roormu de 6delidadee ddciplillapulidáriu' . 

.JUSTIFICAÇÃO 

O Substitutivo reproduziu, deolre os Dispooiç6es Prelimi!wes, o impodallle principio di 
bõenlade de c:riaçlo dos Partidos Pollti«>>, coa_.,to DO c:aput do art. 17, da Coostituiçlo Fo<k:uo~;_!"" 
omitiu outro principio de igual importiDcia que diz rospcílo à 'IJ!mrmia useguroda - Partidos pua .....,; 
sua cstnotwa immoa, orpDinçlo c Nücõ ""'• <mfbrmc clisposlo DO f lo., do citado art. 17, da c;;;; 
Maaoa-

A p...ccle Emcuda objctiva, assim, recuperar c reproduzir DO """" da Lei cose ;,· oportall.q 
principio coostituc:iooal da """"""'"- dos Partidos, que dew: OCJIISiiiWr - ....... de todo o i>
projclo <k: lei. 

-

m:.:;a tt tmnr.•l1. ~ill.t r~ 
PJ. c t• 1;5'1.. u'?.a.. 
!l!.lJ 

. Ac:resoca!c-lc no iDk:io do § 2", do art. 7", do Substitutivo do SF ao PLC 156192, a cxpre.sio 
"Só". ficando ccxn a quinte mlaçio: - -

·Art. r-········································-·-··-·····--·---
. f 2°- Só o Parúdo que- iq!istrodo ICII,cstalpto.,. ....................... .. 

. 
·····················································~-~···········.,..···-·-··-····-···· 
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JUSTIFICAÇÃO 

Trata-oc de mera Emcoda de rodaç&> para eliminar qualquer dúvida 110 """"'Unento da 
DOml& coaôda 110 Paró&nfi>. 0 que 1C pn:leadc, cc..ron.. -.da n>daçio original do Projc:lo da Cimua, 
é cstabclcccr que a participaç:lo DO proc:csso clcitonJ. o re:ccbimcato de RICW10S do FUDdo Partidário e o 
occSio ~intuito ao ddio e tdevisio, ""' tmnos deste lei, t exclusi\ó dó Partido que 1<iW: "Sistndo sai • 
- m Tribuoal Superior, Eleiuxal. Somcotc a estes oc CCll1fenm ....,. dir<i!Qs, O Partjdp qu<. ~ · 
doli.io do per>ODI!idodojuridic:a, Dlo.;,:... obtido o J<ÍliSiro do ICU eSlatuto DO TSE Dlo &ráju> 'a...., 
dimlco. 

DII>Sii III CIISI!IUJtiUSI(I I Wi11111 
he- i.·fj'/.. *•"ifj_ 
11!. ~,1... .......• 

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA 156192 E OUTROS. 

JUSTIFICAÇÃO 

A proibiçlo de que partidos políticos· que Dlo alcaaçaraD lndic:es 
apeclficos em eleiç6eo parlamelllara possam laDçar candidatos a COIJ!OI majoritúios em 

- pofa ..,._.uma dilc:rimiDoçlo...,... du pequeau *81 ·'Y'oo, - cem illo, 
llcom, de-. ÍIJIIl ..... de ...__ -.... UIÍIII, ... COIIIIilulnm, ..... -
pala, dois tipoo de plltidoo: 00 de primeiJa o 00 de lJ08IIIIIIa duoe. Com illo, o crit«io du 
umu 1110 podo - • bulcJJdo, boa!"""'-', clofiaiti.-, o __, u _, 
.-U eloiçllol ~ Esoes cliopooitiws, além diao, a!lomam a Comâtuiçlo au 
vtaor. ji que arst I I um tipo de • iDelegibilidade Dlo mnttl!lte do texto 
-JCioool. 

Agósto de 1993. 
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Projeto de Lei da câmara nl 156. 

Redija-se o § 31 do art. 7G: 

"§ 31 - Somente o Partido que preencher as condiçÕe do 

ar.t. 14 pode registrar candidatos prÓprios, ou em coligação, às ele! 
ções para' Presidente e Vice-Presidente da RepÚblica, e para Senador, 

Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e Pra -

teito e Vice-Preteito nas circunscriçÕes onde se eche organizado. 

JUSTIFICATIVA 

A emenda impede que o Partido, que não conseguiu número mi 
nimo de votos para a câmara dos Deputados, possa participar de qual

quer torma do processo eleitoral para as eleições majoritárias, mes

mo em coligação. 
Torna-se assim bem mais explicita a vontade legislativa de 

não permitir as legendas de aluguel, abrin~o-se efetiva oportunidade 

à depuração da· .atual organização partidária. 

Projeto de Lei da Câmara nR 156. 

Suprima-se o § 42 do art. 7R. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto permite que o Partido part"icipe das eie1çÕes ma

jor! tárias em alguns Estados. e Municipios, mesmo que não haja· Ôbtid.o. 

funcionamento parlamentar, graças a número minimo de votos para a e

leição para a câmara. 
Isso quebra o principio do caráter nacional dos. Partidos, 

de resto imperativo constitucional (CF, art. 17, I). 
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EHf!ofDA N9 5 a.. AO pRO !fiO pF ! fi DA CD NQ i 56/92. 

Al"t . i i -

Diã.PÕe sobre Pat·tidos 
Políticos, regulamenta os 
arts. 17 e 14 H 3Q, inci
so V, da Constituição Fe
del"fi\ 1 . 

Incisos I. II re !II. 

Excluam-se dos incisos r. II e III do art. 11 
os n~merou tris, quatro e cinco respeclivamente. 

JUSTIFICAClSO 

A e><clusão do-s número"S-objetiV:a proporcionar 
ao P<al"tido a liberdade de t'ix;p,r quantos Delegados cr8'dencia· 
junto à Justi~a Eleitoral. 

~·~·?!?] ~l'~~~.-t-1-~~1-vo~do~R-e~la_t_o_r_~--Aü:iS6~,92~~~~~~~~~~-,I 

~r-~~~~~~ri=o~~~·=$~----------------------~1 r=--~~ 
pr·----------,~[]=--~------.-=[]=--.... --.--~-M---.-~~---~~-.. ---.-=[]=---""--_---.~[]=---.. --.-.=--,~-~-------------., 

..----------------------------~--~~~~ 
AJtac.oc a rodaçlo doart. 12, do Substilutiw do SF ao PLC 156192, cbJocando-o pua oart. 

7o, cano § So., -o alUai § So. pua § 6o, ficoodo o mesmo oom alq!Uime rodaçlo: 

11 Art. .,._ - ····--·-·····-··:····-·-----~--·---·~--·-·····---"'-

§ se -Noo -o Muoic:lpioo oadc alo aleja OlpDizado. o Partido Po1fâoo. pua rq;_,. 
caDdida!o a dciç6:a majorilmU'"' JIIOjMcicmis, oa circuaseriçlo RSpOCiiva. !~coe,.,. c:oastitnldo, oa filnoa 
cano~ o...,-. o"" órslo de díRIÇio IDUIIicipal ou esladual. · 

§ 6o. - (rodaçlo do alUai So.)". 

Agosto de 1993 
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JUSTIFICAÇÃO 
_ O Par'srofu rau1at da """'P<><içio da - COIIIida 110 c:aput do ort. 12, com o~omç&o 

que~·--
. • Nlo .--b I f & ~de -·içlo do ÓIJIO de "cliroçlo aacimaJP panl gue 0 

Partido-~ i dciçlo oa •.,..,. r: içlo II&Cioaal", que ta da elciçlo P"'IÍ' · 1 IIID porque, 
- -~110 § 2o, do......., an. 7o.,IÓ pode panícipardo proceao deitoral Portido que ll:llba o-~110 TSE e, J111a que_iao~ de- de .-ler i <=<isbcia do.._ mfnimo de 
cleilxns- 110 § lo. do c:ilado arlif!O. Por- outro lado, pua....,._ o f<8ÍIIro do- ao TSE, o 
Partido- ... - • ·-riçlo deliDiôva de ............ desisnaçio doo ~ .. -do -·.-clclamioa o§ Jo.,do UI. lo. 

. . . - ~ • dispooiçlo da DOmlll t obripr o Partido, já poaujcla.- de orpaizaçlo 
-~ •oc: _IIIIQOICiri_MDDic:lpiaoe Es<odoo oode aiDda --oopnizaçlo, puaqao 
,.... -da~ oa ._.. cuc:wuaiçlo. A ft>noa deasa oopnizaçlo, provjo6ria oo c1c:fiaitM, 

---doqao~o-do Partido,---.. ....,.m~oç~o doParísnfu, que....-o-do ort. 12, dos-.., """o~omç&o .. 

EMENDA 

DIISSIIIIUSIJ!IItl4. JIS~ 111111111 
P..s..c. •· ;~-t. u9.t.. 

I!!. 7-1 

Acrescenta inciso I ao § 1° do art. 12 do substitutivo oferecido ao 
Projeto de Lei da Cãmara n• 156, de 1992, que "Dispõe sobre 
Partidos Poli~OCH:, regulam&nla oo am. 17 e 14, § 3", inciso V, da 
Cons~tuição Federal", renumerando-se os demais incisos. 

!\crescente-se inciso I ao § 1" do art. 12 do substitutivo 
oferecido ao Projeto de Lei da Câmara n• 156, de 1992, 
rerumerando-se os demais, com a seguinte redaçâo: 

. '\llrt. 12 . ....................... : ................................................. . 

§ 1o . ..................................................................... . 

1- Eslabeleoer que a escolha dos candidatos 
a IDdoo oo oargoo elewos majoritários seja feita por elei9Õe& 
prévias. direlati e secrelati, procedidas perante 06 . Colégios 
Elellorais. dos níveis mumoipais, estaduais e nacional.". 

JUSTIFICAÇÃO 

Fazendo-se um exame, em profuldidade, de todas as 
nossas crises politicas chegaremos à conclusão de que sua causa 
maior està nc MODO DE ESCOLHA dos candidatos. De regra, os 
partidos têm donos. Ou é uma oligarqlia, ou é um homem só que o 
comanda. É a ditadura comandando a sé-ázente democracia. De vez 
em quando uma rebelião interna, contra esse estado de coisas. É 
preciso estirpar;.,de vez as ditaduras partidárias, e isto se consegtirá, 
insti1uindo-se a democracia interna nos partidos, pelo modo de 
escolha dos candidatos, onde todos os fiiados tenham Iguais direitos 
e possibiidades de se candidatarem. Esta regrinha simples trará a 
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tranal.iüdade a ·nossas insti1Uições politico-partídárias. Contra ela se 
levantarão os donos dos panidos, e nós-outros poderemos dar 
solução à grande crise que o Brasil enfrenta, instituindo esta fonna de 
escolha dos candidatos. 

Pelo sistema atual. que o projeto não efimina, a 
AUTENTICIDADE DO SISTEMA REPRESENTATIVO não é atingida. 
O povo não elege, não escolhe seus representantes. Os donos dos 
panidos, - quando não um homem ·só -, escolhem o candidato do 
panido, sendo as convetições panidárias 1n1a farsa, - corno eram as 
eleições a bico de pena, da primeira república -. mera festa 
eleitoreira, para homologar as vontades dos lideres que comandam o 
panido. Eles escolllem os candidatos panidários. O povo apenas opta . 
por um, dentre os poucos por eles escohdos. 

Não há nenhuma autenticidade do sistema representa!ivo, 
se a escolha dos candidatos continuar corno está. Em verdade a 
representação está toda viciada. 

· Entretanto~ o Projeto de preocupa, togo no primeiro anigo 
a dizer que "O Panido Politico, DESTINA-SE A ASSEGURAR, no 
interesse do regime democrático, A AUTENTICIDADE DO SISTEMA 
REPRESENTATIVO. 

' 
Sala das Sessõe . em 16 de junho de 1993. 

Ao Substitutivo de Plenário ofere-cido ao Pro..: 
jeto de Le~ da Câmara n9 156, de 1992. 

Dê-se a:ó .ffl-Císo I~, '-dO'§- "{9,-do-art. 12, do 5ubstituti-. 
vo a seguinte redaçãÓ;-

Art. 12-....... :·••••o•··········•·o~········~·-· 
§. ·19· .... -•. • ............................. ~ ••• 

I - Íí:X.ar o prazo para a rénovação _de s-eus órgãos 
de diredi~,:· nr.-:,-~idtyo, /_ .. · · 

r - ..... <=-r-uo..l'j..v...;.... r="'' -r>-T ~-. ct ~ p-t..: rc;;C]<•<::-

....... : ·. -~-,- ......... --· -~ ...... o. o ....... ·.··. --•,:-..o:\..:;.~ 

JUSTI FI CAÇM 

A_presen~e effi~da visa proporcionar a renovação. 

A prorrogaçi~~ antltese da renovação~ 

Sala das Sessões, : 

CJ. 
SenadOr Affonso- Camargo 

Agosto de 1~93 
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8 
12{ ";?""E "1',...--s-ub_s_t_i_t_ut_i_vo __ d_o_R-el_a_t_o;-:;:-PI.C 156/92 

[ _....::..::..:.:..,.__-__ -_____ ---.JI r"._._----, ~enador Mario covas . L___ ___j 

r ,o·- zo-.-m- 3~---c.o.- 40--.... so- ...... rtumlo'O-

~.-------------------n=------------------~ 

AJtere.oc a .rodoçlo dos IDcisoo Ia IV, do f lo., do art. 12, do Substitutivo do SF ac 
PLC n. 156192, tranmrindo a matéria para o art. 16, cem a acguinle rodoçlo: 

"Art. 16- ... -. .......................................... ~ .............................. . 
............................................................................................. -
IV- modo c:omo se orpniza e administra. aaupu:wdeudo: 
a) a cldiniçlo ela cstrutwa gcnl dos 6rpoo putidirioo. oam a ~ 

~ c --·· desses 6rpoo. ... aMis nnmicipal. - c DICÍCIIal, c definiçio du 
atribui915cs doo Jespcdi.os membros; 

b) dmaçio dos mandatos c piUO p&nlSU& prornli!Oçio. quando admitida, desde '!"' 
vilida puatndos oa 6rpoo do mesmo aívc!; 

c) DOI1II&S sobre o processo de dciçio dos mcmbroo dos 6rpoo partidárioa. dentre as 
qnais .. ioclua: 

I) a que~ os roquisitol pan~a CDil\'OCIÇio do ÓIJIO. inclusive a ' 
mlnima pua a publicaçlo do cdilal, com iDdicaçlo do lupr, dia c bora ela n:uoíio c cem o cmmriodo di 
matéria inclulcla na pauta. objclo ela dclibcraçio; 

2) a que defina qnais filiadoo tEm direito a voro. cm c:acla nlvc1, c o quOium .,., 
dclibcnlçio; 

3) • que _.. à direçio partidiria. ... lijp>alúios de cbapu ou • - li 
filiados participanlcs da dclibcraçio do ÓIJIO, em qualquer aívc!, o direito a IIOlici!ar a.,._ de 
da Justiça Elcitonl; 

........................ rusTIFic:Aciõ ........................................... . 
Há que oc ter .,.-. na c1aboraçio da praa110 lei partidiria. como nma du .... linbas 

mestras, a aplicaç:lo exteosM do priodpio CQ!SÔhriml da •rtO'Y"'!ri• de orpaizaç1o c fimc:jmamento 

Auim, nlo - IDiis à lei dispor sobre o mérito de oWáiu que dipm mpciro à orpaizaçlo c 
fimcionamcarD partidirio, oubstituiodo a ~ela Wdadc dos fiiiadoa pan1 dispor sobre elas através do 
estatuto, JOb peoadc sc&rirc:ucpriDdpio c a clisposiçlo lcpJ adquirir o 'Vicio da io s•·· ••'idede. AlJ 1e 

- clmcar U oWáiu que dcwm ob~ ""' --- DO - de c:acla Partido, DO 
miximo, O que IC pode fil= a& lei Ó & IDCta ~ CCDIO já O l<z O próprio Códiao Civil, aD ICU art. 
19, ao CDUIDCilU' u oWáiu que c1cvan ser doc1aradu ~ao""' talo o registro civil ela& pcssoos 
juridicu. 

ApreociJ!c Fmcuda tao.usim, oobjctiw de odcquar a- daquela matéria no citado art. 
16, sob o prisma da .... ClllqOrizaçio de oWáiu que--do-de c:ada Particlo, Clbcndo 
acstc,nousodasualllJfDOcmia.disporlim:mcnt< sobreacldiniçlodeocumórito. 

-·· ........ 
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r 

AI!=« a ftdaçlo do f 2o., do art. 12, do Substitutivo do SF ao PLC n. 156192, 
traDifurmaDdc>< cm utigo a oer ms.rido.., Capitulo IV, após o ut. 16, c inccrpoom>do ao mesmo os ff 3o. a 
6o., do mesmo ut. 12, ficaDdo oom a ftdaçlo oqpaiDic: 

• Art. -A JU51iça E1àtora1 clcsisnut Obllcr.ador pua as mmi!1cs doa lqlos parlidirioc 
de delibcnçlo, dcadc que IClic:itada a oua pn:scoça, oa !bnna do -.to do Partido, pela dircçlo do áJio, 
por IIÍjpiÓiiriO de chapa de canclid•tol ou arupo de filiados~ da rcunilo. 

f lo. - A oolicitaçlo da prcscoça do ObtcrvadOr dcYai ..,. cnc:aminhoda à Justiça ElciloraJ, 
oo mfDimo. com vime c quatro bons de """""""ê• da dUa da mmilo. 

· f 2o. - O ObSctViOior 1lri .....,.. ua Mcoa Din:rcra, 1<111 CXIliUdo tomar parte cm clisc:aSdo 
ou funnular p............,_, IIObn:qualqucr-

f 3o. Nlo poderio ""' dcsianados pua u fimç.lcs mmdas ocate utigo: 
I · os catyfidattw c seus pan:atcs. ainda que por afinidade, até o sepado pu 

iDclusi>c, ou por lldoçlo; 
D - os filiados a Partidc Político; 
m -.. outoridadcl c funciooirios que ........._bem - .,. fim9llcs de coafiaDça 

doPodcrCXCCUIÍW. 
f <4o. - O alo ~ do Obllcr.ador, que ,.... IXl"signado cm ala, alo impede a 

JCa!i.taçlo da rcunilo. 
f So. - Se o Obllcr.ador designado.., CWijAitm à n:IIDiJo, o Juiz Elàtoral'"' o Tribuaal 

-que acja apurada. rapoasabilidadc do foltoso'. ' 

JUSTIFICAÇÃO 

A priDcipalnvxtificaçlo que ac i1llroduz pela p!<ICIIIC Emcoda é de lilrma, para dar à malbia 
. um ..........., mais ccmpal!od cem o priDdpio .,.,.....ao.al da autooomia ._- aos Partidos 
Polllicoc. Por Emcoda .-u, iascriu« .., iDciso IV, do ut. 16, disposiçlo que obrip que o -.to de 
cada Partidc ...-!la ..,.,. ~ do cliRito de • diroçio partidária, sipalirioo de chapos de 
........ _ .. J1UPO de filiados IOiicilaJan à JU51iça Elcitonl • - de Obocmldoc .. -
dcb'bcralivu. Poresla Emcoda, que a1tora cm parte a mlaçlo doa ff 2o. a 6o., do ut. 12, lralllfixmaodo. 
cm artigo. busca-e buiCil'OCDtc diJcipliDar a açlo da Justiça Elcitoral, cstab d •113 u eoodiç&:s a ICI'all 

porcJaoblcrvadu DO •'r!! f•••••b• iiOiicibçJodol Partidos. 
. Por outto lado,- Emcoda, com ouau .-iorcs, pnti........,ll!primc o Capitulo D, do 

Substitutiw. que 1ra1a "Doo Ófl!loo do Partidc Político'. Com a IUpmslo cloaac Capitulo buacHc 
apcrfiliçoar o Substilulivo, pois cm fiocc do priodpõo coostiluc:iooal da """"""'"" doa Partidos Polflicoo, alo 
cabe à lei diJpor oobro aua oopni~ a alo ,... ao -no limi1o da IIICia ~ de molériu que 

dcwm -de IICU CIIIIU!o, coofOnocjá IC =a1tou an --· 

Agostode 1993 
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Projeto de Lei da câmara nt 156. 

suprimam-se os §§ 21, 31, 41, 51 e 61, do art. 12. 

JUSTIFICATIVA 

Os dispositivos tratam de Observador da Justiça Eleitoral 

nas ConvençÕes Partidárias. 

A experiência tem demonstrado que esta figura é absoluta

mente inÚtil, e o prÓprio projeto torna patente esta inutilidade 

tanto ao impedir que o Observador. tome parte nas discuss!oes, ou op! 

ne sobre qual matériR, quanto por não estabelecer quais seriam as 

suas _atribuiçÕes. 

Nas Últimas Convenções, já a Justiça Eleitoral se omitiu 

na designação de Observadores, o que não acarretou qualquer p~ejuÍzo 

aos Partidos_, ou ao processo eleitoral .. _Ao COJ'1tr~r:io,; :fixar em Lei 

a possibilidade de solicitação de providências judiciais, principal

mente quando inÚteis, é abrir ensejo a chicanas e nulidades, perfei

tamente arastáveis na origem. 

EMENDAN" 10 

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA AO PROJET.O DE LEI 156192 DA CÂMARA E OUTROS 

Substitua-se, no ClpUt do artigo 14 do substitutivo o iDdice de vot01 
ali pm>istos, pUSIDdo de S para 3%, 

O pJuraliJmo poUtico está inscrito em nossa Lei Maior como um dos 
precoitos básicoo de ..,..., sistema tq)Ublicano. A instituiçlo de cláusula de barreira 
.,._, III como ..,_ do substitutivo, obrigará a que minorias pollticu de nossa 
sooicdade acabem impedidu, de·.....,. representadas no porlamento, •qneoema.x!o, na 
pdtic:l, a c:asAÇio dos direit01 pollticos de sijpiificativas parcelu de cidodioL Portanto, 
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juipmoa mail democrático baixardes para 3% o mimero de votos nec sdr=os pll'l. que o 
ponido poHtico poua lei' ropraemaç~o par!amemar. 

EMEN])A Nlt 11 

Suprima-se- o par,grafo Unico ao artiqo 14 do 
Subatitutivo. 

JUSTinCAÇAO 

Esse dispositivo é supérfluo, pois em nenhum 
momento é prevuto o cancelamento do :-eq.:..stro quando o Par-:;.-:lo 

n!o at~ngJ.r a ex.:.qér:.c:.a prevista no cap~:. do artiQO l4. A!érr. 

disso, a supress!o Cesse artiqo se justifica pela apresentação ~e 
emenda supresaiva ao artigo JJ, 

Brasilia, em de maio de 1993. 

/~ .·· 
Senador Edua~~~cy 

Agosto de 1993 
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EMEIIDA 110 d :/__ 

Oê ... se ao inciso V do art.. 16 do Subat.itutivo a 
seguinte redação: 

V fidelidadt § Ciscêplino cor;;d&rias, 
~recesso para apuraçio das infraçOes e aplicaç~c 
ca.:s penal.1.dades, pocenco dispor, inc~~Sl.'.fe, sobre 
a perda co mandato de parlamentar por •nfidelidade 
part:o~rla, assegurado amplo direito de Cefesa, 

JUSTIFICAÇÀO 

7rata-s~-aé-emenoa que v;sa asse;urar aos Partid~s 

a poss.:.Cl:.idad.e de .:.ncluir em seus Esta:.~tcs, dispos.:.tivo que 

permita a perda do mandato por .:.nfidelidade partidhria, consda~te 
o que dispOe o§_,:; do art. 17 da Con:stit:.aç!a·roeder;al. 

Brasilia, em de maio de 1993. 

/W'k~' 
Seanoor Edua~t:tazzo t;;licy 

Projeto de Lei da Çâmara nR 156. 

Redija-se o art. 16, inciso VII: 

11VII - finanças e conta'bilidade, estabelecendo, inclsuive, 

regras que possibilitem a publicidade e a apuração objet~va da ori

gem de todos os seus ;-e cursos, e daqueles despendidos por seus cand,!. 

da tos com a prÓpria campanha e eleição". 

JUSTIFICATIVA 

O projeto permite aos candidatos fazer diretamente gastos 

com suas campanhas eleitorais, o que tem sido proibido pela leeisla~ 
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çao eleitoral. A proV!ctêricia.é salutar, pois a determinação legal 

para que os gastos- de campanha se façam, sem execeção~ através de· 

comitês partidários é' a grande farsa nacional. 

Os estatutos partidários devem prever os mecanismos de pu:... 

blicidade e apuração _da origem dos recUrsoS. Diferentemente do proj~ 

to, a emenda se preocupa não com limites çl~ ,Ra§tos e d_oações previa

mente fixados (e a experiência tem demonstrado que tais fixações· pr~ 

vias são hipÓcritas), maso _col!l- a publicidade quanto a_ or1:gem dos re -

.cursos,. qualquer qUe Seja o montante. 

O maior mell para a saÚde democrática do Pais .nao parece 

ser _a desigualdade de recursos disponíveis pelos 'diversos Partidos , 

mas a origem espÚria das receitas. 

O Partido que melhor conseguir f'ixar, nos Estatutos; re-

gras ~e transparê_r1cia, espera:-.s~" que melhor_. 11tenda aos anseios naci.,2 

na1s.de moralização do ,proi?~S~Ç_;P9l:Í.t;ic().-

........ 
T ·~ ·-' 

'' .. '·• 

... •"-'' --- -~.-

[24"? "5'793] I' Substitutivo do Relator ao fii1!'1'~92 I 
Í.·-----~- 1 r .. _,...~ 
L _______ ~s~eona~d~a~r~M~a~rllQQJC~a~v~•ll•L------------------------------------"· ____ ____ 

r , !iJ. --- - t o . ...-nTUIT..... 3 o 
· , •u.:C.~..,o-----,,----•..e>l~ -----,---AI. .. Ut,~ c·; ..... ~ Lr __ ~__!;.!_7 _ ___l _____ L__ ____ ---'-___ __j_-" 

Suprima.-se o art. 17, do Substitutivo do SF ao PLC o. 156/92. 

JUSTIFICAÇÃO 

A vedaçiQ: CODStaDt.C do Inciso n. do artigo. é l\"dd,Mamc, pois ~à ~ do art. 6o;o além de 
estar amparada pelo PlÓf'Ó<I tcxto ooastitucional. A ~ do IncUo I ~ wna ~ à n:alização da 
propagaoda politica que Í!'" 50 cooduna com 011 objca"" da educação aV>ca. A utilizaçio l<SpCIU>Sa e 
reverencial dos súnbo!oo·nài:icnais já é provista em lei e, portm10, Dlo cabe na lei dos Partidos fazer essa 
restriç!Q. 

··-··-~ 

-M,_ \ 

Agosto de 1993 
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Projeto de Lei da Câmara ~$ 156. 

Redija-se o art. 17: 

"Art. 17 - f vedado aos Partidos PolÍticos m~nistrar ins -

trução militar os paramilitar, e adotar uniforme com aparência mili~ 

tar para seus filiados e militantesn 

.JUSTIFICATIVA 

Tem sido comum o uso de simbolos nacionais em propaa.n ·

da, sem qualquer vilipêndio. A propaganda politica não pode ser vis

ta como algo de ~oral, ou m~nos nobre, implicando em vilipêndio & 
simples exibição da bandeira, ou execução do hino, mesmo que em_ear~· 

ter respeitoso. 

A proibição atualmente vigente, além de não . ter sentido é-

tico, foi posta de lado pelo uso. Não deve a Lei persistir ~ontra o 

costume. 

Quanto aos uniformes, deve-se esclarecer que a pro1b1çi0 

se refere apenas às fardas militares, e não a todo o vestuário uni -

:formizado , comum para fins de propãganda. 

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

_,_ 

I 
EMENDA 

Modifica o caput e parágrafo único do art 19 do substitutivo 
oferecido ao Projeto de lei da Câmara n" 156, de 1992 que ''Di8 põe 
sobre Parlidoo Políliqoo, regufamente oo erts. 17 e 14. § JO in0180 v. 
da Constituição F&d4ral". · ' · ' 

. . . D_ê-se. ao c11put e parágrafo único do art 19 do 
SUDS!Jtutlvo oterec1do ao Projeto de lei da Câmara n• i 56 de 1992 a 
'3eguinte I'E!áaçáo: · • ' 

':Art 19. O requenmenfD de filiação partidária sení 
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il?$lruido com prova de estar o requerente no pleno gozo de 
sells direitos políticos. 

Parágrafo único. Verificada esta condição. o 
requerimento será defiarido e entreque comprovante disto ao 
:nreressado. na forma adotada peio estatuto partidário. 

JUSTIFICAÇÃO 

A Constitulç.ão consagra expressa e- fmplicitamente o 
principio de 11partidos abertos:1

• Nem poderia de!xar de ser assim, 
.jesde que "se constiiu• um Estado DEMOCRÁTICO de Direito". 

Mas, não ficou nisto a Constituição. O § 3', indso V do 
art. 14 da Consttuição exige como condição de elegibilidade. a 
filiação partidária. 

Por outro lado, no titulo dos Direitos e Garantias 
Fundamentais;- o § 2' do art 5° da Constituição coloca os tratados 
1ntemacionais em que a P.~pública Faderati._.a do BraSil tGnha sido 
parte, dentro de nosso Ordenamento Jurídico. O Brasil foi signatário 
da Declaração Uni,erSal dos Direitos do Homem, das Nações 
Unidas, apro~.,da por sua Assembléia Geral em 1.0 de dezembro de 
1948, a qual, diz expressamente, em seu - -

·:4rt. XX!- Todo homem tem direito de tomar parte 
no governo de seu país diretamente ou por intermédio de 
representantes livremente escolhidos". · 

Vê-se, - as claras, que só os partidos abertos se 
conformam com essas normas de t>rdem constitucional. O partido que 
impedir, por qualquer forma o ingresso de um eleitor, em seu seio, 
está ferindo aquelas normas, por impedir que ele tome parte no 
governo de seu país. 

Ao ingres3ar em um partido, o eleitor está fazendo uma 
profissão de fé de sua conversão ao credo partidáno. Infiel que seja. 
por seu procedimento, Já dentro do partido, serã processado, 
guardado o devidq processo legaL Fora disto. não há Estado de 
Direito. mas ditadura partidána. que, alias é o que e>aste entre nós. e 
que é preciso ser erradicada, a todo custo, por constituir o câncer de 
nossas insntuições, . 

EDRO TEIXEI~ 

Agosto de 1993 
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Projeto de Lei da Câma~a nt:~ 156. 

Acrescentem-se § § 2" e 3m ao art. 1·9: 

" 2!il: - O co_mprovante deve ser autenticado pela Justiça E

leitoral, excltlsivamente para fins de· c6mprovação da data da filia -

ção. 

3" - o prÓprio eleitor Pode providerrciar a autentica 

ção prevista no parágra~o ánterior, considerando-se deferida a fili~ 

ção tr·êl;:l dias ant-es da apresentação do. comprovan_te à Justiça Ele! to• 

ra1 11
• 

JUSTIFICATIVA 

~abe-se que ~ questão da fil_iação partid~ria causa gra-

ves confTitos no processo eleitoral, com. freqUentes impugnaçÕes e d~ 

cisÕes mui tas vezes contradi tÓr!as da Justiça El-eitoral. Notad~ente 
•• ' - ., ... .- .- - --- - • • -. T-

depois da Constituição de 1988, muitos cidadãos ~oram impedidos de 

c-oncorre:r fac~e, .a. interpretaçZes juridi,c,as, depoi_s_ alteradas, enquan

to muitas candidaturas só foram registradas às vésperas dos pleitos, 

com notÓrios prejuizos para os Partidos e candidatos. 

O projeto, em boa hora, resolve a questão, confinando a f! 
liação ·pârtidária ao" âmbito interno- dos PaJ"~idos~, ~-e~ atenção à re· 

gra de auto.nomi~_ do !\~~. _1_7~, (__;~, d:a Consti tuiç.~?-~ 

Mas o prÓpri-o. projeto faz a exigência de prazos mÍnimos P!!:_ 

ra filiação de_ candidatos, aliás uma condição ~~~~tebiblidade que 

parece não poder ser af'aStada, face ao art. 14, _§. ;3;2, inciso V, da 

Constituição. O projeto, porém, nada ·oo_stante fi'ei à~ autonomia part.!_ 

dária, teve· de render-se à !J.ecessidade -de dar ~u,t~~ticidade às datas _ 

de filiação. _Par\9- t.@:tc;>. est~eleceu ~Il'! complexo __ IJleCanismo, com o 

envio, duas vezes por ano, à Justiça, de listas cõm os nomes de to

dos os seus filiados. Nos grandes municipios, com milhares de filia

dos. tal providência parece ser.extremamente penosa e de dif:Ícil ex~ 

cuçao. 

A emendã institui outr9 sist~~a. co~ igua~ finalidade. 

o Partido, ou u prÓprio eleitor, à medida em que forem se~ 

do deferidas _as filiaçÕe,s,. pr?Viden.c:i,arão a a\,ltenticação da data na 

Justiça Eleitoral. O, filiado, tendo diante de si es·te mini mo e pri -

meiro dever quanto à sua: filiação, talvez comece a .sentir que sua 
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----~------------~---agregação ao Partido não . é mera ·rormalidade bUrocrática; um nÚmero 

_a_mais para servir de massa de manobra. 

Além do mais·, o sistema do projeto ·abre eSpaço a :fraudes , 

.pois as listas semestrais não podem definir com precisão a data da 

·,filiação, que, não raras vezes, deve ser averiguada com exatidão de 

dia. 

~, 

SUBS'l'ITU'I'IVO .. APRESOOAOO PELO SENADOR JOSI! FOC'-AÇA AO 

PROJETO OE tEI DA cAHARA N9156, OE 1992 

(N91.670/89, na caaa de Origem) 

D1apÕe aobre Partidos Pol!tico• 
·regulamenta oa arta. 14, § 39, incis< 

V, e 17 da Conatituição Federal. 

Emenda Subat1tut1va n9 

19, IN VERBIS: 

-Substitua-se o texto do art. 20 pelo texto sequinte: 

"Art. 20. O Partido poderi estabelecer em seu• 
~estatutos prazo m!nimo de filiação para que o elei -
tor seja candidato a Cargos eletivos na direçio par
tidária, nas eleições major~tirias ou proporc~onais~ 

J U S T I F I C A Ç A o· 

A Constituição Federal estabelece em seu art. 17, 5 

·•Art. 17 OMISSIS 

§ 19 - ! assegurada aos partidos pol!ticos autg 
nomia para d•finir sua estrutura interna, organização e funcioname~ 
to, devendo seus estatutos estabel~cer normas de fidelidade e disc! 
plina partidirias•~ 
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Assim, no dizer do rêBI)êitadO Constitucionalista 

CELSp RIBEIRO BASTOS, nos seus "Comentários i Cons'titu1~i.o ·a~ Br.! 
~11~ '. ,eda Sar~iva, 29vl., ~989_", •o_ tex~o oatual '(da'·ê:OnBtttuiçãÓ), 
pratic~ente elimina a ingestão do Estado na·màtêria'atinente·~'i 

.. estruturação, õrqanização .e funcionamento dos p&rtic!os•. 

. . . No mesmo sentido leciona JOS! AFONSO DA SILVA; ··~o 

seu consaqrado "Curso de Direito Constitucional Posit!vO•,' ao c6-
mentar o dispositivo em tela: 

"Destaque-se ai· o princ:lpio dã: àUto'nOmia · pâ~t'tc!.ã'
!.!!" ,t que é uma oonqúis ta sem preéede'rit\e', de· tã;l 

sorte que.a lei tem muito pouco a fazer em mat~ 

ria de estrutura interna, orqanizaçid ~ funciona-
. mente doa partidos • ~ 

E prossegue o festejado publicista: . '' 
"Este (os partidos) podem estabelecer· os órÇioS ·in 

• I • • • .'.-

te~n08 .que lbea.aprouverem.Podem estabelecer as regras 'que 'quise 
r.e,m sp~~e seu .funcionamento~· Podem 'e"st::olher o sis't"eU &ue-, ':àif!rh.O:~ 
lhes Parecer_ para' a deaiqnaxão de• seus -Cand.i.datos·. (;";-:-}-" Pbde"m ~·~: 
tabelecer- os requisitos gue·entenderem·sobre fiiiacão e militância~ 

ConcluindO,.' a aeq'uir: · · 
"A autonomia é conferida na suposição·- ae· qÜe v 'Caàa 

partido busque, de acordo com suas concepções, realizar uma estru
tura interna democrãtica. Seria inccimpreensivel que uma institui -
ção resquarde o regime ~emocrátiCo_ .se internamente não observe o 
~esmo regime". 

" ' 
Ora, face os comentários desses ilustres juristas, 

a exigência constante do art. 20 do projeto em dicussão é clarame~ 
te inconstitucional. Com efeito, obrigar que o eleitor esteja f! 
liado ao partido pelo menos um ano antes da data das eleições e ~ 
pliar esse prazo para dois· anos no caso de· portador de mandato el~ 
tivO significa 1tÍ11àcuir-se:em matéria que a Carta Magna reservou 
p,Ç!J. o. âmbito • interna corporis • das agremiações pO.rtic!árias • 

.. com certe~a:, ç ef~i tp_ prático .à~ t~l.." eXiçê~c-ia ~e~ .ia '.a 
cassação dos direi--tos politicas de nlilhõeS de brasile.ii-oS. ·que ·d:e~S~~ ~ 
ja!$Se'rli participar ·áa a_tivi.dade politica, pois com a at;.u~l~~inst:ab-~~- ·. 
li4ade do quadro partidário, as definições politico-eleitorais sg 
mente se verific~·. com as eleições. Ademais todos s~m:os d~~ di
ficaldades dos par~idos para atuarem·permanenteme~~~~. 

•' ' I 

Por outro lado; se aprovado o art •. 2~ ~~o.ora-&&. 
encontra a sua ie~-~çio, l:?~star:i.a, que um partido - e isso ocorre· 
muitas vezes nas querelas municipais - afastass~. filiados por pe! 
sequição para impedi-los de concorrer a maildatOs pOpUlares. · 

Estaria restaurado, pois, o poder das oligarquias 
partidárias, dos donos de p_artido que ficam com o po4er de excluir 
das chapas de candidatos aqueles que· lhes possam fazer •Sombra•. 

O·' dispositivo que pretendemos mu~~. a redação a,! 
cança, pois, objetivo inverso ao almejado. 

Visa fortificar Os par~idçs· e enfr~gQeCe o siste
ma partidário, toraando~o oligárquico e anacrõnico. 
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Modernamente, o que ae procurA é ve"Vi-talf a c!itadg 
ra daa direçõea partidárias, contemplando inclusive a posaibilid~ 
de d~ candidatoa independentes,. não fi.liadoa a partido•, como re
centemente ocorreu nos Estados Unidos. Isto i, toda vez que um 
partido violenta • sufoca vocaçõea politicas para proteger .o• 
aeua •donoa•, hi "vilvulaa de escape• para permitir o equil!brio 
elo dotema. 

O cidadão deve estar filiado a determinado parti-
4o politico pelas auaa idiiaa, pelo seu proqrama • nio pelo 
e pelo t-.or de aer exclu!do da vida pública. 

Oe••• modo, Peiàa r~zõ~~ aqui elencadaa i que 
~ a "presente emenda aubatitutiva ao .art. 20 do projeto. 

medo 

Pela nova redaçio propoata, partido politico q_ue 
quiser estabelecer prazo m!nimo de filiarão oara que o eleitor ·~ 
ja candidato a cargos eletivoa, que o faça;. Paqari o preço devi
do - com certeza alto - por iaao. o que não pode ocorrer i a lei, 
atropelando a COnatituição,intrometer-se na vida interna partidá
ria para impor norma doqmãtica e antidemocrática. 

Solici~oa, pois, o apoio doa nobres pares para 
a aprovação deata . .menda, em de~eaa da democracia interna doa par 

t:Lcloo poli t:L.coto • 

"·.n:H\ . . 
~r~ .. - . ·--·· u 

1 ~ ~~ 15.11 

r;;z;T;J I' PROJETO DE LEI DA cliHARA N9 ,; I 
I. I r"'-'-=, 

SENADOR NELSON WEDEK I N • I_ __j 

r--------------------------------------~ 

EMENDA AO SUBSTITUTIVO AO PLC 156/92 

Oi.:se ao Art. 20 a seguinte red•çio: 

Art •. 20 - Para concorrer a cargo eletlvo, o eleitor deverá estar 

filiado ao respectivo Partido, pelo menos seis meses antes da data 

Dara as elefeõos, ·~Jorit.Írlas ou proi)C?reloll~i:J.s. 

Agos.tQ de .. 1993 
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JUSTIFICATIVA: 

Seis meses é um prazo razoável e- mais de acordo com a -tradição 
do direito eleitoral brasileiro. Prazo de um ano~ como q-uer o subs~ftUi:{v'a, é 
bom somente para os ·grandes partidos já formados e consolidados. 

Não interessa aos parti dÕs mêd i"oS--~ aos pa 1-t f d~~ em pro~esso de 
formação. Mas sobretudo, não interessa ao aprimoramento do process~ ;olftico 

do.nosso PaTs. 

nr-------------------------~~1~-------------------------, I' PROJETO DE LEI DA cJIMARA N9 156/92 I 
Ll'~s~E~NA~D~o~R~N~E~L~s~oN~w~ED~~~~~"--------------------------------~1 ·r-:-··~:=-J 
r 10·-- ZO·~ 3IXJ·- 40·-IVII 90·1wtTifufnvo--. 

~--------------------~---------------------~ 

EMENDA AO SUBSTITUTIVO AO PLC 156/9,2 

Dê-se ao § 19 do Art. 20 a seguinte redação: 

Art. 20 - •• .-.-•••• -•••••••••• ~-................................... . 

§ JQ - No caso de portador de mandato ele-tive, o prazo a que 

se refere o " caput " deste artigo ·será de um ano. 

JUSTIFICATIVA: 

Quem deve julgar· s~ é correta a mudança ~e, partido, é a popul!. 
ção, e o eleitorado. Muitos mudam de partido por oportunismo, outros porque 

tem boas, sÕI idas razões para fazê-lo. As vezes, mesmo, são oS partidos que se 

desviam de seus compromissos. Por isso, a emenda reduz o prazo de dois anos 

( disposição original, ) p'ara um ano ( proposta desta emenda ) . 

-=-------------------------------------u.oNg 
,~ ~~ ·---] 
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I 
F;? ';T;J' :r:~S<b~~·~t~u;u~t~iv=o~~do~=R;el~a~t;or~~.;o=PL-='C'=....;,.:.~.:./..:9..:2 _______ .;__--'1 
[. _--=::.:::::::....:==~-~~~~~~~~~~~.=;1 r"'""""---, ___ senador Mario Covas . L___ ___j 

I' 11&]--- zO·-- 30·-'- 40·~~ .... - "tO·I~rrvmvo...-., 

C"';":JC ~---·-=";o=·-· ~~~~~~~~~~...:,_"·=-·u-=2====~===~-----l. ___ ~_·"'_'=-:1 __ _~ 
w--------------------------------------~ 

r 

Sup-oo §§I' o2',doort. 20, doSubsti!Uiiwdo SF ao PLC 1~6192. 

IUSTIFICAÇÁO 

CcoquaDro a Coasti1uiçio Fodcrol, em seu UI. 14, § 3', defira à lei o poder de dispor sobre a 
"flliaçça putidúia" como uma dos •....,mç~~es de elqpl>ilidadc', há que ,. considerar que a ctiscrimiDaçlo de 
- doda 101 portadora de maDCIIIo cm reloçio aos filiados em geral ao Partido, c:oostitui medida que 
r- o priDcipio da isoaomia ou da iauafdadc de todos - • lei, inscrito 110 caput do .... ~·. da c.na 
~ Por iao, propllo-oe a supreulodoo Parigrafos que fonm acroscidos ao projeto orisioário. 

P.rojeto de" Lei da Câmara nJ. 156 w 

Redija-se o § 20 do art. 20: 

11 § 2•- Não prevaleCe a-eXigência dos prazos previstos ne!! 

te artiao, quanto a candidatos já titula~es de mandato. nos 

de 'tusãc, incorporação ou extinção de seus Partidos". 

JUSTIFICATIVA 

casos 

·Além de maior clareza de redação, a emenda também afasta a 

exiaência do prazo de um ano do caput do artigo: fica assegurado o 

direito do titular de mandato a eoneorrer ao pleito, evitando-se pr~ 

,ju!zo.por manobra& internas dos Partidos. Enquanto estes nao 

Agosto de 1993 
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---~"''"-êie'tivamente nac~Õnais, estáveis -e for-tes, a exceção da emenda pare

,ce ser melhor•que o risco de. se condenar uma candidatura por chica _ 

nas partidárias, frustrando-Se o julgamento do eleitorado. 

·~·- •• ~~-.. * ~ ~.- --- ~l. 
. -· f. 

, , ,11Ron;'l'Q DE -~I .N9 -l-!}6 '· .1.9,92 , , 

• (!>? l'670/89',no: t:àzia de· Ctigom) ••• < ~ • ~ .... _~ 

'· ' •• ' t' o •••• ·-.~~ .. ~,·.· •• ·-~·~·-.·- - ... -~ ... · ·-' . .' 

t.igo 20. 

dade, o que é 
zê,;.ío:. 

... · ... .._ ' ... ; . 
..• ••• •. -Jo'•r•~~·• 

Dispõe sobre Partidos Pol!ticos, 
_,_ __.._~ ...__ ,__._ ' ' regulamenta os arts. 14 , § 39 , 1!!: 

· ~ ·-- • -·- ~~_,., . .., .... __..,.,_.,.cisos· .VP. e 17 da·· C:ona.tituiçib' F,!__~ • · 

deral: 
. ---------

EMENDA SUPRESSIVA N9 

,-. 

JUSTIFICAÇ/iO 

2 criada, nestas alíneas, uma no~a inelegibili 
-=,---··-,-.-: .. ' ''l< ~~..;. -

vedãdo Pela Cons-ti.tUiÇão~ pois soine~t~ ~la pÓde t~·-L 

Proi.bir um deputado de ser canàfdáto, exigindO~· 
lhe .dois anos de fi.liação partidária e um ano para os demais cid~ 

dãos, fere o principiO da iqudaldade perante a lei e extrapola " competência da legislação complementar que estabelece condições de 
ele9ibilidade e não inelegibilidade. 

·. ~ 

.. 



7802 Quarta-feira 25 -DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

I 
[24? 5 .. 793] 1' SUbstitutivo do Relator ao P.Lci'56/92 I 

Lr= __ ~s~e~n~ad~or~~Ma~r~i~o~C~o~v~as!_ ________ ~--------------------~1 r=-:~~NMO~ 
r 
r~~ ... ~.:J ·c~..· ----·-=Z:.:·;_·.'-----'-----·-·~-~-~-·~~~~:~:~~-·-~_· .. _-~-----~-;_-_-_-_-_._ .. _·~_==::l ____ _J . 

r.-------------------------------~~--------------------~~~-----, 

I~ 

Substitua-se no caput do art. 21. do Substitutivo do SF ao PLC 156/92, a refeltnc:ia aos 
meses de "maio" e "dezembro" pela referência aos meses de "abril" e "outubro". 

JUSTIFICAÇÃO 

. , .. ,_ . _ A oo~ . ~ no caput .do :artigo- visa permitir à Justiça- Eleitoral o controle do 
cumprimento dos prazos de fi~ putidária para os efeitos das caodida!ur.u a cargos cletivos. No texto do 
projeto originário da ~ ~ prv.o núnimo de um ano pua a filiaçlo partidária era fixado em relação a 
data máxima para a ~das Coo"""çõcs partidárias de escolha de c:an<lidaros, que se ccccrra a 24 de 
junho. PortantD, a fixação da data de maio para a reme= das n:laçõcs de filiados tinha ~ c:om essa data. 

Cano o Substitutivo alterou o termo da coatagcm do prazo de fi1ia.ç1o. fixaDdo..o a partir da 
data embelecida para as clciçõc:s. que é o dia 3 de outubro, C<lDVém ajustar aqueles meses para. a remessa das 
listas de filiados à Iustiçi. Eleitoral, mudando-os _para abril e outubro, oa primeira semana dc::sses meses. Desse 
modo, • Justiça clciloral tcril 'c:ómo afi:rir, cfctivomclllc, pela """""" da tista de filiados, o cumprimento da 
exigêaci& mínima de um -anó de 'filiação, quy se~ a 3 de outubro do ano anterior ao da cleiçJo. A fixaçio 
do mês de abril como o outrb- mês, dccone _da coovetriência. acolhida do projeto -e no Substitutivo, de 
cstabtlccer um ciclo de scis meses para a remessa obrigatória das listas de filiz.ção à Justiça Eleitoral. 

J 

Agosto de 1993 
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I ~da._ '19 jKJl 

Q~~7;}] I' PROJETO OE LEI J>H~!1ARA N9 ,;~-; I 
~~.==~~====~~~-========~r=~=·-~·=~ SENADOR NELSml WEOEK I N L__ __j 

r ~ 00- ......._ 2 O · _..,.,.,.,. .3 O -- 4 O · -- 9 O· -rrvmvo--. 

EMENDA AO SUBSTlTUTlVO AO PLC 156/92 

Suprima-se o Art. 21 e seus parágrafos 

JUSTIFICATIVA: 

O atual sistema de fichas eleitorais é muito mais adequ~do aos 

interesses dos partidos do que a nova sistemãtic_a proposta nQ Art. 21, que s~ _ 

deseja suprlmir. 

~u.:-----------------------------, 

~k<l'l-

EMENDA H2 j'! ,fJL._jA!)IDILPPRRJJO!Jl[I;E;]T];OWDlJEWIWfUI.JlD!eAWCiJDWN"'º"--:L' :í~b6.lf.>9><2 

Dispi5e s'obre Partidos 
F'ol Í-ticos, regulamenta os 
a,rts. i7 e 14. M 32, inci
so. V, da Consl: 'i tUiç:i(o Fe
deral. 

Redija-se assi_nt o axt. 23: 

Art. 23- Par~ desligar-se do Partido, o fi
liado faz comunicaç:~o esc1·ita ao órgão de direÇão municipal 
e, sendo o caso, iii:O órgão de direç:ão n~gional e/óu nacional 
d~ que participa, e ao Juiz Eleitoral da zona em que for 
inscrito. 

JUSTIF'ICAC~O 

E~~nde-Ge ao órgão de direç:~o partidária, 
regional e/ou nacional, a exigência da c-omunicação do fi lia
do que !I.C!' desli511ar do pa1·tido. 
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~de.. 71? PLC 

Projeto de Lei nv 156. 

Suprima-se o art. 21. 

~-

\ 

JUSTIFICATIVA 

Projeto de. Lei da Câmar.a nR 15'6. 

Redija-se_ o art. 22 e ~eu parágrafo: 

11Art. 22 - É f'acul tacto ao Partido PolÍtico estab_elecer-, em 

seu estatuto, prazos minimos de filiação superiores aos :çrevistos 

nesta Lei, com vistas a candi_datJJ,ra a cargos eletivos, n8.o se permi

tindo a exigêr:cia de !fiais dE. dois anos de_ filiação, em que.lquer hiJ:.-.2, 

tese. 

Parágrafo Único - Os prazos mÍnimos de filiação, com vis -

tas a candidatura a cargos eletivos, não podem ser alterados no ano 

anterior à eleição 11
• 

JUSTIFICATIVA 

A emenda prazo superior a dois anos: evita-se que o Parti

do, aumentando o prazo de ~iliação, manobre, de ~orma espÚria, pa

ra impedir candidatura de candidatos tidos com dissidentes. Já que 

nao é possiVel proibir alterações nos prazos no perÍodo de dois a -

nos anteriores às eleiçÕes, pois se prevêm ~leiçÕes a cada dois a

nos, a Única forma de se evitar a manobra acima noticiada é proibir· 

prazos minimos de filiação superior ao biênio. 
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O parágra~o deve prever o ano anterior à eleição (365 dias 

antes da eleição), .e não o prÓprio ano da eleição: Se prevalecer a 

redação do projeto, o prazo m!nimo pode ser alterado ~m fins de de -

zembro; sem possibilidade de o cidadão assim prejudicado buscar aga-

salho em outra legenda. O critério proposto sÓ_se aplica a elei -

tor não riliado a outro PartidO anteriormente, nao abrindo portas f~ 

c eis, portanto·, a 1-leg{ ti mas tro·cas de legenda. 

~-~ 
f7YUUdt:i 77:' )8'- é. 

Projeto de Lei nll 156. 

:::.uprimam-se o art. 2-3- e seu- parágrafo, e o parágrafo único 

ctO· S.rt. '24, e redija-se um artigo com a seguinte redação: 

"Art. · - Filiado a um Parti_do, o eleitor está -automátiCa 

e i'm.e·dl.atamente desligado do Parti~o ã .que, anterioremeitte, estava 

ffliado •. 

Parágrafo Único - o· filiado pode desligar-se do Partido 

baStando :fazer comunicação neste sentido ao Órgão partidário". 

JUSTIFICATIVA 

Se o prcljeto mantém a· Justiça Eleitoral' lor:ge do pro·ce-sSp 

d~.'J"_i.].iação, não.-há-·razão para fâz'ê-la :Participe do: prOcessO de deS

l:tg~8nio; 

Deve se~·realçado, outrossim, que o prazo de dois dias 

de·. 'p.ermanência do __ vinculo, mesmo depois do desligarfiéttto·, a par de 

desProvido de qu~lquer razão práti~a, só se presta a abrir opOrtuni

dade a intermináveis discussões judiciais, sem qualquer beneficio p~ 

ra, ª· :::;aÚde da vida partidária e p'o'l.i tica. 

Se o projeto elimina a burocracia cartorária na filiação 

com ma:l.Or razão ela deve ser afastada no processo de desligamento 

Em caso de nova filiação, o sistema'atual de desligamento automático 

não se tem mostrado nocivo. 
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I 
1J 

Li4? 5"7!2] I' Sphnt;it;ut,iyo do Relator a~ 156/92 

L~~~==--------~--~~ r·--~ _Sanador Mário Covas . L_ __j 

r 10-~ zt:J=- _ :s~---,... 40--- •0·-ITI'I'IIITNO ........ 

r==--~~~ ~r-=== _____ 2_4_' __ --~ __ o_n_;"_c_;_·u_. ____ ~------rv-·_··==========-~-·""-~-----J 

I
~· --------------~ 

D6« 110 laciJo IV c 110 Pmgro10 Único, do art. 24, do Substitulivo 110 SF ao PLC IW92, 
....... rodaçlo: 

*Art. 24 ........................................................................................... . 

m -expu~s~o; 

IV - outru formu ptevistu DO estatuto. 

t ,. - Noo casao dos iDcilos m .c IV, ,; obrigatória a OomiiDicaçio 110 lllia&ido. 110 pruo 
-coitoboraadadocido. 

§ 2" - <lo- ac filiar a ou1Jo Partido dc>at úzcr CCll!I1IDicaçio 110 Partido .-;., c 110 J · 
Eloit!xal da Zcaa cm que fi>r iDicrito, para ca fias clc .......... ._.. clc sua flliaçto, aplicaDdo-oe a · · 
do Art. 23 c .... PaJáandO Único, clcala lei; • Dlo rcalizoçio clcaa ccmuoicaçlo 110 dia - 110 da 
flliaçlo CXlllfiaura a dopla filiaçio, ICIIdo ambu OOIISiclcnodu aulas para todos ca cfcitca Jepil." 

JUSTIFICAÇÃO 

A cmeada Yiaa tomar mais precisa a rodaçlo do dispositivo, iDiroduzindo u duas moiü!<:a9ilc.l 
aaiaaladu. A primeira mocti5 eçlo tem px- objetivo tomar obrigatória. oo prazo de quareata c oito boru, 
ccmuoicaçio 110 o1iDgjdo pelo~ imodiam da filiaçlo, ...., 1101 cuca clc expulslo c:omo..,. · 
CUOI que veablm a ICI' previsto~ oo estatuto do Partido, ptutqaido, aaim, o direito do filildo a te filiar, 
clcrido ranpo, a outro pulido. A ICg1lllda modificaçlo 1ambém via apenas apcrli:i9DOf a rodaçlo da 
IDmaDdo illduvidoa a sua aplicaçlo, iDc:lumc, com o cstabclccimeoro do ~- plC\'iJtD 110 -o clcalipnalo clc Partido. 

Ccaván rcaaallar que a IIOIDI& do P""srafu Úoiex> do ut.24, do Subltilutitivo, truri>rmodlj 
cm § 2", pela-EmcDda, é al>t<>l.- DC<CSSária teado cm vista a oova sistemálica idoioda, cm 
• flliaçlo porlidória- ..... - da alçada~ pa:tidária, lairudo • .....-da J . 
Eloit!xal110 acu COIIIIolc. Pelo Art. 69, da LOPP atual, que oboclccc a outra sistemílica, ........,.._ com 
~ clcaa lei, a filiaçlo a ootro Putido eancclaiiUtcmalic:amcu a filiaçlo omaiorlqlistrada 
c:arl6rio da Justiça Elcitixal. Pua&Ddo a filiaçlo ao coatrolc dos partidos, Dlo bi mais c:omo aplicar 
IIIOCaoismo do ...,...,.....,. auloalólico. Dai, a furma c:ooccbida no dispositivo pela qual esse cuiCCilunc..q 
-. clcpcaclcr da ccmuoicaçlo -pelo próprio im=ssado, Sob pai& clc sofrer. saoçlo p!CYis!a 110 

dispcai!ivo. 

Agosto de .J993 
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r;z;;•T;;J I' PROJETO DE LEI DA C~MARA NQ I= 

r=;ENADOR NELSON WEDEKIN 

r 10-- •O·,_,.,.. 

G~~~ L..r __ -~2~:_-_-_-_-.l~~~~ó::.::.::~-;::.O_-_-_-_..,._-_-_-_-_·--~~~~~~~~----~---~----..I 
~-------------------------------------, 

EMENDA AO SUBSTITUTIVO AO PLC 15.6/92 

Art. 24 -.-••• -.-,,;.-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§ Onico Ã tiliação rTiais rece"nte anula a ãriterior. 

JUSTIFICATIVA: 

A emenda quer fadl itar' a Vi'da dos partidos e de quem se dispÕe 
'>I'' 

a fazer vida partidária. 

',o,',,' l! >lI I' 

t •• '' '. 

; • t;' •,·- . . ~ . ' 
fHfNDA Ni /9 (l, AO 'pRQtlfiP DE I EJ DA CD NS_ ~1 !5612p 

Art. 24 -

Disp5e sobre Partid-os 
.·Po\~t.icos, _r~gulamenta· O'S 

• +~-r;t;s .. 17 e J.41-~ tt 3!2, inci.- ~ · 
so V,_ da Con,st ituir;llo Fe.
d~r~i. - ·' · 

Redija-se assim o p:a1·ágrafo único . 

. _,·~a·l·ásrafo ünico_._ Quell <;e filia a outro Parti--
. do deve faze17 comunicaç:ão .. o órgão de direç:ão r~unicipal e, 
desde· que o integre, ao ól·gão de direç:ão ~egional e/ou n;a
cional e ainda ao Juiz de sua respectiva Zona Eleitoral para 
cancelar a sua filiação. Se não o fizer no dia im~diato ao 
da nova filiação configura dupla filiação, sendo ambas con-
5-ident.das nulas pat"a todos os E'f'eitos. 
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.JUSTIFICAC~O 

Exige-se ã comuniCac:ão tambêm pa.l"a o Órgão de 
direc:io regional e/~u nRcional de que o liliado par~icipa 

I 

Í. ~~~~~---------li ~~--.-..~ _ Senador Már .io _Covas . 1_ __1 

c~·~~,~~ cL· ___ ·;_?_·~~~~-·:_-_-_-_·~_··_·~-·~~--_-_:-_-_-_-_-____ ..,L. __ ~_·_ .. _·~--...J 

r.---------------------------~~~------------------------~-; 

Substitua-se a redaçio do art. 27, do Substitutivo do SF ao PLC 156192, pelo texto do art. 25 
do projeto originirio da Cámar.t., ficando assim redigido: · 

• Art. 27 - O cstatuiQ do Partido poder:\ estabelecer, além das sanç6cs relativos à disciplina 
fidelidade partidárias. normas sobre pcmlidados, inclusive com desligamento tempOrário da bancada ou 
de maodato de parlamentar, nos scguintos casos: 

I • quando o parlamentar, poc atitude ou pelo voto, se opõe às diretrizcs legj.ti~marneuul 
estabelecidas pelos órgãos partidãrios; 

U ~ QlÍahdo o p~ deixa O Partido, sob cuja ~-foi e!eiU,. ~" :;< • -

. . § 1° • A perda do mandato do parlamentar é dceretada pela Justiça Eleitoral, 
rep~ do Partido, ajuizada no prow do cinco dias cootados da data da decido do órgão partidário 
assegur.ula ampla defesa do aousado. 

§ 2° • Se, decorrido o prazo cstabelecido no parigrafo anterior, Dia houver sido ajuizada, 
repn:seotação podo ser proposta, nos dez dias subseqiientes, pelo órgão do ciU.ção imcdiaWncotc superior." 

JUSTICAÇÃO 

O projeto originárió da' Câmara cstabCicccu. acertadamcntc, a PosSibilidade de o estatuto 
Partidos fixarem normas sobre penalidades, inclusive com o desligamento temporário da bancada c perda 
maodato, para os casos de infidelidade partidária e para os par1amcntares que dcixarml o partido sob cuj 
legenda foram eleito<. o~ Substitutivo adotou orientação diversa eliminando a possibilidade de, = . 
normas, se incluir a perda do mandato. A p=tc Emenda tem como propósito resgatar o textó proposto 
Câmara que foi objeto de amplas discussões c acordo partidário. 

Agosto de 1993 
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!MEIIDA HO 

Ot·s• ao art. 27 do SuOstitutivo a se~in~• 

HArt. 27. O estatuto do Partido pode 
estabelecer normas sobre pene.lidaoes, i.nc!.uSl.·:e, 
:c~ cesliçamento temperar~: ~a Ca~=~~a =~ ?•r~a oe 
~a~oato ae parlamentar, nos segu~ntes caso•; 

I - quando o parlam&ntar, por atitude ou pelo 
voto, se opõe ~~ diretrizes leg~timame~t• 
estabelecidas pelos órgAos ~artid&r~os; 

:I - quando o parlamentar daixa c Partidc, 
sob =~ja leqenda foi eleito. 

S 19 A perda de mand.ato do parlamentar 6 
decretada pela Justiça Eleitoral, mediante 
representação do Partido, ajuizada no prazo ~• 
c.:.~eo dias contados da data da d.ec.:.slo do ~r;ic 
part~dAr1o, assegurada ampla defesa ao ac~sado. 

$. 2i ___ Se, decorr:.dO c prazo esta.Oelecido :'lc 
p.sr6;rafo ante r .:.o r, r. à o houver s l.dO .s j:.ziza.da, a 
representaçlo pode ser proposta, nos Qez d~&J 
subseqüente, pelo 6rg.!o de direçlo i:nediatamer..l:.t 
superior.~ 

JUSTIFICAÇ~O 

A i=lropo!ta :em 
fortalecimento dos Partidos 

como ;:rinc1pal oOjetivo c 
Politicos, vinculando 01 

par!amenta.r•• eleitos as propost~~. e p,rç_;=amaa partid.Arioa. ! 
prec.:.so estimular a construçAo, a coesõo ~artidiria, e tamb6~ c 
·e~m~::c:::-._:..•~~ ?os f!._:.iad~s com ·o Pe:rt!.d.o. A Constit.:iç!o estabelece 
que :-:ào se poete ::::lisputar um.! ele.iç!o. sem- elt4i: vinculã.d.o a ~= 
PArticlo Politico. Aaaim, nio se poete admitir que •••• vinculo 
seja perdid.o po~ completo apó• a eleiç&o. 

Ressalte-se que n!o .. trat.á de 
, ~~.ri~~tt?ri~d.a_cle_ aos Parti~os_, e sim, Aqueles que o dese;arem, uma 

polaibilidad.e para incluirem, em seua. reapect.ivcs Eat.&t.ut.cl, 
C.iSpOii~iVóa 'que per·m-it.am uma maior vir.culaçic doa par!a.men1:area 
·aos PartJ.doa: A perd·a cio manqato por ir. fidelidade· part.i~6ria r.ic 

suapende os d.ireitos politiC~s d.o parlamentar, tampouco 6 'c&\11& 

de inele9ibilidade. 

Braailia, em de maio de 1993. 

Senador 
/~~. 
Eduardo%-r~~ 
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EMZifDA lf• 

Inclua-se apOs o art. 27 o seguinte artigo: 

'"A.rt. O processo e julgamento d.a 
represantação do Partido Politico, para a 
decretaçlo da perda do mandato do parlamentar que 
tiver praticado ato de infidelidade partid4r:a, 
cabei 

ao Tribunal Superior Eleitora!., se a 
representação. é dirigida contra Se:-::o!.do:- o-.; 
Deputado Federal e eneam1nhada pelo Orgão ~ac~c~a: 
de Partido; 

II ao Tribunal Regional Eleit.oral, se a 
representação é dirigida contra Deputado Estadual, 
Distrital ou Vereador, e encam~nhaca, 
respectivamente, pelo Orgão regio·nal ou munic i?a: 
do·Partido. 

JUSTIFICAÇÃO 

A emenda visa regulamentar o processo e o 
julgamento pela juaticra eleitoral dos casos da perda de rna:"".C:~~: 

parlamen~ar por infidelidade pareiàAr~a. 

propoaea ao art.. 27 neste sent.'ido. 

c-onsoante e:"::e:"'.da 

Braailia, em .de maio de 1993. 

t!~~? .. 
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy 

Agosto de 1993 
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~ N-r&--;-:-:-1 rr-------------•ooo•o"~c:---c-::c:-:=--------~ 
(24/ 5/92j r Substitutivo do Relator ao PLC 156/92 

r=senador Mário Covas 

Substitua-se a redação do art. 28, do Substitutivo do SF ao PLC 156/92, pelo texto do art. 2 
do projeto originãrlo-da Câmara. ficando assim redigido: 

"Art. 28 • O processo e _julgamento da represcntAç!o do Partido Politico, para a decretação 
perda do mandato 00 parlamentar que tiver praticado ato de infidelidade partidária. cabe·. 

I. ao Tribunal Superior Eleitoral, se a representação é _dirigida contra Senador ou Depu 
Federal e encaminhada pelo órgão nacional do Partido; 

O - ao Tribunal Regional Eleitoral, se a representação C dirigida contra Deputado 
Distrital ou Vereador, e encaminhada, respectivamente, pelo órgão regional ou municipal do Partido." 

JUSTIFICAÇÃO 

O projeto originário da Câmara estabeleceu, ~ a possibilidade de o estatuto 
Partidos fixarem 119rtn3S sobre penalidades, inclusive com o desligamento tcrnpor.irio da bancada c perda 
~ para os casos de infidelidade partidária e para os parlarncntares que deixarem o partido sob cuj 
legenda foram eleitos, atribuindo à Justiça Eleitoral a competência para decretar a perda do mandato. 
Substitutivo adqtQu orien~ divasa eliminando a possibilidade de, ~c:!t;rc tais_ n~nnas. se incluir a ~ d 
mandato . A presente Emenda, complementando Emenda anterior, tem como Propósito resgatar õ -
proposto pela Câmara, que foi objcto de amplas discussões c à.cordo partidârio. - ~ · · 

co;;::;; .: mS!IIu;cil. JUSIICII CIDlnlnl 
p;.c ·, .• !ó-b u'i'z.. 
fi!. b2. 
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[2ii/ ~" T?3] I' Substitutivo do Relator ao PLé"';567n 

[ -senador Ma~io COvas 

I' 
c·~"~-=J LL-' __ .::;::::~·-·~~~~--,L--------~_''_'~-·~~~~~~~~~-·~_'_ --------'S_ ------~-·L·-;.,.-~--_J 
~,.==~==~~~==~=oo=capu=t=do~art=.=3=0::-S-ubstitutivo-.-.-do-SF_ao_P_LC--1S_6/9_2,_após--a-pala--vra~ 

"re;istro .. o termo "civil". 

JUSTIFICAÇÃO 
i 

Trata-se de Emenda de rcda.çio visando explicitar que a nonna do artigo dtterm:ina o 
cancclameuc:o tanto do_ "n:gisuo civil" c:omo do "registro do estatuto'", retomaodo. portmto, ao texto aprovado 
pela Cinwa dos Deputados. 

Projeto de Lei da câmara n2 156. 

Acrescente-se ao art. 30: 

m:ssia u ccismo;Ua. msrtt r Cli!W.III 
?.t c.. L' {Sk U 9.L 
III. fzl -

J 

".§ 31 - O Tribunal Superior Eleitoral determinará a suspen

sao do registro do Partido que inf'rin:gir o dispÇtsto nos artigos 38 e 

40 desta Lei". 

JUSTIFICATIVA 

A emenda decorre de emendas apresentadas ao citados arti 

gos 38 e 40. 

<~-
. '. f ~·o(' 
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Q ;·z;J l"'_s_ub-st_i_t-ut_i_v_o_d_o_R_e_l_at_o_r_a_o_R.é"i's':m 

r-L· ________ s_en __ •_do_r __ M_ar_i_o_c_o_v_a_s_-_~·-~----------------------~' r::--·~g~ 

r 
c•'•·r~ CL' __ -_3_1'~~~~_:---_-_-_-__ "•_u_'~~~~~~~~-----L----~-··_«_=:I _ __; 
..----------------~------------------~_, 

Substitua« no an. 31, do Substitutivo do SF ao PLC 11. !56/92, as rdOrônciu a "CooVCI!Çio 
Nacioaal., c a "Dirctórios". respcctivarncnr por .,órglo naciooa1 de dcliberaçio" c .. órglo de direçlo", 
- .. DCCCSSárias alter.!Ções de r<daç;lo. . 

JUSTIFICAÇÃO 

As dcoominaçõcs dos ÓIJ!kiS partidários sob a nomc:uclatura de "CooVCI!Çio" e "Direlório" é 
especifica da LOPP atual, que dispõe pormeoorizadameote sobre a orpuização e fuoci01131DC01o dos Partidos, 
aprovada que foi sob a égide da Coostituição de 69. Coasoanu: a din:triz sc:gWda no prescate projeto de lei 
que, aplicmdo o princípio constituciooal da autonomia. deixou para o estatuto de cada partido a fixaçio de 
sua organização. nlo cabe especificar, po< lei, a nomc:uclatura dos ÓfEãOS panidãrios, mas lio """"""" referi
sc,ao seu Sêoero "delibcr.diro" ou de "di.re:çm". Cilberá aos Partidos, ao definir sua .organinção no estatuto, 
cscoJher a oomc:nc1atwa que melhor eom:spoocb. ao modela; organi..zaciona que adotar, coosoante a autoocmia 
que lhoc:oo!Criu a Coostituiçlo, em seu ut. 17; § lo. 

·-------~ 
_dl~ 

Projeto de Lei da Câmara nR 156. 

Suprima-se o § SR do art. 31. 

JUSTIF'ICATIVA 

Ctl:lSI~ t! t:mnilitk,' Jljl]~l f CIDlllllil 
Pi,. c.. -L" r,n, u 9 ._ 
11!. be --

] 

Não há razao para se evitar o enxugamento do quadro partid~ 

rio no ano ~leitoral, época em que se apresentam mais nÍtidas as op -

ções doutrinárias e ideoliÓgicas .. · 
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O ,direito dos titulares de mandato tica preservado pela e -

menda ao § 21 do art. 20. 

Projeto de Lei da Câmara n• 156. 

Suprima-ce o art. 32. 

JUSTIFICATIVA 

o processo de impuplação de f'iliado às tentativas de t'u 

aão ou incorporação deve .ser mantido no 'âmbito interno dos Partidos 

Além diaao, prevendo embora a impugnação perante a Justiça Eleitoral, 

o projeto nio esclarece o alcance dessa impugnação, nem até onde a 

Juatiça pode interferir no processo. 

vê-ae, portanto, -que o dispositivo servirá apenas para de -

aandaa judiciais inÚteis. Quanto a eventual lesão a direito lndivi 

dual, não pode ser sonegada ao conhecimento do Judici~io, independe~ 

temente de previsãõ• .. l.egal;- conf'orme garantia constitucional. 

o dealisamento de filiado, e suas conseqüências em caso de 

tu•ão e incorporação, há preceitos no projeto tratando do assunt~. 

Agosto de 1993 
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EMENDAN" 

AO SUBSTITUI1VO DA CO)'d!SSÃO DE CONS'ITIUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA AO PROJETO DE l-EI DA CAMARA N" I 56192 E OU'IROS 

Suprima-se o artigo 33 do Substitutivo. 

JUSTIFICAÇÃO 

O artigo 33 da presente proposta prevõ a hipótese de ~ 
do rogislro de partid!> politico , incluindo entre as mesmas a circunstin<:ia do partido que 
n1o obtiver, por duas eleições conseeutivu, o apoiunento de S% do eleitorado nacional. 
Tnta-ae de medida nlo apenas antidemocrática, como tunbém inconstitucional. 

Antidemocnítica porque despreza o apoiomento efetivo da pan:ela do 
deitando que permite o registro de partido politico ( correapondeado, segundo o 
IUbatitutivo, a cerca de I 50.000 deitoros ). Em nome de que principio se pretende que -
expressiva parcela de eleitores nlo tenha o direito de participar do procesao eleitonl? 

A medida é, odenutis, inconstitucional, porque exorbita doa preeeitos 
...........Ws no artigo I 7 da l-ei Maior, cuja nlo observância poderia autorizar o 
canodunento do registro de uma asrernJaçio partidária. 

IMEKDA Kl 

Suprima-se o are. 33 e seu parA;rafo Qnico. 

JUSTIFICAÇAO 

Os casos de cancelamento de registro de Parcido j6 
eat!o previstos no art~go 30. Além disso, ~Ao 

funcionamento de ~m Partido ao lançamento 
eleiç6es, tampouco ao resultado eleitoral. 

se pode vincular o 
de candidatos ~~ 

As restrições aC 
funcionamento po!!.rlamentar, ao horAr10 gratuito a ao fu;.'do 
partid!rio, btm .como ao lançamento de candidatos, j! estio 

previstas no artigo 7Q, par!grafc;>s J; e 4Q e no artigo l4. t 
ne1te1 pontos que se deve e que se pode impor restriç6es aos 
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part.ido:s, e nolo ao se'u direito de exist!.r e tentar conquistar 
apoio. 

arasilia, em de maio de 1993. 

[24/ n•~"?)'2] Is Substituti~o do Relator ~~:r:'c 156/92 I 
Í~~~~~:;;;;;_-_'"'~~ _____ __JI r--· ... --..~ .~ Senador Mário Covas . I_ __j 

I' lllij 40·,.,.,.~ 9Q·suemTUITI-a--. 

• ..., ...... ..,o--,---III ~•Ítt~-=:1 

--------------------~------------------~ 
Suprima-se o Inciso III. do caput do art. 33, do Substitutivo do SF ao PLC !561ll2. 

JUSTIFICAÇÃO 

Pela disposição do Parágrafo Úwco, do art. 14, do Substitutivo, o Partido que nio adquirir as 
condições de "fimciOIWllCDtO parlãmeotar" nilo perde o seu Registro Civil e junto ao Tribunal Superior 
Eleitoral. Mas, a norma do Inciso m, do art. 33, limita o direito de sobrevivência dos Partidos que nio 
tcDham atingido essa condição, dctenninando o c:ancelamento de seu registro se nlo a atcadcr cm dois pleitos 
sucessivos para a Cànwa dos Deputados. 

A norma do Inciso m, do art. 33, fere fi'ootalmctttc o direito das minorias de persistirem Da 

luta pela viabil.ização do seu projeto partidârio, pois o fàto de nlo terem atingido o nivel de desempenho 
eleitoral fixado oo art. 14 nio lhe n:tira o caractor de partido DaCiooal, adquUido com a obtcl1ção do '"IPstro 
civil c junto ao TSE. Apccas perde a cocdição de funcionamccto parlamcotar c, como tal, fica privadc de 
participar mais amplamente da distribuiçlo dos recursos do Fundo Partidário c nos bor.irios gratuitos de 
propaganda no rádio c na televisão. 

Mantidos. assim,. apenas os Incisos I c II, do art. 33, a bpótesc de cancclameDto do registro de 
Partido fica restrita somc:otc àquelas sitUações em que o Partido deu mostras de já se cncootrar inativo ou 
morto. Se o Partido não realiza eleições pcrôdicas para renovação de seus órgãos partidários c não aprcsc:nta 
candidatos à Câmara dos Deputados, cm dois pleitos- sucessivos, ele já não existe como Partido real, mas tlo 
somc:ntc como um ente fonnal, devendo, portanto. ter seu registro cancelado, por provocaçio do Procurador 
Geral Eleitoral ou de qualquer eleitor, conforme detennina o Parágrafo Único do citado art. 33. 

m:sua c: c:;;mu;cll. lill~tl Cla!Dllll 
Pi;(, •.• (6~1. *•h-' 
III. S'f 

Agosto de 1993 
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EMENDA:N" 

AO SUBSnnTilVO DA COMISSÃO DE CONSTI'J1JIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA AO PROJETO DE LBI DA CÃMARA :N" I S6l92 E OUTilOS. 

Suprima-oe o lll'ligo 34 do Subllitutivo. 

JUSTIFICAÇÃO 

A perda dos mandalol dos eleitos p<JI' partido poUtico quo Dlo -
alcll'çodo o per<eniUil pteVisto como ciWsula de bamira Dlo tem .._., aa Comtituiçlo 
...,..., devendo oerexlirpoda do tmo. 

Projeto de Lei nt 156. 

RediJa-se o art. 34: 

Quarta-feira 25 7817 

"Art. 34- Não perdem. os mandatos oa eleitos por Partido, 

cujo registro haja sido cancelado. assegurado o direito de nova op

ção part1dÁria11 • 

JUSTIFICATIVA 

O projeto só preserva os mandatos doa ele i toa em caso . de 

cancelamento de registro por tusão ou incorporação. Penaliza, portan

to, oa titulare~ de mandato, mesmo que não responsáveis pela direijão 

partidária, em casos de cancelamento de registro por violação de de· -

verea legais e ~tatutários de responsabilidade exclusiva doa diria~ 

tea doa Partido,. 

Tal critério, alé-m de af'rontar. O-mandato popular, caaaando

o fora daa previsÕes const1tuc1ona1s, tam~ém despreza o principio ·~ 
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gundo o qual a'pena não pode atingir ninguém além do condenado (CF 

art. 52, xiv). 

30 
[!475 ... 792] Is Substitutivo do Realtor :c;•Ptc 156/92 I 

r Senadt>r·Mâri'o Covas I c"'·~:=J 

r 
I 
I 
i 

r 

l[il·-- 40---

Suprima-se DO caput do art. 35. a remissão ao Incis,ío m. do art. 33. do Substitutivo do SF 
ao PLC 156/92. 

IUSTIFICAÇÃO 

Trata-se de Emenda de redação que complementa Emenda anterior supressíva do lncisso III. 
do art. 33, Acolhida esta, fu:·se necessária a compatibili23.ção do caput do an. 35 com a climinaaçJo da 
...russão. 

EMENDAN" 3J 

1:11/SSlD li mm:u;tli!.JUSTICII tiDlD!nl 
PA c ,r.·I~r& u9<. 
H< o:r 

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSlTilJIÇÃO, JUSTIÇA 
J! CIDADANIA AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" !56 E OU'tROS 

Suprima-se o artigo 35 do Substitutivo. 

JUSTIFICAÇÃO 

É incongruente q dispositivo que objetivamos suprimir, """ que, no cuo do 
inciso I, n1o se poderia contabilizar para um partido, votos que nlo tenham lido dados a 

I 
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seus candidatos; a hipótese do irlciso fi nio é factível, pois niÕ há votos de 1egendu em 
coligações. 

[' ==~~~-;;~_-_-_:-_-_,_~ ____ _;_____jl I' W'-"""'--= ___ Senador Mario Covas . . ____j 

,. 

r 
I 

Altcrc-sc a redaçJo do Par.ígrafo. Úrúco, do art:. 36, do Substitutivo do SF ao PLC n. 156/92, 
que passa a ficar com a seguinte redaçlo: 

"Art. 36- ................................. _, __________ _,_................... - . - -
Par.lgrafo Único. A fi""liração conláhil, financeira, orçam<:ntária o patrimonial dos Partidos 

Politicas, quanto à legalidade, legitimidade c aplicação das contribuições c doações, será cxcreida pelos órg1os 
iDtemos de fiscaJizaç:ão de cada Partido e, mediante controle externo, pela Justiça Eleitoral e, quando se tratar 
do recursos do Foodo Partidário, polo Tribunal do Cootas da UWio." 

JUSTIFICAÇÃO 

A alteração proposta visa rdirar do texto as expressões "operacional" e "bem assim a 
renúncia de recc:itas", assim como substituir as expressões "sistema de eontrole interno" por "órgJos internos 
de fiva'izaçfo". Essas modifieaçócs objetivam ajustar a nonna disciplinadora da fisea'izaçio, que é 
CODStib.lcioaaJ.rncot:c concebida_ para a esfera pública., para aplicá-la aos Partidos PoUticos, os quais, pelas 
disposições do art. 17, i 2o:, foiam rCiiiadoS.da ãrea pública o submetidos ao r<gim: das c:o!idadcs privadas, 
regidas pelo Código Civil. Com esse propósitô, retirou-se a fiscaljzaç.Jo "operaciooal" por representar uma 
ingerCocia indevida na vida intema dos Partidos, contrariaDdo o priucipio da autonomia de fuucionamento 
assegurado pelo citado art. 17. A dimõnação da "renúncia de r=eitas" é auto-explicávd., pois só se aplica a 
entes públicos. 

A substituiçio do Msi.stcma de cootrolc interno" pelos. Mór!ãos internos de fiscalizaç:JoM visa 
não só rcl"orçar o papel dos Conselhos Fiscais dos Partidos, mas, sobretudo, evitar a adoçio do wna pr.itica 
que poderia afctar a autonomia de funciooamento dos Partidos. Com efeito, a concepçio do Msistcma de 
controle iutcmoM, previsto oos arts. 70 c 74, da Constituição, destina~ a garantir, no âmbito da administração 
pública. o cxctcicio da fisc;dínç.;Jo preventiva, concomiíantc cem a gesdo dos recursos públicos. E para que 
isso ocoma. cada órgio ou cate pUblico estrutura intemamentc seus sctores de auditoria c controle interno. a 
cujos responsi.\'Cis sio imputados. oos termos do § lo., do art. 74, da Constit:Wção, os deveres de dar ciência 
ao Tribunal do Coaras da Uniio, sob pena do solidariodado, do qualquer inogularidado ou ilegalidade do que · 
t<nha coohocimonto. Ora. essas atribuições, pelo rogimo juridioo loolattc ás Olllidados do diroito privado, cabo 
justamcatc aos seus Conselbos Fiscais. os quais dever1o comunicar aos órgãos delibcrativos iatemos as 
inogularidadcs ou ilegalidades do que tenham coohocimonto. Nlo cabo, assim, lr.UISforir para o Tribunal do 
Cootas, a ....,aasabilidado do coouolo do gesdo do rccur.sos que, por for;:a do r<gim: juridico a que se 
subotdinam.. pcrtcDcc aos próprios Partidos. 
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Quando ao "controle externo" é pacífioo que deve ser cxetcido pela Justiça Eleitoral. o que 
c:oastirui uma obrigação coastirucional do an. 17, m, c pelo Tribunal de Coutas da União, quando se tratar de 
recursos públicos do Fundo Partidário. 

s 
\ 

Projeto de Lei da Câmara nt 156. 

Redija-se o § 31 do art. 38: 

CIIISSi~ U mSIIIUi~iU. rum,. i CiJ;Dllll 
P& '- L· 1 s- 1.. u.1:_ 
11!. .:;,-"? 

"§ 311 - No ano em que ocorrerem eleiçÕes, o Partido deve e!! 

viar balancetes mensais à Justiça Eleitoral, nas circunscriçÕes em 

que estiver concorrendo, embora só em coligação, durante os quatro m~ 

ses anteriores e os dois meses posteriores ao plei to 11 • 

JUSTIFICATIVA 

A exigência do proJeto, correta e oportuna, só deve ser fe! 

ta nos lugares onde e quando o_ Partido estiver disputando ·o_ ·pleito. 

Agosto de 1993 . 
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33 
No>& ••o•o!H;io------------~ l27 5 ?92'J J' Substitutivo do Relator ao PLC 156/92 I 

r. =;;;;;;:;;;;;~;=-~-"'_'~ --------J·I r~·-"'-·-----., ._ senador Mário covas . L__ ___j 

Dê-se ao caput do art. 40. do Substitutivo do SF ao PLC n, 156/92, a seguinte reaação: 

"Art. 40 .. A Justiça Eleitoral, além da fiscalização referida no Parágrafo Único do art. 36, 
~ .l~. ~ a p~ção- de contas dos Partidos Politicas 1:7 ~e suas campanhas el~itorais, devendo i . 
a sua regularidade e c:orieÇ1o e sua adequada represcntaçào da movimentaÇão fina.nçC~ dos recebimentos 
da aplicação dos recursos, fazendo observar as normas estabelecidas nesta lei e as seguintes:. 

" 

JUSTIFICAÇÃO 

O artigo rcprcxluz o texto do próprio Projeto oriundo da Câmara, reitcnmdo, assim, o defeito 
de~ nele cootido. O controle exercido pela Justiç3. Eleitoral, conforme já se evidenciou DajUstific:aÇão de 
outras Emendas. 'é o de natureza "externa" c, portanto. oão se pçde aJ:Iibuir·lhe o devcr.de "atestar", que as 
prestações de coow dos Partidos "refletem adequadamente a real movirnen.tação finan~ os dispêndios e 
I'CCURQS aplicados". Primeinuncntc:, cabe observar que à Justiça cabe ''julgar" as contas dos Partidos e não 
simflcsmente "atestar" a~ veracidade. Em~ lugar, para verificar e ~.a ~idade 4as coutas. 
ou seja,. Se ew realmente representam os atos e fatos da geStão, seria preciso que a Justiça Eleitoral 
~ verdadeiros "sistemas de controle interno .. dentro de cada Partido para acompanhar a sua gestão, o 
que, evídcutcmeotc, n1o teria amparo constitucioaal. 

O atestado da veracidade das contas resulta , em primeiro lugar, da própria condição de serem 
elas apresentadas sob a rrsponsabilidade das autoridades..JWrldãrias incumbidas da gestão financeira e serem 
organizadas por Contadores legalmente registrados. Sob' o Princípio da responsabilidade, a presunção é a de 
que as coutas apresentadas são verazes e se, dentro dos prazos de lei, a qualquer tempo vier a se verificar o 
contrário, quem as apresentQU responde civil~? ~ente pelas irregularidades ou ilegalidades constatadas. 
Em segundo lugar, cabe aOs órgãos internos de fiscalização dos Partidos, ou Seja,; seu~ Conselhos Fiscais, 
~ -0 controle interno da gestio financeira, o que efctivamente garante a fidedignidade das contas 
ap=tad.u. 

A presente· Elncnda visa, assim, corrigir esse defeito do texto, de modo a totnar etetiva a 
fiscalização e o controle o.."t~ que a Justiça Eleitoral deve exercer sobre a gestão financeira dos Pa,rtidos e 
suas prestações de contas. 

3 
I 



7822 Quarta-feira 25 i:iíÃ'Rib bQ CQNGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Projeto ~e Lei nt 156. 

Acrescentem-se §§ ao art. 40: 

11 § 21 - Não enviados balanços ou balancetes nos prazos t'i

xa~os, e tendo o Partido candidato registrado para concorrer a elei -

çÕes, o registro será cassa~o pelo ÓrgãO competente da Justiça Eleit~ 

ral, no âmbito da circunscrição respectiva, de oficio, ou por Provoc~ 

ção de qualquer Partido, candidato ou do Ministério PÚblico. 

§ 31 - Rejeitadas as contas partidárias, por decisão tranS! 

tada em julgado, são negados ou cassados os registres dos C$ndidatoa 

do Partido respectivo •. 

§ 41 - Se o candidato for autorizado a fazer, diretamene -

te, despesas para sua campanha e eleição, enviará à Justiça Eleito 

ra1 balancete& mensais, nos prazos do art. 38, § 31, independentemen

te do disposto no inciso V deste artigo, tendo negado ou cassado seu 

registro em caso de descumprimento. 

§ SR - Não serão expedidos diplomas aos candidatos elei 

to• enquanto não prestadas e aprovadas as contas previstas neste ar

tiao". 

JUSTIFICATIVA 

A emenda complementa a emenda ao art. 38 •. 

Acrescente-se que a presentA emenda busca en~rentar o pro

blema das candidaturas já' registradas, e de candidatos já eleitos 

nada obstante aa evidênc~aa de abuso de poder econômico, e origem es

pÚria de recursos ~inanceiros. 

Sabe-se que um dogma cultua4o pela legislação eleitoral. b~~ 

aileira impede, na quase totalidade das ocorrências, qualquer provi -

dência, ~ace à preclusão do processo eleitoral. Na verdade, a Lei faz 

do processo eleitoral uma relação jurfdica processual de direito p~i

vado, com todo~ oa inatituto do processo civil, ensejando o encobri -

mento da rarsa e da fraude eleitoral com o tecnicismo do artificio jy 

r!d1co. 
A Cqnstituição já começou a quebrar o tabu, com a posa1b1 -

l1dad8 de ser desconatitu!da a diplomação através da chamada ação 

do impu;nação de mandato. 

Agosto de 1993 
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A soCiedade Q.uer- miiiS, -enti-etã.nto. Para se dar plena eficá

cia às regras do projeto sobre a origem lisa e limpa dos recursos ga2 

tos na campanha, o caminho que ·a emenda aponta é o do exame prévio 

anterior à diplomação, das contas da campanhã: 

Qualquer outra ~arma de controle, posterior á diplomação 

traz em si problemas jurídicos de complexa superação. Ao passo que 

o acompanhamento dos gastos durante a campanha, e uma deliberação so

bre eles antes de se tornar definitivo o resultado do pleito fará com 

que os candidatos busquem guarida na transparência moral, e não nOs 

esconderijos legais. 

EMENDA NO 

Dê-se aos incisos do ar~. 40 a sequin~e redaçlo1 
' ' . 

"Are. 40. 

I ·obriqatoriedade de só receberem ou 
aplicarem recursos financeiros em campanhas 
polit.lcas determinados dir:.Qent.es dos ?art.icios e 
=omlt.és legalment.e constlt~idos e regist.rados çara 
fins elel..t.oraisz 

II .. Catat:teri'Z:ação da responsabilidade dos 
dirigentes de part.idos e Corr.l..tês, inclusive de 
Tesoureiro, que respon-derão clvil e crl.minalme:-:t.e 
por qual.squer irreqularidaaes; 

::I - ezcrit.urt:~ç.S.o cont.6l:lil, feit.a de aco.:-d.o 
com os principies fundament.ais de cont.abillCade 
aprovados pelo Conselho Federal de Cont.abi'lida::::.e, 
e assl:-.ad.os por cont.adores habilitados junte :os 
ConseH·.os Reqionais de Contabilidade, -::~e 
assuml..rào int.eqral responsa:Oilidade t.écnica pe:as 
infor~ações delas const.ant.es; 

!V - obriqatoriedade de ser conservada pelos 
part~dos e comit.ês a document.ação comprobat.Orla de 
suas prast.açóes de contas, por prazo não infer .:.o r 
a 5 (Cinco) anos; 

V - obrigatoriedade de movimen~ar, at.ravés de 
ccr.ta única, aberta especi!icamen~e para es~e f:m, 
no Banco do Brasil, Caixas Económicas Federai::: e 
Estaduais ou sociedades Oanc6ri0s de econo~ia 
m,is-ca todos os fundos financ·elros dos partidos o~ 
com1tês, e, inexlstindo estes est.abelecimen"Cos, ~c 
banco escolhido pela Conu.:ssã.o Execu~lva, _à or~e:r. 
conjunta de um diriqent.e e c:!e um Tesoutéiro ~c 
Partid.o; 
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Vl_ - obrigatoriedade de prestaç:!o de conta.s · 
pele Par~ido Po11t~co, seus com~tés e candidatos: 
r.o encerramento da campanha eleitoral, con-. -:; 
recolhimento imediato A tesouraria do Partido dos 
saldos financeiros eventualmente apurados. 

Par4qrafo único. 
• ••••••• o •••••••••••••••••• 

0 0 O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 °0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O N 

JUSTIFICAÇÃO 

A redaçáo proposta é retirada do projeto de lei 
que consta do relatOrio da CPI de Paulo Cêsar :aria, visando 
coibir o abuso do poder econOmico nas eleiç:Oes. As medidas 
propostas- visam facilit-ar o 'controle da .Justiça EleJ.toral sobre a 

vida financeira dos partidos pol1ticoe. Se todas as 
irregularidades que vieram à tona duranee a mencionada CPI exigem 
uma legislaç.!o rlQOrosa para eviear que a aeivida<ie pollticà _se 
transforme em mero comércio eleitoral, essa.necessiQada se torna 
imperiosa quando os partidos pretendem implementar um substanc~a1 
financiament-o público de suas ativi<iades - é fundament-al a mais 
absoluta ~ransparénc~a na sua vida financel~a. E é necess4rio ~•r 
:neios para que a .;ust.ir;a Eleltoral possa cumprir o mandamer:t.o 
const.it.ucional de fiscalizar a movimentação financeira d~!!nt;rc e 

fora das eleições. A proposta do Senador Amlr ~ando, expressa no 
inc.iso ::r obriga a uma escrituração téc:"'i.ca maJ.s exa~a e 
rigorosa do que a que foi fei7a até hoje, facilitan<io o exame cas 
contas. A propost-a do inciso y tem o mesmo cojetivo de !aciliear 
o controle da movimentação banc~ria dos partldos. 

Brasilia, em de ma.1.0 de 199·3. 

Agosto de 1993 
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---=------- ê~e... Y/ p 311-11 __;___---=----~~ 

Projeto de Lei da Câmara n• 1564 

Redija-se o art. 43: 

''Art. 43 - A tal ta de prestação de contas nos prazos fixa -

dos, ou sua desaprovação total ou parcial, implica suspensão de no 

vas quotas do Fundo Pa~tidár1o e sujeita os responsáveis às penaa da 

Lei, aplicado, tambéM, o disposto no·s artigos 30,, 38 e 40. 

Parágrafo Ú~fco -A Justiça Eleitoral pode determinar dili

gências necessárias à complementação de informações ou ao saneamen 

to de irregularidades encontradas nas contas dos Órgãos de d~reção 

partid~ia oucle candidatos". 

JUSTIFICATIVA 

A emenda complementa· as que foram apresentadas aos arta. 

38 • 40. 

Projeto de Lei da câmara na 156. 

Redija-se o cabeçalho do Capitulo II, do Titulo III: 

"Capitulo II 

Do Fundo Partidário e Demais Receitas dos Part1dos11 

JUSTIFICATIVA 

A referência feita só ao Fundo Partidário, quando o Capitu

lo trata de doações e outras receitas dos Partidos, pode gerar inter-. 

pretação dÚbia da vontade legislativa. 
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~ ., : .3'/. c 
Projeto de Lei da Câmara n2 156. 

Redija-se o art. 42, ~uprimido o inciso III: 

/ 
"Art. 42 - Além do previsto nos artigos 38 e 40 desta Lei, 

e ~o~~tatada.a,violaçãõ-de normas legais ou. estatutárias. ficará o 

Part!~o sujeit~_~s seguintes sançÕes~ 
- --- . . 

I -

II 

............... ~ ... ~.- ................................... . 

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

JUSTIFICATIVA • 

As sançÕes previstas pelo projeto 6e limitaffi'á suspenSãO de 

recebimento de quotas do Fundo Partidário. É insuficiente, e nossas 

emendas aos arts. 38 e 40 procuram corrigir á falta de 

mais ef'etivas. 

penalidades 

Quan_to. ~o. 1 ~l'(l~ te ,de doaçÕes, -reporte.-se à emenda ao art. 45. 

jS 

r.r--------------~~~~-----~o•M~~~~~:-~---------------, 
Substitutivo dO Relator ao PLC 156/92 

r--~---;:~~=~--:-'----~--------l·l·. r--"'-~. ~ Senador .. M.ãr_i9 Co~s . L_ _I 

"1·----------,-=o=-------.-=o=-. -~-~-~---·-=G=-.-..;;~-.,..---.--=o=-.-~--~--~.-=o=-.-M-.• -.--.-~--~------------., 
C~4 -----,-----· ... 2;~----,-----

,-------------------------------------m=---------------------------------. 
Transfira-se o § 2°, do art. 44, para o art. 4S, ccmo § S0

, do Subltitutiw do SF ao P 
156192, dando-lhe a scguinle ~' 

Agosto de 1993 
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§ 5° - As doações a que se referem este artigo c o Inciso m. do artigo anterior. bem como 
contnbuições de ~ na forma do estaiUtO, podcrao ser deduzidas na cktcrminaçlo da base de cálculo 
U.posto de renda de pessoas fisicas e juridi<as." 

JUSTIFICAÇÃO 

A Emenda pretende corrigir uma falha do próprio projeto da ~ reproduzido no texto 
Substitutivo. A fuculdarlc de dedução das doações da base de c:álculo do U.posto de reoda das pessoas f!sicos 
jurídicas, prevista como parágrafo do art. 44. alcança somente as doações que forem teitU dirdamc:Dte 
Fundo Partidário, que é coastituido por dotaçl5es públicas. sob a dim;!o do Tribunal Superio< Eleitnral. 
coosequên<:ia, ficariam fora desse bcueficio as doações feitas ·par.. os fundos dos próprios partidos. noa 
do art 45. do Substitutivo, assim como as cootribuiçõcs de filiados, na forma como dispuser o estatuto de 
partido. Deslocando-se a matéria do art. 44 para o art. 45, com a nova re:dação que estamos propondo. a 
fu:ani saoada. 

Projet_o de I,.ei_ da câmara nR _156. 

Redija-se o ar~. 45: 

mJ!Sin li! COISTnDi&ll. MSlltll CIO!n!lll 

J::1..U.· (Õb ltl~ 
1!&. 'ff;J.. 

] 

11Art. 45- Re.asalvado o_disposto_ no art. 37, o Partido Poli 

tico pode receber doações de pesso~s fÍsicas e juridicas, para const! 

tuição de seus fUndos, ou com destinação especifica, o que consta 

rá das prestações d.e_ c;.ontas respectivas. 

§ ta - As doaç-ões ~nf dinheiro. devem ser feitas através de 

cheque cruzado em nome do Partido, ou por depÓsito bancário na conta 

~o Partido. 

§ 2R --As doações em benS, inclusive aqueles destinados a 

propaganda,. ou em serviços, serão estimados em moeda corrente, e as -

Sim reiis-trados na contabilidade, constando das prestações de con -

tas todos os dados necessários á per~eita identificação doS bens e 

serviços doádos. 

§ 3g - Aplicam-se estas regras para as doações feitas dire

tamente aos candidatos a cargos eletivos, quando autorizados a ~eceb~ 

l.as.-'' 
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JUSTIFICA'.riVA 

A emenda funde- os §§ 1~ e 22, em homenagem à clareza de re

dação, ao tempo em que prevê a doação de bens e serViços, forma muito 

comum de :financiamento de campanhas eleitorais, qüé' não pode ser ig

norada pela Lei-. 

A limitação db válor de doações teffi por destino ser letra 

morta. O processo e~e.itoxal brasileiro· i! carissirtfo, e todo o siStema 

eleitoral é responsável por isso: não será um artif'icialismo da lei 

partidária que vai dar solução a uma interminável série de vicias. 

Importante nãO é o Valor que-- p-ode ser doado, mas se 

quanto :foi doado, para se identificar a origem dos· recursos, e, 

conseqUênCia, sua legitimidade. 

saber 

por 

~~~~---------------------------, r Substitutivo do Relator ao PLC 156/92 

[·~~~~~------------~~ ,._~_-_~_·~~ __ Senador Mário Covas . __ ___j 

r.---------------------~----------=o--···~~--c-~=-------c=c--c--"7~~~----~, r 10·~ 20·111ftm'll'l'r.. 3[]·-~oc:.o. ..... 40·~ 9Q·Mi-rrr~~~--" _, 

c·;· .. ··:J Lc __ __:~4::.;:...· __ _i__ ___ 4.:_"':__ _ _L ___ ·~_·_· ~===~====-··_··-~-~-__J 
..--------------------------------------~~--------------------------------------, 

Da-se nova rcdaçio ao § 4°, do art. 45, do Substitutivo do SF ao PLC 156/92. nos 
seguintes: 

"An. 45 .............................................................................. ---....... .. 

§ 4° - O valor das doações feitas a Partido Politico, por pessoa jurídica. limita-se 
importância máxima c:akulada sobre o total das dotações previstas no Inciso IV, do artigo amcrior, corrigi 
até o mês em que se efctuar a doaçio.. obedecidos _os seguintes percentuais: 

I -para órgãos de diroç!o oacional: até dois décimos por cento; 
U -para órgãos de direção regional e municipal: ãti: dois centésimos por cento." 

JUSTIFICAÇÃO 

Além de melhorar a redação, a Emenda tem por objetivo permitir que as doações sejam fci 
dunutte o ano com o seu valor corrigido até o mês cm que forem efetuadas. Tal como está n:dig:ido o p 
do Substitutivo, que reproduziu o texto do projeto originário da Câmara, o valor das doações ficariam 
dur.mte todo o ano, pois solo calculados como pcrc:entuais sobre o total das dotações orçarnc:ntárias para. 
Fundo Partidário, que é determinado por ocasião da aprovação do orçamento e pennanoce sem 
dur.mte todo o exercicio. No regime de inf1aç.ão elevada cm que vive o país, a não corrcção do valor mooetári 
das doações durante o ano poderia reduzi-las rapidamente a valores irrelevantes. 

I 

Agosto de 1993 
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rr::;::-; r=" --;-:::::;-1 •-o•do 
1
3"=' 5 /93j j' Substitutivo do Relator ao PLC 156/92 I 

ÍL_-_-_-_-.::-Se~n~a~d;or~=Ma;::Cr-i~o~~C:.o-v=a~s==~-'"·---------------·-11 c--~=:1 
I' 10·-- 20·.-=roo:"" ,PJ:-- 40-.oomw. 9Q·I;,.ST11'llmW-......_· I 

~,.------------------~ DC ... ao Par.lgrafo Único, do an.S3, do Substitutivo do SF ao PLC n. 156192, a scsuin!c 
rodaçlo: 

I "Art. 53 - ··········-~--______ ..........._.,....__; __ ....... ~~-······· ... ···...:.. .. . 
Parágrafu Único. Na propaganda de !<ala este artigo, é vedada a realizaçio de propagaoda 

eleitoral ou de candidatos a cargos eletivos, aplicando-se aos ~ do órgão partidário reçoosá'o'd pela 
violaçlo as penas previstas no Código Eleitoral (Lei n° 4.737, de 1.5 de julho de 1965)." 

JUSTIFICAÇÃO 

A Emenda objetiva melhorar a rodaçlo do Parágrafo, rodcfinindo com cla=.a a ~ cup; 
~ implica oo .............., pc:aal, SendO ~ ..0.... !lo caput de .......,_ pennissiva, fica nurito 
dificil e vasa a caracterizaç3o da inflingência que coastituiria "crime", com a aplicaçlo das penas illdicadas. 
Por outro lado, as penas pm'istas no an. 323, do Códjgo ElcitoW, ~ especificu para o crime. de "divulgar, 
aa propaganda. &tos que sabe im'erlciJccs, em relação a partidos ou caodidalos e capazos de.,..._ inftuêocia 
sobno o elcitorado". O Código define vários outros crimes deitorais e c:omina as r.speetiva penas. tiÍ>ilicando 
condutas que podem ocorrer na propaganda ...Jizada pelos Partidos, nos termos do caput do art. 53. Nilo 
cabe. assim. fazer a remisslo a apenas uma espécie desses crimes, limitando o campo de incidência do 
sanciooamemo penal. Por isso, impõe-se a~ da rtdaçiio do Parágrafu. 

Suprima-se 
do Substitutivo. 

EMZXDA H• 

' 

m::ss~~ c~ ~:~3il:~:rla. J~Si~i I !illõl!iJ 
f'l... c.. 1.• I :5" h ~~~ 

fi< :,- (, 

o inciso IIIdo § 1G' da art.54, 
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A supresslo é proposta c;ievido a ser o ir.c:.so 
impreClSO e subjet~vo, d& diíic:.l interpretação. 

arasilia, em de maio de 1993. 

EMENDA DE PLENÁRIO AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PLC 
156192 

Dê-se aos artigos 55 e 56 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Lei 
de Câmara n" 156192 (n• 1670/89, na Casa de Origem), a redaçAo abaixo, 
suprimindo-se o artigo 59: 

"Art. 55- As emissoras de rádio e de tefevistio ficam obrigadas a 
matizar, para os Partidos Pollticos, na forma desta Lei, transmisS(Jes gratuitas 
em ~mbito nacional por inicia#va e sob a responsabilidade dos respectivos · 
órg/los de direç~o. . . . · • · · · · · . . . . . 

§ 1° · As transmis$6es, ~m cadeia nacional Poderio ser 
matizadas, a critério do partido, em bloco ou aproveitando parte do tempo 
integral que lhe for destinado em inserç(Jes de trinta segundos, no intervalo da 
programaç/lo normal das emissoras. 

§ 2" - A formaç/lo da cadeia será autorizada pato Tribunal 
Superior Eleitoral, que fará a necessária requisiç/lo dos horários ás emissoras 
de rádio e de tefevis/Jo, madiant<> requerimento dos órg/los iláclonais dos 
Partidos, com antecedéncia mlnima de quinze dias. · · 

§ 3" - No requerimento a que se refere o parágrafo anterior, o 
órg/Jo partidário solicitará a flxaç/lo da data de formaç/lo da cadeia. 

§ 4° • O Tribunal Superior Eleitoral, havendo coincidência de 
data, dará prioridade ao Partido que apresentou o requerimento em primeiro 
lugar. 

§ 5" - As fitas magnéticas c:Om as gravaçlles çlos programas em 
bloco ou em inSerções senJo entregues às emissoras com a antecedénda 
mlnima de doze horas da transmissao. ' 

§ 6" - As inserç(Jes a serem feitas na programaç/lo das 
. emissoras ser/lo determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando 
soficitadr _ por órg/lo de direç/lo nacional de Partido. 

. AsostoAe 1~93 
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§ 7" - Em cada rede ou emissora isolada, somente serlo 
autorizadas até dez inserçl!es de trinta segundos cada, nos trés dias qua 
antacederem às transniiss/Jes em bloco, deduzindo-se o tempo utilizado para 
essas inserçl!es do tempo total assegurado a cada partido, no respactNo 
semestre. 

§ ao - As inserções serão dedicadas exclusivamente a anunciar o 
programa em bloco do partido politico, e serao distribuldas ao longo da 
programaçlo diária das emissoras de rádio e televisSo com, pelo menos, duljll 
inserçl!es na faixa horária compreendida .entre vinte e vinte e duas horas. • 

"Art. 5li - Para agilizar os procedimentos, condiç/Jes espaciias 
podem ser pactuadas diretamente entre as emissoras de rádio e de televisllo e 
os órglos de direçlo do Partido, obedecidos os limites estabelacidos nesta Lei, 
dandO-Se conhecimento ao Tribunal Superior Eleitoral. • 

~-
Senador AFFONSO CAMARGO 

40 
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['2"'4( 5 ... 792] Is Substitutivo do Relator ~:a~C 156/92 

Í
. -------~-
-- Senador Mário Covas 

r . _ _ nN 

1 o: .:....:n... 2 ·o .. .:.-m.,. ... -~aTi!· uoooro;o.,...: 4- o. AMIW. 9 o. lu.ITITUITIIIO-

Altcrc-sc a m!a.çio do § lo., do art. SS, c transfiram-se os seus U 7o. c 8o. para os arts. S8 
59, do SubS1ilutivodo SF 1D PLC n. 156192, 1100 termos scguin!<S: 

"An. ss - ·····~·-········~·-·········--···~··-·--·-···-········-····················· 
§ lo. - A3 transmissões sedo cm bloco, cm cadeia nacioual ou estadual.. c em inserções 

trinta segundos ou um minuto, oo intervalo da programação normal das emissoras. 

I 7o. ·(transferido, com nova Rdação para os """· 58 e 59) 
1 8o. -(transferido, can nova Rdação para os arts. 58 c 59)" 

IUSTIFICAÇÃO 

O Substibltivo roduziu substancíalmentc o tempo destinado ã propaganda partidária pelo r.ldi 
e tdevisio. O tempo de uma bora, por semestre, assegurado pela lcgislaç!o vigcii!C (LOPP, art. 118, can 
nx1açlo dada pela Lei n. 8.247, de 23 de outubro de 1991), ficará reduzido a 20 minu1X>3, scado que 
inserç&s serlo doduzi<bs desse tempo toCai. 

O Projeto originário da Câmara (PLC 156192), manteve a mesma duiaçOO de uma bo 
assegurada na lei, mas inovou quanto a sua utilização, estabelecendo uma transmissão cm bioc:o de 20 min 
e a utilização de 40 minutos para inserções de trinta segundos ou wn minuto. no intervalo da P'"'fll"""~ 
oormal das emissoras. 
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Por outra Emenda,. ofm:cida aos arts. 58 e 59, cswnos propondo o rest:abclecimen do 
do projeto da Câmara, com a dcstiDaçio de tempo para a transmisslo em bloco c pam u "'-· Assim, 
faz necessário alterar a redaç!o do § lo., deste art. 55, para restabeloccr a sistcmática de tz:"""'li"ÕM 
bloco e inserç&s, com tempo destinado a cada uma. 

~J .. '''''\~ 
\ 

41 1 

~ ~------~--~--~~~c--·~d<-~~~~~-------------; (247 "s 7"""9'3] 1' Substitutivo do Relator ao PLC 156/92 I 

r==~~· ==~--------~~~-r~~~ ~enador Mário Covas . L__ ___j 

~~.------------------~ 
Dkc ao ut. 58, do Substiluliw do SF oo.I!LC n. 156192, a lqlUintc mlaçlo: 

"Art. 58- Para a p~ p...U.. ocota lei, é aacgurado li> PUUdo qtic llaldà óo ! disposto 00 art. 14: ' 
I· a realização de um programa. cm cadeia aacioaal, c dc.um programa. cm cadeia 

estadual, cm cada scmestrc, com a duraçio de 20 (viDto)IIIÍDUtOS cada; ' 
n -a utilizaçio do r=po UJtll de 40 (qua=ra) mimJtoo, per...-., para"'

de trinta segundos ou um minuto, nas 'redes aacioaaiS c de igual tempo aas c:missoru caduail. 
§ lo,- Em cada rede, SOIIICIIII: tertoaut<>rizadu llédcz inacr;&s de trila .....,.too ou ciDco 

de um minuto por dia. 
§ 2o. -A. insetções terlo disttibuldu ao kqo da pragramaçlo diária daa emissoru de ládio 

• tdovido, asseguradas, pelo .....,., ...... ;nacrç1lcs .. filiiai boriria ottiJplúeudida-....,. VÍDtO • duU 
horas., DOS einco dias que anteccdcrcm às tnnsmi"m cm b~:", 

JUSTIFICAÇÃO 

O Projeto origiDârio da Câman (PLC o. 156/92~ ...-.., cm ocu ut. 49, pam a 
pttJp08IIDda gratuita dos Partidos oo rádio c oa tdovWo, o mesmo t=po dcstinado pela LOPP cm viga, ou 
seja, uma hora por scmcst:re pana transmisslo cm cadeia oacioaal c uma hora para craDsmisdo em c:adcia 
estadual. o Projeto da Câmara, todavia. inovou .. utilizoçlo - -.·dctu- quo .. --
cm bloc:o seriam dc~20 nüDutos c as inscr9l5cs. de 40 rniDutos, por ICIDCIII'e. -

O Substitutivo do SF a cuc ~ - do ..._· 55 c dca arl>. 5& c 59, nocluZiu 
substaDcialmc:ntc o tempO destiDado a essa propapoda lf'llUita,. Jimit.mdo...-. a Çcau- 20 miDiilós por 
semestre. Admitiu as inserç(Jcs, cm número limitado c çc:nu de triata ~ CIOill fiallidUt IDIIilo e.trita, 
c, assim mesmo, como faculdade que, cm .....lo utilizada pcloa Ponicloa, - oer doduzida daqudo t=po 
UJtll de 20 IIIÍDUtOS destiDado à transmisslo cm bloco. Esse Substiluliw alo coasidcrou que,......, IIWIIida 
a duraçio de uma hora, asacgurada na legisJaçlo partidária alUai. o - UJtll dca boririao do ládio e 
tdcvisio, por semestre, destinado à pttJp08IIDda partidária &:aria roduDdo, pais • ..,..lei partidária eoscjm 

Agosto do 1993 
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..:_::.:..:_~:.:.._..:___ ___ :-. -,..-:_.--.-.-..,..-=-!Çio...:._do-:-n-:-in-,...,-de-:-:Partidos.:--:.-:--:Comoo:--_;,_pelu:.,-_..,...j--:.:-,~::-1:-epu_:,..· -.,::._.gentes_:::_•:...c:cn:a--de~I9::-P::-u-'nidea':-:-. 

tlm ctinOID i propopada gratuila, isso IIIUIImcDb: correspoade a ~ de 19 bolu de rádio e ,.levido, 
por""""""· Mamida a.....,. duDÇio de uma hora e c:otimandc>oe que, com a oova lei, o quadro partidjrio 
aacioell se roduza a o:n:a de 8 Partidos, haveria a diminui~ sicbal de II bolu de rádio e l<levido, por 
.......... pua. propi8UIIIa panídária. 

Pelo SubstilDliw do Seoado, o tallpO ~ por ........._ m:mtido o número atual de 
Partidos, scri roduzido pua 6 boras e 20 minutos por semestn:. Ha....., rodu~ do quadro partidário pua 
8, esse tallpO ~por aemestte se roduzirtainda mais, chcsu>do apeou a 2 borase 40 miDutos. 

Pela prescmc Emcada, busca-se restabdccer a oorma do projeto da Cimara com o mesmo 
tallpO de duDÇio pnMslo na lei atua1, utilizoDdo-oe uma parte de 20 mio- pua lliDSnlisslo em blooo e 
outra, de 40 minutos, pua IS ÍJISei9ÕCS DOS iDt=alos da p"'8fl~Dl~Çio oormal das emissoras. Com O ~ 
do mlmero de partidos, o:omojt se-. haverá~ global do tallpO destiuado à propopnda dos 
Partidos. 

tiiiSSIII I! tniSinWCID. IIISIICI I t11.111111 
f'.tc t•!SC.. u~ _ 
I!Lfl' 

J 
L..-__4_;;_ -----..~1 

'=72 • I ~5•-;---,1 92 rrl' __..;.. _ ___;__..;..:._ ____ , __ _...;_:..._ ____ _____, 
~ ~ 921 . Substitutivo do Relator ao PLC 156/92 I 

r= ~_;-_se_n_a_d_o_r_Ma_·r_i_o_c_o_v_as ___ -r-----------~~ r==-~=-1 
..... ,. ----:0,------.....l'--=- .. ~·-:-;:::;---:-;::::-:-:-:----...:.__--, 
. 1 . --- 2 o. _,..,.,' :sli). -~ 4 o . _,.~ g o. M.TnVmvo..-:. 

.....-------------------~~ 

r 

. Dkc ao~- 59, do SubstilDliw do SF ao PLC 1.56192, a seguiDic ndlçlo: 

·~9- Para a real.iz:açlo do prognma. em cadeia estadual,. e a utili2açlo do tempo rotai 
pafa iaJcrç6es. DOI termos do que atabdccc o artigo anterior, O Partido, além de atender 10 disposto no ut. 
14, deverá rt:r dqJido, 110 Eslado. oa última elei~ pua a rapecôva Auembléia Legjs1ativa, uma baacada 
composla por c:iDco por ecato do~ dos Depuwlos EsladiWs, despn:zada a lDçlo e com o núnimo de dois 
Deputadoo, ou obtido um por ecato dos - vóüdo$ oa mesma~-" 

JUSTIFICAÇÃO 

Em Emeoda --ao art. 58, buscou-se restabdccero- fixodo pelo 
projelo oriaiDirio da Ciman pua 01 prosrunas cm cadeia aacioe11 e esladuaJ de rádio e !elovido. 

Pela praa>IC Emeoda, .,.-... modi6car a ndlçlo do art. S9, ldaiM> i r<alizaçlo dos 
prcllriJIIU cm node estadual, pua m!uziJaa.le as ....,.. exigõuciu ode fixodu, submni-.s pe1u 
...;par; .. cm via« oa atual LOPP, aa KU art. III, """a ndlçlo dada pela Lei n' 1.247, de 23 de outubro 
de 1991. Por esta ..,.. ndlçlo, """""""" • exi&fncia- de o Parúdo rt:r llaldido • coadiçlo 
do .... 14, desU: projelo. com a obralçio de um mlDimo de c!coempcnho c1eitol>l no Eslado. em termos de 
IIÚmi:IO de Depuwlos oo de pen:cPIUal de -. pua que o Partido possa pleil<u a r<alizaçlo de um -em eadeia estadual .. 
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~, /~o·s~/ ~~~-----------------~ 
j ]C~/ _ ~ . PROJETO DE LEI DA C~RA W? 156/92 

Àgosto de i 993 

~LY~s~E~NA~o~o~R~N~E~L~so~N~WE~o~E~K~IN~~--------------------------------~~~~1 LI' ___ ~_·~------·~--~ 

I' 10---- 20·_,........... ;si!J.,..._ • 0·_,!'0" s O·•IIHmvr'fM:I--. 

ry~·~~:=J rc·---·~~~;-·~~~~~~~::~~~-·-u_'•_•_u_•===========~-·~_·_·:_-_-_-_-_-:L---_-_-_-_"_''-~-~---J 
~-----------------~------------------, 

EMENDA AO SUBSTITUtiVO AO PLC 1S6/92 

De-se ao Art • 59 a segui n t~ !~~a;ç~~:: 

Art. 59- O Partido que atenda ao disposto no art. 14 e tenha 

elegido para a legislatura corrente pelo menos 5 (cinco) por cento dos repr! 

sentantes na Câmara dos Deputados e na respectiva Assemblêia Legislativa, tem 

assegurado o tempo de 30 (trinta} minutos em cada semestre, em nível estadual, 

para realizar a propaganda partidária prevista nesta Lei. 

JUSTIFICATIVA: 

Pelo art. 5_9 cfo Substitutivo somerite o__PHDB _e o ,PFL poderiam 

realizar o programa em nível estadual. A emenda visa ampl lar um pou~ 6-ahi~er

so dos partidos a serem contemplados com esse direito. 

I
~~--------~------•. ~ .. ~.~~------~------~--~ 
. .~~~~ 

R ;~·7;3] I'. PROJETO OE LEI DA CJIMARA N9 ,;-;;;; I' 
~~.=S~E~N=AO~O~R=N~E~L~S~ON~W=~D~E~K~IN~~~~~~~==~~~==========~~~r===~=:~:~:::.:~==:; 
---------~=--c~---c=c--------~=--"N-----~-------c=--------------------, r 10---- 20·~ 3ffi·-ICA1M ·o·AOIT ...... 90·tlllltf!TIImYI!- , 

ry~·~~ LC ___ _,-;:,:;_·~~~~~~~~~··_~_"_·u_·=========-·~_n_-_-_-_-_...,J.. ___ :_-__ .~_ .... _~---..J 
..------------------------------~-----------. 

EMENDA AO SUBSTITUTIVO AO PLC 156/92 

oê-se ao Art, SS a seguinte redação: 
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Art, 59 - O Partido que atenda ao disposto no art. 14 e tenha 

elegido para a legislatura corrente pelo menos 5 (cinco) por cento dos repr!_ 

sentantes na Câmara dos Deputados e na respectiva Assembléia legislativa, tem 

assegurado o tempo de 20 (vinte) minutos em cada semestre, em nível estadual 

para realizar a propaganda partidária prevista nesta Lei. 

JUSTIFICATIVA: 

Pelo art, 59 çiQ ~!.l.búitut.ivo somente o P!•tDB e .o PFL poderiam 

realizar o prograna em nível estadual. A emenda visa amplia r um pou-co o univer

so dos partidos a serem contemplados como esse direito. 

-~---------.-~ .. ·-·.] 

Projeto' de Lei nt 156. 

Redija-se o art. 62: 

"Art. 62 - É assegurado ao Partido Politico com estatuto r!:_ 

gistrado no Tribunal Superior Eleitoral o_ direito à utilização gratu! 

ta de prédios pÚblicos para a re=àliza-ção de suas reuniões e conven 

ções, sem prejuizo do serviço, e reSponSâbilizando-se_pelos danos por 

ventura ·c-ausados com a realização do evento'1 • 

JUSTIFICATIVA 

A legislação atual não tem regra semelhante, nada obstante 

ser corrium a realização de reuniÕes partidárias em prédios pÚblicos,. 

Sendo de constar na Lei a autorização, não deve ser dada' 

redaçãO réstri t-iva, Como t'az o projeto, ·excluindO auditórios, giná -

sios e outros prédios onde se podem realizar reuniÕes e convenções. 



7836 Quarta-feira~z:::s ___ _:_~-D~IA::_'R:l_::O::_:D:ü:::_:C:::O::_N::::G~R:E::S::S:O:_-.:_N:_:A.:_C::.I:_O:_N::.::.A::L:._(:,:S_c_:çã:._o_I_I;_) _______ A_;g:_o_st_o_d_e_l_9_9_3 

Lj3 
AO stJBS1TI'Ul1VO DA COMISSÃO DE CONS'ITI1JIÇÃO • JIJSTIÇA E 

CIDADANIA AO PR0JJrr0 DI! LEIN' 156/92 DA CÁMARA I! OUI'ROS 

Substitua-se o artigo 67 do Substitl!tivo pelo artigo 57 do Projeto do 
Lei aprovado pela Câmara. ( PLC I 56192 ). 

RJSTIFICAÇÃO 

Esta emenda tem por objeti.vo restabelecer o acordo feito na Cimara , 
que conduziu i aprova.ç.lo unânime do Projeto de.Lei por todos os partidos com assertto na 
C.... Em consonância com este acordo, costurado ainda na Comissão Especial. e que teve 
o apoio de todos os seus membros. ficou definido um periodo maior para que os pequenos 
partidos possam adaptar-se u novas regras a vigorarem. no tocante a seu fimcionamento. 
inclusive com a introduç!o da chamada ' cláusula de bsrreira '. Este periodo daria aos 
pequenos partidos uma sobrevida até 2002. desde que alcanças""D, em eleiçõeo genis para 
a Cimara dos Deputados, até essa data, 1% dos votos a nível nacional. e Dlo os S% 
previstos nas disposiçõeo permanentes do projeto em quest!o. Posteriormente. em rewúlo 
conjunta dos Uderes da Câmara. e do Senado. convoeado pelo presidente Humberto Lucena. 
e na qual esteve presente o relator da mstéria. senador José Fogaça. docidiu-se pela 
manuteoçlo do acordo da Câmara. Esta emenda busca. apenas. recuperá-lo. 

'.··· 

I 
,_[_,s,e"'n"'':::.cl:,;or"-'M"'ã"'""i'-'o'--._,C,;o:..:v_,a.,s _______________ -'1 r~•·-~:=1 

Altere-se a redaçio do Inciso I, do art. 67. do Substitutivo do SF ao PLC 156/92, para incluir, 
após as expressões "e mantenha filiados" e antes das expressões "três representantes", as e11:prcssões "no 
minimolt. -
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JUSTIFICAÇÃO 

Trata-se de mera. Emenda de reda.ção para esclarecer que a exigência de "três representaDtes", 
referida ao Jnçiso citado. é a minima para que o Partido tenha direito ao funcionamento parlamentar na Câmara 
dos Deputados, entre a data da apublicação desta lei c o inicio da prõx.ima legislatura 

?;, ~-- --,_.~ 

fj; 7-b 

k ~ í-~;;"'-,~1 h~,_,<-
.. - . . T-'?.úc~~· 

-/ 
.· ( 

!>~;i/\), c u-u-- :--:::.:::, 
LV. I .. · ;·· 

JUST!F!CACM FEITA ORAU1ENTE 

' . ' ~·,··· 
;._~:- ......... 

J 
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R;~·Fl Nliil 156, OE 1992 

Lr--__ ~S~~e~n~a~d~o-~r~N~E~L~S~O~N_C~A~R~N=E=I~R~O----------------------~~ Lj' ___ d_~ __ --_·-~--~ 
r.---------=~------~--------~-·-·---~~----~~--------------~. I
• ~ .~ 

• 1[]·~-, 20·-TUITIW. 3Kl·-0C.TM 40·.t.DitOU.O. 9[J•,UIIS"IfUITI!i0;40.0UC. 

c·;·;:;---"JC L __ M_ •• ....:,6....:9 _ _;_ ____ -_-_-_.J...-:_-_-_._~·_·_·-_-_-_-J..r_-_-_~·-""'_·=:l_--...J 

..-------------------~~------------------~ 

Re'ctija-se assim: 

"Art. 69 - Os prazos do artigo 20 não terão efeito retroativo e 

somente serão aplicáveis a paitii de 1; dé abril de 1994." 

.JUSTIFICJ\ÇIIO 

O prazo do art. 20 é m6vel, dependente de publicação, 

em data incerta, da futura lei, com graves reflexos na normalid~ 

de partidária. Daí a presente emenda, que se espera seja apro

vada. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1.993. 

EMI!NDAN' 

AO SUBS'1'lTtJi'Ivo DA cOMissAo DE CONSTlTUIÇÃO, JUSnÇA E 
CIDADANIA AO PllOJI!TO DE LEl DA CÂMARA N' 156/SI2 E OUI'ROS 

SuprimHo o iDcilo II do ortiso 69. 

A._ COIIIida m iDcilo I do artiso em .._ji •" ' •
pn1, poraaJIIIIOIIIialtlqMáiado tlmcjo n nto ~doa putidoa paliliccl, ._ 

Agosto de 199'3 
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que julgamos mais que sufici"""' Pllll de6Dir essa garantia_ Exigir, aUm diuo, que o 
Putido alcm:e também ooefici"""' eleitoral a Dlvol eslldual e municipal, a DOIIIO wr, n1o 
coucspoade ao que disp<le o artigo 14 do substitutivo, que se limita à exig&lcia do 
peroeoiUI1 deitonl nacioaal pllll& definiçlo do direito ao fimcioii.IJI!el1to parlameatar. Dai, 
portanto, a razio desta cmeadaque oubmetemosà~ dos demaiscolepa. 

EMENDAN" 4 G. 6 

Dê-se ao art. 70 a seguinte redaçilri: . 

~'Art. 70 - 0~ ~S .c.stitbclccidos DO art .. 20 não se , 
aplicarão às eleições de 1994, prevalecendo o prazo de seis 

meses anterior à data da eleição. n 

JUSTIFICAÇÃO 

A emenda visa a dar clareza ao· dispositivo do 'art. 70 do Substitutivo, que 
não precisa uma data para a filiação partidáriO, como dispõe a legislação atual. . . 

Sala das Sessões, em 19 de agosro de I~?~~ --~":--.. 
~:~~r RUY BACELAR--

.. / . ·- ·~ ~-:;.· .. 
·' 

'. ~ . ' 
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EMENDA N" L.f~ -C 

AO SUBSTITUTIVO DE PLENÁRIO AO PROJETO Dli' 
LEI DA CÂMARA N" 156, DE 1992_ 

Dê-se ao art. 70 a seguinte redação: 

"Art. 70 - Os prazos estabelecidos no art. 20 não terão 
efeito retroativo e somente serão aplicáveis após o dia 2 de 
abril de !994." 

JUSTIFICAÇÃO 

Visa a presente emenda a manter os prazos atuais de filiação partidária. 

Sala das Sessões, em 19 de agosto de 1993. 

g\-~ 
Senador AFFONSO CAMARGO 

Ho F'LC i5ó, de 1992, que. "dispõe sobre: 
os Partidos Político~. Yegulamenta os 
art~. 17 e 14, § 32, inciso V, da 
Constituição Feder<ll." 

Inclua711e o seguinte artigo 71 no PLC 156, de 1-992, 

com a seguinte redac~o; renumerado o~. 71 e os demais. 

Art. '-7_1 - O Diretório Regional poderá. conv~lidar as 

o requ.zriaumto de regi<5tro do Dire'tôrio Municipal tenha sido indch·-

rido pela Ju'.iiitica el~_i_tol·al. 

Agosto de 1993 
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JUSTIFICAÇ~O 

k pn::5ente emenda possui respaldo no I 12 do artigo 

17 · da Constituiç:i:o Federal, que assegura ao'S partidos politicas au-

tonomia pa1·a dtrfinir '!SUa. estrutura interna, ~ua organizaç:ã:o e 5S:U 

funcionamento. 

Além do mais, busc~ molucionar Possíveis casos de 

cancc:la.•tmto di!' revistro de c&ndidaturas., em decon·ência do indefe

rimento do registro do Diretório Municipal que convocou. E realizou a 

coovencio. 

~--------------»RO.ODI~--------------; r Substitutivo do Relator ao PLC 156/92 I 
[ L_..:s::e::_n:::a:d::o:r_:_M::á::r::i:o:._c:o:._v:a::s __________________ -.Jr LNI -TUA.o~ 

71 

. fÍ'' 
Altere-se, no início do texto do art\;h~ d Substitutivo do SF ao PLC 156/92, a referência 

data de "IS de dezembro de 1993" para substirul-la pela referência a "3 de ourubro de 1993", ficando 
redigido o artigo: 

"Art. 71 -Até 3 de outubro de 1993, podem ser criados Partidos Políticos que tenham 
fundadores, pelo menos. dez por cento dos membros-do Congresso Nacional, observadas as ex.igênci 

JUSTIFICAÇÃO 

A Emenda visa compatibilizar a norma especial do art. 71 com a norma geral do prazo 
filiação partidária estabelecida ao art. 20, do Substitutivo, que exige o prazo mínimo de um aDO ~ ~r 
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para q_uem P~ se .candidatar a cargo cietivo. P~rtanto,;;;;;;· ;:-,o;;opos;;;;;;' ;-.;-:;data:;;;-;dci;:-;3;.:;,dc~au=tu:b:ro:::-:do;:---....,.--:---;-~~:::::_~_:~ 
perderia a cficacta a cnação de Partido, por iniciativa consressuai. coasoamc a · .co 
visto que os seus filiados nJo poderiam se candidatar nas próximas eleições de 1994~ especial deste an.71 

PROJETO DE_ LEI. N9 156, 1992· 

N9 1670/89 < casa <le Q:igenl . 

Dispõe sObre Pa:r:.tidos Politicas, 
etc~ 

EMENDA SUBSTITUTIVA 

® 
O artigo 7! terá a seguinte redaÇãO: 

• Artigo 7!.í!tAté 15 de março de 1994,podem ser 
pelo 

e 
criados Partidos Politicas que tenham,como fundadores, 
menos cinco por cento dos membros da câmara dos Deputados 

três m~bros do Senado Federal~ apenas observadas 

eLas dos artigos 89 e 99 ~· 

as exigê!!_ 

JUSTIFICA@ 

No momento em que ·as Partidos no Brasil siQ 
apenas voltados pa~~ a elei.Çàci, e com as restriÇÕes .adotad~s 
pela presente lei, ê necessário dei~ar aberta uma possibilid~ 
de da criação de partidos, para evi~ar a ditadura das Comis

sões Executiv~s e um retrocesso na liberdade partidária ado~ 

da na Constituição de 1988w 
Na forma como está redi.qida, torna inviável 

esta opção, obrigando as providências previstas no artigo 79 e 

seus p~rágrafos. 
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Emenda n" :::J 

, AO SUBSTITIJI1VO DA COM!S~ÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA AO PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 156192 E OU!'ROS~ 

Adicione-se, às Disposições Tnnsitórias, onde 
couber~ o seguinte artigo, que suspende a vigência dos parágrafos 3° e 4• do artigo ?O até 
as eleições de 1998~ 

"Art .. As disposições contidas. nos parágrafos 3° e 4° do artigo r passam a 
ter vigência a partir de 1998 ., . 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente emenda justifica-se na medida em que é de plena justiça que u 
normas que passem a vigorar disciplinando a vida partidária coloquem-se em pcnpectiva 
para a sua validade face às exigência córitidas que tenham como ret<rêneia situações e 
dados eleitorais passados, 

Acrescente--se também que os partidos políticos passam a levar em conta a 
nova legislação para a definiçlo de suas táticas eleitorais. Impedir que aqueles que alo 
atingirsm. nas eleições passadas. os percentuais estabeleeldos no projeto de lei em 
tramitação, assemelha-se a uma deformação em que busca-se penalizar partidos por 
desempenho passado, restringindo-se, ao arrepio dos direitos politicas consignados na 
Constituição, a disputa politica, negando a pluralidade ideológica e politica presente$ na 
sociedade brasileira. 

Sala das Sessões, em (JZ M _5 ~ , 

~-~(~;;:;~G b / /' , 

" JO.L .!!'>~ 

I 5J 
R ·~'"7")'31 r Substitutivo do Relator a~

0

~~~ 156/92 I 
[ Senador Mário Covas r _C"h-mâ.o~ 

c~6~ .. ,~~ CL' __ .:_7.:.4ç_'~~~~--r,J.-_-_-_-_''"_"_••_o~~----_:---_-_-_-_·~_'_'~~~~~~~===-·~_,;,~-·~--...J 

ln~ ... no art~do Substi:vo do SF ao PLC n. 156192, as seguintes alt=çacs: 

1)· Suprimam-se as remissões aoart. 16, da Lei n° 6.996, de 7 de junho de 1982 e à Lei n° 
7,514, de 9 de julho de 1986. -

2) ~Altere-se a referência à Lei no. 7454, de 1985. para que se revogue apenas seu§ lo. e 
toda a Lei, ficando assim redigido: 
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• .... out.lo..dal.ci'"' 7.434,de30de-.,de 1915.. .. • 

3)-~ao fiaaJ. do artigo as CJLiW!ess&;s • ••• -cdcmais .r, dN;Jii t aaCOIIII'iricf. 

IUSTIFICAÇÃO 

As altemç6:sraú>rdo- """PC a r<D>issio aleis que aio c1ewm w c:xpo"""""".q 
'"""f!fdas pela .... lei portidária. o art. 16. da Lei .. 6.996/&2. diz =PCdo • uôlitaçio elo - • 
p< '"""' dc:trêoUco de dados pua liliaçio parúdória cm subsliluiçio o 1Ddóciaaal "ficbo". A Lei a. 
7.4S4/85 - .............,. • - dispositiwJs do Códiao Elcirodle, - - cic.o-
por iDtci:ro, mas apc:aas seu f lo., que diz ~ a prazo de filiaçio partid;iria de •a ,., • :--.;::;;; 
regulada nesta Lei partidária. A Lei o. 7.514116 asscgun. aos part::icb c ••r' • • o dàeilo de usar 01 
DÚDic<OS a dos alribuidos cm dciç&:s -.s_ Ido clomldo. assim...,. mopla.,... ala Lei. Por_-. 
lado, é · r i si..d acn:socrar~ as c:xpn::sa&:s de tevopçlo das "demais di111 · 111 • em CIOdritio" paa 
que .. apliqao o priDcipio da ~ liocitt elo leis que possam- abnDgidas pela..,.. lei ponidlria. ... 
que as~.,......__. oo art. 74 aio....,.;,., o dooco de ICdas as leio que poderiom w 
'"""f!fdas. 

n-~ 

t::::L3 c:~:*~,;··-·!::-::·-~ 
&c '· 1.:5J::. •· .:9 ~ 
I• 7- 'f 

~ d2.b.;_ ,.... ,4o ft. c. 1-rtJr 2. 

~..k(~ U--<~ .-
-* ~u.,-r;:;;t-~ 

~--- r·~-r"-1::11 

Agosto de 1993 
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~ ..... 1!:\.. d -4~ ~a.--cc.c 

~. 

c.-, 1-u (r._.._'~ ..., ~~'o) o6t. 

;tn Çyo ~ 

')/'--VI 

~!A.'""-·~ /,C; 'ZA ........,.-----'--~~ "-~ 
~ /.-v,_· ~'IAA.·s er, a><.-U-7 ~ <>--<--?' f?~ h~ 

r!'~ ~-- ~ - to/~,h:? 

I 
53 

r;;z;g I' PROJETO.OE lEI DA C~RA "9 ,;;;" 

'-1'-'s~ENA=DO:::R~Na=so:::N~W:.:E:::D:::S<.:.:.I::.N _ . .,_,.;:
1 
:.....;._-___________ ...JI C"--~ 

-----~~---=----~~·~-~~--~-----------, Í
. 

" 1 o . --- 2 o. ll*n'IVI'... s o. - 4 (!J • -- ,, ' o. _,lfllmwe-..,. 

r;--...._--, r.---"' ----,---·----,.--~r-----, 

I 111 I '-'"--~ 9~'99'------L------------~------------~-----------J 
w------------------------~------------------------~ 

EMENDA AO SUBSTITUTIVO AO PlC 156/92 

lnelua:se onde couber, nas Disposições Finais e Transitórias, o seguinte: 

Art ••••. ~.Ficam asseguradas as transmissões de horário gratuito, de que tr~ 

ta o artigo. 53 e seguintes desta lei, que já foram requeridas a Justiça Eleitoral, 

para o semestre corrente, nos mesmos termos da lei em curso. 
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JUSTIFICATIVA: 

Vários ,partidos já flzer~m os requerimentos para-• t~ansml.ssio.-..g.cat.ulta .. de.!. 

tinada ã divulgação programática. Alguns já tem ate a data prevista, e Igualmente 

já estio produzindo os respectivos programas. 

A emenda visa resguardar direito jã adquirido. 

r 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi

dência, se não houver objeção do Senado, e já que as emendas 
estão sendo distribuídas_ em plenário, pede vêriül·pa-ra· dispen~ 
sar a leitura das demais, inclusive porque, posteriormente, 
o Relat_or dará o seu parecer, emenda por emenda( 

Não havendo quem peça a palavra, ·encerrO a discussão 
do Substitutivo e das emendas, em t~rno suplementar. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem V. 
Ex.~ a palavra. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, estava discutindo com 
o Relator e só agora tomo conhecimento de que há mais 
de 50 emendas apresentadas. O Relator:, primeiramente, terá 
que tomar conhecimento, para depois emitir o seu parecer. 

C~nsultaria à Mesa se seria possível! -por eXemplo, fazer
mos uma sessão amanhã com o objetivo- de dar ao Relator 
algum prazo para que S. Ex• possa ler -e refletir sobre as 
emendas ... Amanhã, a sessão poderia ser _realizada logo após 
a do Congresso Nacional. 

O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humborto Lucena)- Tem a pala
vra V. Exa 

-] 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do ora.dor.)- $r. Pr~sid~nte, 
o art. 283 do Regimento Interno do Senado, que é um dispo
sitivp imperativo, reza o seguinte: 

"Art. 283. Se forem ofe:r~ç;idas emendas, na dis-
. cussão suple.mentar, a ma,téria irá às comissões compe- · 
tentes que não poderão concluir seu parecer por novo 
substitutivo.'' 

Não há alternativa regimental: ou somos fiéis ao Regi
mento, cumprindo o seu mandamento, ou o Regimento só 
s~rve quan?o nos interessa. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nobre Sena
dor José Paulo Bisol, apenas lembraria a V. Ex" que a maténa 
está em regime de urgência. O dispositivo que V. Ex~ acaba 
de ler se refere à tramitação em rjto ordinátiq. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- V. Ex• quer me indicar 
qual é a parte do Regimento que reza isso? __ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Seção 
111. do Regimento Interno. trata da Apreciação da Matéria 
Urgente. Os arts. 345, 346, 347 e 348 referem-se .à tra!flita9ão 
em regime d~ !-.n~gência. 

o dispositivo qUe v:·~x• léu refúe-se à tramitação ordi
nária e nãO à tramitação em regime de urgencfa. -

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - S~. Presidente, contex
tualmente, parece-me o contrário: esse dispositivo prevalece 
qualquer que seja a hipótese. ~---~-- . . 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -V. Ex' 
verá que não. 

O nobre. Senador Marco Maciel fez um apelo para que 
o Relator adiasse seu parecer, até para que pudesse apreciar 
melhor as emendas apresentadas. 

O art. 348 do Regimento, já no caso dC apreciaçâo de 
matéria urgente, diz: 

"Art. 348. Encerrada a discussão da matéria em 
regime de urgência com a apresentação de emendas, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

II- no caso do art. 336, c - é o caso - , os 
pareceres poderão ser proferidos imediatamente, ou 
s~ a complexidade da matéria o indicar, no prazo de 
vmte e quatro horas, saindo, nesta hipótese, a matéria 
da Ordem dó Dia, para nela figurar na· se:::;são ordinária 
subseqüente... _ 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Sr. Presidente, vou ler 
todo o dispositivo e -pedir ãos Srs. Senadores_ que usem a 
inteligência. Talvez a minha seja curta demais. 

"Art. 282. Sempre que for ãprovado substituw 
tivo integral a projeto de lei, de decreto legislatívo 
ou de resolução em turno único, será ele submetido 
a turno suplementar." 

Isso prevalece havendo ou não urgência. 
O § 1'-' díz o seguinte: Nos projetas sujeitos a prazo de 

tramitação ... Até a referência é específica. O que é urgência? 
Não é prazo de tramitação? Não é essa a referência? O art. 
282 i_nc~de nas hipóteses de urgência. QUal é a razão_lógiC<,! 
e obJeUva para que o art. 283 não incida? 

Francamente, Sr. Presidente, penso que essa interpre
tação de V. E~ precisa ser revista. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor José Paulo Biso!, o § 1° do art. 282 refere·se aos projetos 
de tramitação urgente estabelecida na Constituiçâo. Não são 
aqueles que são urgentes por decisão do Plenário, como é 
·o caso do presente projeto. 

Por outro lado, veja V. Ex~ que o art. 283 diz: 
"Art. 283. Se forem oferecidas emendas na dis

cussão suplementar, a matéria irá às Comissões compe
tentes, que não poderão concluir o seu parecer por 
novo ·substitutivo." 

O projeto não vai às comíss6es competentes porque está 
em regime de urgência e o parecer é oral. Daí por que estou 
me valendo para atender ao apelo do nobre Senador Marco 
Maciel, baseado no disposto no art. 348, que permite, diante 
da complexidade da matéria, pr<:rrrogar por~4 horas se o 
Relator estiver de acordo. 

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, o 
Relator concorda, evidentemente, pois temos mais âe cin

, qüenta emendas para examinar. E não só por isso, mas tam
bém porque propicia um amadurecimento dessa discussão en
tre os Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Então, está 
resolvido o problema. A Presidência, de acordo ·com o art. 
348, inciSo II, do Regimento Interno, e __ diante da comple
xidade da matéria, por haver um número muito alto de emen-

. das, retira a matéria da Ordem do Dia por 24 horas. Ela 
figurará na sessão subscqüente", Que devérá ocorrer após a 
sessão do Congresso Nacional, que se realizará amanhã, na 
parte da tarde. 

Prorrogo, de ofício_. a sessão por mais 30 minutos para 
concluirmos a votação da Ordem do Dia. 

·- Os itens 2 a 5 da Ordeni do Dia ficam Prejudicidas em 
virtude da deliberação do Plenário relativa ao item I, para 
tramitare_~ em con)unto. __ _ 

São os seguintes os itens prejudicados: 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 243, DE 1991 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n~_156,_de 1992,_e Projetes de Lei do_Scnado 

n• 268, de 1991,6 c 130, de 1992) 

Dis-Cussão, em turilo sllplementa!_, do Projeto de 
Lei do Senado n" 243, de 1991: de auto_l-ía da Senadora 
Marluce PintO, que altera dispositiVos da Lei n•! 5.682, 
de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos, tendo 

PARECERES 
- da Comissão Diretora, sob n~ 500, de 1992, ofe

recendo a redação do vencido; 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada

nia, sob n~ 173, de 1993, favorável ao Projeto de Lei 
da Câmara n~ 156, de 1992, e as Emendas n~" 2, 4 
a 10, nos termos da Emenda n~ 11-CCJ (Substitutiva) 
que oferece; pela rejeição das Emendas n"s 1 e 3; e 
pela prt:judicialidade dos Projetes de Lei do Senado 
n~ 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992, que tramitam 
em conjunto; e 

- de Plenário, Relator: Senador José Fogaça, em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, favorável, nos termos de novo Substitutivo. 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 268, DE 1991 . 

(Em regime "de urgência nos termOS do art. 336, c, 
do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n' 156, de 1992, e Projetosde Lei do Senado 
n• 243, de 1991, 6 e l30,de 1992) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n" 268, de 1991, de autoria do Senador Dirceu 
Carneiro, que revigora os arts. 72, 75, 76 e 77 da Lei 
n' 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgãniea dos 
Partidos Políticos), que.''dispõem sobre perda do man
dato por infidelidade partidária" tendo 

PARECERES . . 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada

nia, sob n" 173, de 1993, favorável ao Projeto de Lei 
da Câmara n~ 156, de 1992, e às Emendas n"s 2, 4 
a 10, nos termos da Emenda n• 11 -CCJ (Substitutiva) 
que oferece; pela rejeição das Emendas n"s 1 e 3; e 
pela prejudicialidade dos Projetas de Lei do Senado 
n•' 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992, que tramitam 
em conjunto; e 
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- de Plenário, Relator: Senador José Fogaça. em 
substituição à Comissão de Constituição; Justiça e Ci
dadania, favorável. nos termos de novo Substitutivo. 

-4-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 6, DE 1992 

(Em regime de urgência nos tCfmos do ·are 336, c, 
do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da 
Câmara no 156. de 1992, e Projetós de Lei do Senado 
n'' 243 e 268, de 1991, e 130, de 1992) 

Discussão, cm turno único. do Projeto de Lei do 
Senado n"' 6, de 1992. de autoria do Senador Odacir 
Soares, que introduz alteraçõeS ria legislação eleitoral, 
e dá outras providências, tendo 

PARECERES 
- ~a Comissão de Constituição, Justiça e Cida4a

nia, sob n~ 173, de 1993, favorável ao Projeto de Lei 
da Câmara n~ 156, de 1992, e as Emendas ndi 2, 4 a 
10, nos termos da Emenda n~ II - CCJ-"{Substitutiva) 
que oferece; pela rejeição das Emendas nBs 1 e 3; e 
pela prejudicialidade dos Projetos de Lei do Senado 
n"'~ 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992, que tramitam 
em conjunto; e 

- de Plenário, Relator: Senador José Fogaça, em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, favorável, nos termos de novo Substitutivo. 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N'' 130, DE 1992 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336 c, do 
Regimento Interno.) -- - --- . . . 

(Tramítando em conjunto com o Projeto de Let da Cama
ra n' 156, de 1992, c Projetos de Lei do Senado n• 243 e 
268, de 1991, e 6, de 1992) 

Discussão, cm turno único, do Projeto 9e Lei do Senado 
n" 130, de 1992, de autoria do Senado_r_ M-arco Ma~icl, que_ 
dispõe sobre o finandaTI:tento dos Partidos Pojíticos, e dá ou
tras providências, tendo 

PARECERES 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

sob, n'! 173, de 1993, favorável ao Projeto de Lei da Câmara 
n' 156, de 1992, c as Emendas n• 2, 4 a 10, nos termos da 
Emenda no 11-CCJ (Substitutiva) que oferece; pela rejeição 
das Emendas n"~ 1 e 3; e pela prejudicialidade dos Projetes 
de Lei do Senado n• 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992, 
que tramitam em conjunto; e _ 

-de Plenário, Relator:_ Senador José Fogaça, em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favo
rável. nos termos çle novp Substitutivo. 

O SR. PRESiDENTE (Humberto Lucena) -~A Presi· 
dência, nos termoS do art. 175, alínea e, do Regimento Inter
no~ retira da Ordem do Dia- -o Projeto dt:_ Lei da Câmara 
n• 109, de 1993, que modifica a Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro 
de 1993, "que regulamenta dispositivos conStitucionais relati
vos à reforma agrária'\ dada a complexidade da _matéria. 

_ É o seguinte o item retirado 

-6-' 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 109, DE 1993 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 109, de 1993 (n' 3.602193, na Casa de o.ri· 
gero), que modifica a Lei n·: 8.629, de 25 de fevereiro 
de 1993, que "regulamenta dispositivos constitucionais 
relativos à reforma agrária". (Dependendo de pare
cer.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 7: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W 25, DE 1993 
Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, do Regimento 
Interno 

Discussão, em turno _único__, _do Projeto de Decreto_ Le_gís
lativo n' 25, de 1993 (n'' 298/93, na Cãtiúira dos Deputados), 
que dá nova redação ao art. 4'' do Decreto Legislatjvo n~ 
92, de 1992. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Eldo Alvare:spa:ra -proferir o parecer, 
em substituiçãO -à COmissão de Assuritos EcbnôirtiCos. --

O SR. EICIO ALVARES (PFL- ES. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. veio ao Senado 
Federal, para revisão, e foi distribuído a Comissão de Assuntos 
Econômicos. o Projeto de Decreto Legislativo n" 25, de 1993 
(n~ 298/93, na Casa de origem), que ''dá nova redação ao 
art. 4o do Decreto Legislativo-o'' 92. de 1992". --
_ O citado diploma legal "fixa, nos termos do disposto 

no art. 49, inciso VII, da Constituição _Federar para o exercício 
financeiro de 1993, a remuneração do Presidente e do Vice
Presidente da República e dos Ministros de Estado". 

_ A presente proposição, de autoria do Líder .do.Governo 
p.a Câmara dos Deputados, tem por objetívo limitar o disposto 
no art. 4~ do Decre_to Legislativo n~ 92, de 1992, que regula
menta o pagamento de diárias a essas autoridades, quando 
_em viagem oficial ao exterior, apenas ao Presidente e ao Vice
Presidente da República, pois no caso dos Ministros de Estado· 
amatéria tem _regulamentação na Lei o~ 5.809, de 10 de outu
bro de 1972, que conSidera adeq"uadarnente as diferentes situa-
ções. _ 

Não foram apresentadas, no âmbito da CAE; -emendas 
ao projeto. 

Voto·· 
Compete a Comissão, nos termos do art. 99, inciso I, 

do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre os 
aspectos financeiros da proposição. 

A proposição visa eliminar a dupla regulamentação do 
pagamento de diárias a Ministro de Estado, quando em viagem 
oficial ao exterior, ficando a fi}atéria regida tão soinente pela 
Lei n~5.809, de 10 de outubro de 197:?, que melhor se adequá 
ao caso daquelas autoridades. -

Pelo acima exposto, somos pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo n? 25, de 1993. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. . 

Completada a fase de instrução, passawse à discussão do 
projeto, em turno único. (Pausa.) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Ein votação. 
Os Sfs~ senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. A matéria vai à Comissão Diretora para reda

ção final. 
Sobre a mesa, Parecer da Comissão Diretora oferecendo 

a redação fin-al, que será lida pelo Sr. 1\' Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• Z80, DE 1993 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 25, de 1993 (n~ 298/93, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 25, de 1993 (n' 298193, na Cãmara 
dos Deputados), que dá nova rcdação ao art. 4~ do Decreto 
Legislativoa n° 92. de 1992. - · 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de ag9~to de 1993. 

- Chagas Rodrigues, Presidente - Lucfdio Portella, Relator 
- Nabor Júnior- Nelson Wedekin. 

ANEXO AO PARECER N' 280, DE 1993- .. 

Redação f"mal do Projeto de Decreto Legislativo 
n• ZS, de 1993 (n• 298/93, na Câmara dos Deputados). 

Dá nova redação ao art. 4~ do Decreto Legislativo 
n• 9Z, de 199Z. 

O Congresso Nacional decreta: - --
Art. 19 O art. 4" do Decreto Legislativo n" 92, de 1992, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4<.> Nas viagens oficiais ao exteriOr, o Presi

dente da República e o Vice-Presidente da República 
farão jus, optativamente, a diárias de valor-correspon
dente a um trigéSimO da respeCtiva: reinuneta:çâcY, fixada 
de acordo com os arts. 1~ e zo, ou ao pagamento das 
despesas de hospedagem e aUmentação." 

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

' O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é Ocupada pelo Sr. Chagas Rodri
gues, r Vice-Presidente. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 25, de 1993 (n' 298193, na Câmara 
dos Deputados), que dá nova redação ao art. 4'-' do Decreto 
Legislativo n• 92, de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de agosto de 1993. 
-Chagas Rodrigues, Presidente-- Lucídio Portella, Relator 
- Nabor Júnior- Nelson Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discus
são. (Pausa.) Em votação a rcdaç~o final. . 

Os srs. Senadores que a aprovam que1ram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

_Aprovada. 
A matéria vai à _promulgação. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 8 . 
Votação, em turno UniCo, d6.Requerimerito no765, 

de 1993, do Senador Lourival Baptista, solicitando, 
nos termos regimentãis, tramitaÇão conjunta· dos Proje
tes de Lei do Senado n·'s 76 e 89, de 1993, por tratarem 
de matérias que versam sobre o mesmo assunto. 

Votação do requerimento, em turno único. 
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pau&a.) 
Aprovado. 
Os Prõje_tos de Lei n"' 76 e 89, de 1993, passam a tramitar 

em conjunto. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 9 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofe
recida pela Comissão Diretora em-seu-Par-ecer ni'i 246, 
de 1993) do Projeto de Decreto Legislativo n~ 17, de 
1992 (n~ 24/91, na Câmara dos Deputados), que homo
loga ato do Conselho Monetário Nacional que autori
zou a emissão de p.ãpel-moeda no valor de oitenta e 
sete bilhões e seisceri.tos milhões de cruzados ·novos. 

--Em discussão a.redação final. (Pausa,) 
_ Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do disposto no art. 324, do Regimento Interno. 

O projeto vai à_ promulgação. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 25, DE 1993 

(N• 298/93, na Câmara dos Deputados) 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
- , .Presidente do Senado Federal, nos termos 

do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte -

DECRETO LEGISLATIVO N'', DE 1993 

Dá tii::iVã. redaç3ó ao ari. -4o dO-Decreto Legislativo 
n• 92, de 199Z. 

o-congresso Nacional decreta_: 

Art. I" O art. 4" do Decreto Legislativo n• 92, de 1992. 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Att'·"4~ Nas viagens oficiais ao exterior, o Presi
dente da República e o Vice-Presidente da República 
farão jus, _optativamc=nte_, a diárias de valor corresponM 
dente a um trigésimo da ~:espectiva remuneração, fix"ada 
de acordo com os arts. 1" e 2'\ ou ao pagamento das 
despesas de hospedagem e alimentação." 

Art. 2~ Este Decreto Legfslativo entra em vigor na data 
de sua puh!icação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à votação do Requerimento n~ 785/93, de urgência, lido no 
Expediente. para o Projeto de Resolução n"' 69, de 1993. 

Em votação o requerimento. 
-Os Srs. Sen"~dores que o aprovam queiram permanecer 

sentados~ (Paus~.)__ _ _ 
Aprovado Õ fequerimento, a matéria a que se r_efere figu

rará na Ordem_ do Dia da segunda sessão ordinária subse-
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qüente, nos termos do art. 345, inciso II, do Regimento In
terno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Esgotou-se hoje o prazo previsto no art. 91, § 3'?, do 
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso 
no sentido de inclusão, em Ordem do Dia·;~das seguintes maté
rias: 

-Projeto de Lei do Senado n·' 120, de 1991, de autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que altera o art. 299 dQ_ Código 
Penal Brasileiro (Decreto-Lei n" 2.848, de 7 d_c dezembro 
de 1940, atualizado pela Lei n' 7.209, de 11 de julho de 1984 
e pela Lein• 7.251, de 19 de novembro de 1984); 

-Projeto de Lei do Senado n" 152, de 1991, de autoria 
do Senador Maurício Corrêa, que define os· crimes de uso 
indevido de computador, e dá outras providências; 

-Projeto de Lei do s~uado n'.' 270, de 1991, de autoria 
do Senador Francisco Rollcmberg, que torna indisponíveis 
os veículos envolvidos em acidentes de trânsito; 

-Projeto de Lei do Senado n'' 343, de 1991, de autoria 
do Senador Elcio Alvares,_ que dá nova rcdação ao parágrafo 
único do ar_t. 213 do Código Penal, na parte referente à pena; 

-Projeto de Lei do Senado n" 44, de 1992, de autoria 
do Senador Maurício Corrêa, que dispõe sobre as aposenta
dorias e pensões dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais, ocorridas entre 
a data da promulgação da Constituição Federal de 1988 e 
a entrada em vigor da Lei n" 8.112, de 12 de dezembro de 
1990, que es_tatu.iu o Regime Jurídico Único dos referidos 
servidores; 

- Projeto de Lei do Senado n" 122, de 1992, de autoria 
do Senador César Di_as, que acrescenta parágrafo ao art. 211 
do Decreto-lei n" 2.848, de 7 .de dezembro de 1940- Códig9 
Penal; e 

-Projeto de Lei do Senado n1 140, de 1992, de autoria 
do Senador Ronan Tito, que dá nova ri:_dação aos art. 6n, 
itens I e II, 159, § i', 160, eaput e parágrafo único, 164, 
caput, 169, caput do Decreto-Lei n" 3.68-9, de 3 de P\ltubro 
de 1941 -Código de Processo P_enal. 

As matérias foram apreciadas conclusivamente pela Co-
missão de Constituição, JJJst_iça e Cidadania. - - -

O Projeto de Lei do Senado n" 120; de 1991, rejeitado, 
vai ao Arquivo e os de n"' 152, 270 e 343, de 1991, 44, 122 
e 140, de 1992, aprovados, vão à Câmara-tios DeputadOs. 

É o seguinte o projeto rejeitad?: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 120, DE 1991 

Altera o art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decre
to-Lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940, atualizado 
pela Lei n" 7 .209, de 11 de julho de 1984, e pela Lei 
n~ 7.251, de 10 de novembro de 1984). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I" O art. 299 do Dccreto-Lei_n'' 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 299. Omitir, em docUinento público ou 
particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir dedaração faisa ou div_e_r.$ª- Ôã 
que devia estar escrita, com o fim de prejudicar direito, 
criar obrigação ou alterar a verdad.~ sobre fato ju-ridica
mente relevante. 

P~na --:- reclusão, de um a cinco anos, e multa, 
:se o documento ~ público, e reclusáo, de um a três 
anos, se o documento é particular. 

§ 1" Se o agente é servidor público, e comete 
o crime prevalecendo-se do cargo, ou emprego, ou 
se a falsificação ou alteração é de assentamento de 
registro civil, excetuada a hipótese do parágrafo seguin
te, aumenta-se a pena de sexta parte. 

§ 2l> ·se a falsificação ou alteração de a-ssenta
mento de registro civil refciir-se a filho havido de rela
ção extraconjugal e for motivada por relevante valor 
saciai ou moral, aplica-se a pena pelo seu mínimo e 
que será cumprida em regime de prestação de serviço 
à comunidade." 

Art. · 2'' Esta lei entra em vigor l}a _9ata de sua publi
cação. 

Art. 39 Rev~gam-~e as disposições em contrário. 
São os seguintes os textos finaiS dos projetes apro

vados: 
. . . 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 152, DE 1991 

Regula a garantia constitucional da inviolabilidade 
de dados; define crimes praticados por meio de compu
tador; altera a Lei n9 7 .646, de 18 de dezembro de 
1987, que "dispõe sobre a proteção da propriedade inte
lectual de programas de computador e sua comercia
lização no País, e dá outras providências". 

O COngresso Nacional decreta: 
Art:-1 ~ Constituem crimes contra a inviolabilidade de 

dados e sua comunicaç_ão. _ _ _ 
I -violar dados por meio de acesso clandestino ou oculto 

a programa ou siStema de _comPutação. -
Pena: detenção, de 6 (seis) meses a l__(urn) a_no·, e multa; 
II -violar o sigilo de dados acessando informação con

tida em sistema ou, suporte físico de terceiro. 
Pena: detenção, de a 1 ano (um) a--6 (seis) _meses, e 

multa; 
_ _ III- inserir em supqrte físico de dados, ou em comuni-

cação de dados, prograina destinado a funcionar clandesti
namente em sístema de terceiro, que cause prejuízo ao titular 
ou ao usuário do sistema, ou, conscientemente, fazê-lo cir
-cular. 

-P-ena: detenção, de_a I (um) 6 (seis) m_eses, e multa. 
§ 1~ Na hipótese do inciso II deste artigo; 
a) se o ·acesso se faz com o uso indevido çl~ senha ou 

de processo de identificação magnética de_te_rc,eiro; 
Pena:: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa; 
b) se do acesso resultar vantagem ec_onômica indevida, 

em detririlento do titUlar do sistema, pune-se o fato como 
estelionato, qualificado nos termos do art. 2" desta Lei. 

§ 2~ Na hiopótese do inciso III deste artigo: 
a) se resulta perda definitiva de informação contida no 

sistema. 
Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)anos, e multa; 
b) se, além da perda de informação, resultar prejuízo 

económico para o titular do sistema. 
Pena: detenção, de 1 (um) a. 3 (três) anos e multa. 
Art. 2° A prática de conduta descrita nesta ·lei como 

--meie-pa-r-a-a- realização de qualquer outro crime qualifica-o, 
agravando a pena de um sexto até a.metac;le_. . _ 

Art. 39 A informação ou dado constante de sistema ele
trônico que, por qUalquer razão, tenha relevância nas relações 
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entre pessoas, considera-se ""documento'', punindo-se sua 
adulteração material ou ideológica nos termos do Código Pe
·nal, com a qualificação prevista no art. 2~ desta Lei. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se 
"documento público" a informação ou dado constante desiste-
ma: __ 

a) pertencente ou a serviço cte- órgãõ J)dbliCo da adminis
tração dir_eta ou indireta, instituição financeira, Bolsa de Valo
res ou estabelecimento de ensino oficiaLpu reconhecido; 

b) em condições de autorizar pagamento, quitação, movi
mentação de conta corrente ou qualquer transferêncía de valo-
res; 

c) destinado ao acesso público, pago ou gratuito, a infor-
mações comerciais, económicas ou financeiras. --

Art. 4• O título VII da Lei n' 7.646, de 18 de dezembro 
de 1987, passa a viger com a seguinte epígrafe, acrescido 
de um novo artigo 38 e parágrafos, renumerandoMse_ o atual 
e os subseqüentes. 

TÍTULO VII 

Dos crimes e penalidades 

Art. 38 Inserir, alterar, ou suprimir dado ou programa 
em sistema de computação, com a intenção de: 

a) impedir ou díficultar acesso a qualquer dado ou proM 
grama; 

b) prejudicar o funcionamento de sistema de computação 
ou comprometer a confiabilidade de qualquer dado ou proM 
grama. 

Pena: detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa. 
§ 1"' Quando o crime previsto neste artigo for praticado 

contra a administração pública, direta ou indireta e empresa 
concessionária de serviços públicos, a pena cotriiiüida será 
aumentada para detenção, de 1 (um) ano e 6 (seis) meses 
a 3 (três) anos, e multa. 

§ 2" Se o crime previsto neste artigo for praticado com 
a intenção de cometer ou facilitar outros delitos, a pena será 
aumentada de um_terço. 

Art. 5" Esta lei entra cm vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6" Revogam-se as disposições· em coutráriQ. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 270, DE I991 

Torna indisponíveis os veículos envolvidos em aci
dentes de trânsito. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 1\' Ficam indisponíveis os veículos envolvidqs em 

acidente de trânsito, até que haja a reparação do dano, nos 
t_ermos do art. 159 do Códjgo Civil Brasileiro. 

§ 1 ~ O intef.essad<f comunicará o fato à autoridade poliM 
cial, a quem compete dar ciênCia do ocorrido ao Departamento 
de Trânsito, para registro. - ---

§ z~ A indisponibilidade de que trata o caput deste artiM 
go se dará a partir do registro da ocorrência pela autoridade 
policial, sendo vedado aos proprietários vender, dar, ceder 
ou gravar os veículos acidentados COqt qualquer espécie de 
ônus. 

§ 3" Reparado o dano, o interessado comunicará, por 
escrito, o fato à autoridade policial e ao Departamento de 
Trânsito. 

§ 4~ O infrator das normas estabelecidas neste artigo 
, sujeitar-se-á às penalidades previstas no art. 1.278 do Código 
Civil Brasileiro. 

Art. 2~._ -Esta Lei entra em Vigor na data de sua publi
cação. 

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

PROJETO DE LIÜ DO SENADO N• 343, DE 1991 

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 213 
do Código Penal, na parte referente à pena. 

O Congresso Nacional Aecreta: 

Art. 1" O parágrafo único do art. 213 do Decreto-Lei 
n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal passa 
a ter a seguinte redação: 

"Art. 213. 
Parágrafo único_. __ Se a ofendida é -menor de qua

torze anos. 
Pena----:- reclusão de oito a dez anos". 

Art. 2~ _Esta lei entra em vigor na data de sua publiM 
cação. 

Art. 3? RevogamMse as disposições ·em contrário. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 44, DE 1992 

Equipara o benefício de pensão por morte e o pro
vento de aposentadoria dos servidores que menciona, 
aos- dos servidores abrangidos pelo art. 243, da Lei n<:> 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o O benefício de pensão por morte e o pfovento 
de aposentadoria dos servidores públicos dos Poderes da 
União, dos exMterritórios, das autarquias, inclusive as em regi
me especial, e das fundações públicas, regidos pela ConsoliM 
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoMLei 0° 

__ 5.452, de 1? de maio de 1943, concedidos entre !) de _putubro 
de 1988 e 11 de dezembro de 1990, ficam equiparados aos 
dos servidores_ públicos submetidos ao regime jurídico único 
pelo art. 243, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Parágrafo-Uilico. O disposto neste_artigo não se aplica 
aos servidores contratados por prazo determinado e aos abran
gidos pelo artigos 251, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. 

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

Art. 3\' Revc;>gam-se as disposições em contrário. 

PROJETO Í:lE LEI DO SENADO N; I22, DE I992 

Acrescenta parágrafo ao art. 211 do DecretoMLei 
n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 

O Congresso Nacional ~ecreta: 

Art. 1'-' O art. 211 do Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940- Código Penal, fica acrescido do seguinte 
parágrafo único: -

''Art. 211. pestruir, subtrair ou ocultar cadáM 
ver ou parte dele: 

Pena- reclusão de um a três anos e multa. 
Parágrafo único. A pena é aumentada de um ter

- ço se· o criine é praticado com intuito de comércio." 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N•, 140, DE I992 

Da nova redação aos arts. 6~, incisos I e II; 159, caput 
e§ 160, caput e parágrafo único; 164, caput, 169 e 181, caput, 
do Decreto-Lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código 
de Processo Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O Decreto-Lei n"' 3.689~ de 3- de -OUtubro de 

1941 - Código de Processo Penal, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 69 •••••••••• _. ~"'-· •• _ ••••••• -••••••••. ...--.. ...... ,. ._ ............ . 

I- dirigir-se -ao local, providenciando para que 
não se alterem o estado e conservação das coisas, até 
a chegada dos peritos criminais. 

II- apreender os objetos que tiverem ralação 
com o fato, após liberados pelos peritos crimi"nais. 

Art. 159. _ Os eXames de corpo de delito e as ou~ 
tras perícias serão feifos pOf-âois pontos oficiais. 

§ 19 Não havendo peritos oficíais, o exame será 
realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de di~ 
ploma de curso superior, escolhidas. de preferência, 
entre as que tiverem habilitação técnica relacionada 
à natureza do exame. 

§ ''2~ ········~~··-·····-················~·-~~~~---~·-~--~~~ 
Art. 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, 

onde descreverão minuciosamente o que examinarem, 
e responderão aos quesitos formulados. 

Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado 
no prazo máximo de 10 (dez) dias, podendo este prazo 

1 

ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento 
dos peritos. 

Art. 164. Os cadáveres serão sempre fotografa~ 
dos na posição em que forem encontrados, bem como, 
na medida do possível, todas as lesões externas e vesti~ 
gios deixados no local do crime. 

Art. 169. .. .............................................. . 
Parágrafo único. Os peritos -registrarão, no lau

do, as alterações do estado das coisas e discutirão, 
no relatório, as conseqüências dessas alterações na di-
nâmica dos fatos. -

Art. 181. No caso de inobservância de formali
dades, ou no caso de omissões. obscuridades ou contra
dições, a autoridade judicíária- inandará suprir a forma
lidade, complementar ou esclarecer o laudo." 

Art. 29 Esta lei entr::~, em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrai- os- frabathos, 
convocando ult).a sessão do Congresso Nacional a realiza~~se 
amanhã, às 14h3dmin. Conseqüentemente! não haverifSessão 
ordin_ária do Senado F'~deral, transferindo-sç para quinta~feTra 
a seguinte -- - ·- - · 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 156, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno suplementar, do Projeto de Lei da 
Câmara n° 156, de 1992 (n° 1.670/89, na Casa de origem), que 
dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 
3~ incisb V, da Constituição Federal, tendo 

Parecer, sob n° 279, de 1993, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 
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(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição 
Justiça e Cidadania sobre as emendas de Plenário) 

2 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 109, DE 1993 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 109, de 1993 (n° 3.602/93, na Casa de origem), que modifica a 
Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que "regulamenta 
dispositivos constitucionais relativos à reforma ·agrária". 
(Dependendo de parecer) 

3 
REQUERIMENTO No 272, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 272, de 
1993, do_ Senador Dario Pereira, solicitando,. nos termos 
regimentais, que, sobre o Projeto de Lei da Câmara- n° 106, de 
1992 (n° 813/88, na Casa de origem), além das Comissões a que 
foi despachado, seja, também, ouvida a de Serviços de Infra
Estrutura. 

4 
REQUERIMENTO No 551, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 551, de 
1993, da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos termos do art. 
172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia 
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do Projeto de Lei do Senado no. 56, de 1993 - Complementar, de 
sua autoria, que dispõe sobre a cobrança de juros pelas entidades 
que atuam segundo . as regras do Sistema Financeiro de 
Habitação. 

5 
REQUERIMENTO No 764, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 764, de 
1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos do art. 
172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei do Senado n° 67, de 1991, de sua autoria, que 
dispõe sobre a participação dós trabalhadores na gestão das 
.empresas e dá outras providências. 

6 
MENSAGEM No 289, DE 1993 . 

, . Votação, em turno único, da Mensagem n° 289, de 1993 
'(n° 502/93, na origem), pela qual o Presidente da República 
solicita a retirada do Projeto de Lei da Câmara n° 144, de 1992 (I1° 
;2.907/92, na Casa de origem)~ que extingue a fração do cruzeiro, 
;deh.ominada centavo, e dá outras providências. 

7 
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 49, DE 1993 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n° 277, de 1993) ao 
Projeto de Resolução no 49, de 1993, que autoriza a contratação 
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de operação de arrendamento mercantil, sem aval da União, pela 
Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - EMBRAER, junto a 
IBM do Brasil Leasing Ltda., destinada à substituição parcial de 
equipamentos em seu Centro de Processamento de Dados. 

8 
A 

SUBSTITUTIVO DA CAMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO~ 192, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n° 192, de 1991, de autoria do Senador 
Divaldo Suruagy, 4ue altera dispositivos da Lei no 5.869, de 1 Lde 
janeiro de 1973 - Código de Pr_ocesso Civil, tendo 

Parecer favorável, sob n° 263, de 1993, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 87, DE 1993 · 

Discussão, em turno úniço, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 87, de 1993 (n° 2.162/91 na Casa de origem), que denomina 
"Rodovia José Francisco de Sousa" o tr~cho federal da BR-230 

que liga as cidades de Sousa e Cajazeiras, no Estado da Paraíba, 
tendo 

Parecer favorável, sob n° 214, de .1993, da Comissão 
- de Educação. 
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10 
PARECER No 252, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Parecer n° 252, de 1993, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre questão de 
ordem do Senador Cid Sabóia de Carvalho, concluindo ser de dois 
quintos da composição do Senado, o quorum para aprovação de 
Projetos de Decreto Legislativo de outorga e renovação de 
concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, conforme previsto no § 2° do art. 223 
da Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

( Levanta~se a sessão às 18 horas e 56 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 429, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e consoante o disposto nos artigos 65 e 
67 do Ato n~ 31, de 1987, da Comissão Diretora, resolve: 

Art. 1'·' Designar para integrar a ComiSSão Permanente 
de Licitação do Senado Federal, constituída pelo Ato do Presi
dente n" 380, de 1993, como membros cfetivos, os servidores 
HERMANNY LIMA SAMUEL DE ALMEIDA, matrícula 
1717-Cegraf e CLÉBER JOSÉ RIBEIRO, matrícula 1297-Ce-
graf. -

Art. 2~ ~Este Ato entra em vigor na data _de sua publi
cação. 

Art. 3\' Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 24 de agosto de 1993.- Senador Hum

berto Lucena, Presidente do Senad_o Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 430, DE 1993 

Altera o quadro de detalhamen-to da desPesa do 
orçamento do Prodasen. 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares e, com base no disposto 
no § 2• do art. 57 da Lei n' 8.447, de 21 de julho de 1992, 
resolve: 

Art. lo;. Alterar o Quadro_de Detalhamento da Despesa 
- QDD, da Unidade 02.103- Centro de Informática e Pro
cessamento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, 
nq for_rha do Anexo- a este Ato. 

Art. 2? Este Ato entra em vigor na data de sua publica
ção. 

Art. 3o;> Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 24 de agosto de 1993~- Senador Hum

berto Lucena, Presidente._ 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVIII- N•139 QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 1993 BRASÍLIA ..;; DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1993 
1- ATA DA 170' SESSÃO, EM 25 DE AGOSTO DE 

LI-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1:-- Ofício do Sr. 1~ Secretário da Câmara dos De

putados 
Encaminhando à revisão do Senado autógiafos dos 

seguintes projetas: 
-Projeto de Lei da Câmara n" 150193 (n" 1.052183, 

na Casa de origem), que "dispõe sobre foniécimento de 
leite pelos empregadores aos empregados"~ 

-Projeto de Lei da Câmara n•' 151193 (n" 924188, 
na Casa de origem), que .. revoga oart. 318 da Consolidação 
das Leis do Trabalho". 

-Projeto de Lei da Câmara n" 152193 (n" 2.250191, 
na Casa de origem), que "dispõe sobre a alienação- de 
imóveis de propriedade da União, sob a jurisdição do Mi
nistério da Marinha". 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 27193 \n" 165192, 
na Câmara dos DCputados), que "aprova o texto do Acordo 
de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, 
Trabalhista e Administrativa, celebrado en_t[e o __ Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Argentina, em Brasília, em 20 de agOsto de f991". 

-Projeto de Decreto U>gislativo n" 28193 (n' 167192, 
na Câmara dos Deputados), que "'aprova o texto do Acordo 
de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção 
do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos 
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e seuS Precur
sores e Produtos Químicos Imediatos, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o-GOverno 
da República Oriental do- Ui-uguai, ein Brasnia, .em_ 16 
de setembro de 1991". 

-Projeto de Decreto Legislativo n"-29193 (n" 216192, 
na Câmara dos Deputados), que "aprova :c;rs-t~xtos_ ~a 
Convenção Internacional para a Prevenção da -poJitiçãO 
por Navios de 1973, de seu Protocolo de 1978, de suas 
Emendas de 1984 e de seus Anexos OpcionaiS -ru;-TVe 
V". 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 30193 (n" 218192, 
na Câmara dos Deputados), que "aprova o· texto da Con-

venção- Interamúicana sobre Conflitos de Leis em Matéria 
de Letras de Câmbio, Notas Promissórias ·e Faturas, con
cluída na Cidade do Panamá, em 30 de janeiro de 1975, 
durante a I Conferê~cia Especiaiizada Interamericana de _ 
Direito InternaCional Privado''. 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 31193 (n" 238193, 
na Câmara dos Deputados), que aprova os textos da Con
vençãO interamericai_l~ S9:JJre Ca~t~ :Rogãtórías, Cf7lebrada 
no Panamá. em 30 de jãrieífO -de 1975, na, I Conferência 
Especializada Interamaricana sobre Direito Internacional 
Privado, e do seu Protocolo Adicioil.al, celebrado em Moo~ 
tevidéu, em 8 de inaio de 1979". 

-_Projeto de Decreto LcgislatÍV9 no 32/93 (n-:> ?-57/93, 
na Câmara dos Deputad9s), que "aprova o texto da Con
venção Interamericana sobre Prova: e Informação acerca 
do Direito Estrangeiro, celebrada em Montevidéu, em 8 
de maio de 1979, na II Conferência. Especializada Interame
ricana sobre o Direito Internacional Privado (CIDIP -
II)". - . 

1.2.2- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei do Senado n' 318193, na Casa de 

origem, que ''dispõe sobre o contrato de franquia empre
sarial {franchising) e dá outras providências".' 

':Mensagem il' 157193--(n" 178/93, na origem), do Se
nhor Presidente da República que "submete à apreciação 
do Senado Federal, a Agreed Minute relativa à dívida da 
República da Zâmbia, no ãTnbito do Clube de Paris, assim 
como o pedido de autorização para a União firmar contrato 
bilateral de reescalonamento com o governo zambiano ou 
com suas agências governamentais". -- -

-Projeto dé Lei do Senado n" 5/93, que ''dispõe sobre 
a doação, a estabelecimentos públicos de ensino, de merca
dorias apreendidas por contrabando ou descaminho". 

-Projeto de Lei da Câmara no 102!93, que ''altera 
dispositívos dos Decretos-Leis n"" 1001 e 1002, de 21 de 
outubro de 1969, Código Penal Militar e de Processo Penal 
Militar, respectivamente''. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 149/93. que "cria a 
seététilria-Nacional de Entorpecentes e dá outras provi
dências". 
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EXPEDIENTE 
CI!NTJIO ORAPICXl DO SENADO PEDEilAL 

MANOEL VILElA DE MAOALHÁES 
Din10r.OaraJ do S.udo PeduaJ 
AVAClEL DA SILVA MAlA 
DirsiOI' E.ac•avo 
i:ARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Oiretor Maiúuauvo 

DIÁIUO DO CXlNOIU!SIO NACIONAL 

ASSINATURAS 

t~ !;t: CARLOS BASTOS 
DnwiM•,..I 

Se.a1ral ······-···" .. ---------· -----· -N~--·--- CzS 70.000.00 

fLQRIAlj AUGUSTO CXlU'IlNHO MADRUOA 
Dlr....,Adjuto 

1.2.3 ~Comunicação da Presidência 
-Prazo para apresentação de emendas aos Projetes 

de Decreto Legislativo n.-.; 27 a 32193, lidos anteriormente. 
1.2.4- Questão de ordem 
Suscitada pelo Sr. José Paulo _Biso!, contradita pelo 

Sr. Élcio Álvares, respon-dida pela PresidCncia, e sua re
messa à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
concernente ao cnccrr:amcnto da sessão do Congresso Na
cional sem a proclamação do resultado da votação dos 
vetos constantes da Ordem do Dia. 

1.2.5- Ofício 
N·.>44/93, do Presidente_ da Comissão de Assuntos Eco

nômicos comunicando a aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n'' 5/93, que.-.'dispõe sobre a doação a Estabele
cimento!:> Públicos ·cte Ensino de mercadorias apreendidas 
por contrabando ou dcscaminho". 

1.2.6- Comunicação da Presidência 
Abertura de prazo para interposição de recursos, por 

um décimo da composição da CâSa, para"'õ,..,Projeto de 
Lei do Senado nu 5/93 ·seja apreciado pelo Plenário. 

1.2.7- Leitura de projeto 
Projeto de Lei do Senado n'' 108/93, de autoria do 

Senador Eduardo Suplicy. que modifica o parágrafo lo do 
art. 74 do Código de Processo Pctial para incluir na compe
tência do Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra 
a Admin-isffaç3o Pública, o Sistema Financeiro Nacional, 
a Seguridade Social c a Ordem Tributária. 

1.2.8 - Requerimentos 
N" 790/93, de autoria do Senador Alfredo Campos. 

solicitando que seja considerada como licença a sua aus_ênw 
cia das sessões dos dias_ 2 e 12 .de julho e 9,13 e 20 de 
agosto do corrente ano. Aprovado. 

N~ 791193, de autoria do Sénador Alfredo Campos, 
solicitando que seja considerada como licença autorizada, 
o dia 23 de agosto do corrente._Aprovado. 

1.2.9- Oficio 
N~' 184/93, da Liderança do PMDB, referente a indicaw 

ção de Senadores que passarão a integrar a- Comissão de 
Fiscalização e Controle. 

1.2.10- Requerimento 
N• 792/93, d~ urgência para o Ofício S/83 de 1993, 

que autoriza a Prefeitura Munícipal de Içara a contrat.ar 

Tiraa- J.3l0 ... p~~,. 

operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento 
do Estado de Santa Catarin-a S,A.-=- BADESC. no_ valor 
de Cr$7.536.300,00, equivalente a US$ 300.000.00, em 
31-3-93, utilizando recurso do BIRD/PROURB. 

1.2.11- Comunicações da Presidência 

Prazo para apresentação -dC eritendãs ao Pfojêto de 
Resolução n"70/93 e ao Projeto de Leida Câmara n'' 102/93. 

1.2.12- Discurso do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Situação 
dramática dos produtores rurais do Rio Grande _do Sul, 
em face dos altos jiifás-cobni.dos pelo sistema financeiro. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n" 156/92 (n"' 1.6701R9. 
na Casa de origem), que dispõe sobre Partidos Políticos, 
regulamenta os arts. 17 e 14, § 39 , inciso V, da Constituição .. 
Federal. Retirado da pautá, nos termos do art. 175 -do 
Regimento Interno. 

-Proposta de Emenda à Constituição n·' 23/91 (n" 
45/91, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação 
ao art. 16 da Constituição Federal. Votação adiada por 
falta quorum. 

I ~3.1 - Comunicação da Presidência 
Prejudicialidade do Requerimento n·' 792/93, lido no 

Expediente da presente sessão. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR JÚUO CAMPOS- Aspectos gerais re

lacionados ao comércio exterior, principalmente no que 
diz respeito à atual política governamental de redução da 
taxa do imposto de importação. 

SENADOR JOÁO CALMON- Relato da visita de 
S. Ex~ à Universidade de Ijuí-RS.. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Palestra profe
rida por S. Ex• para os alunos do Curso de Politica, ~straw 
tégia e Alta Administração do Exército, a respeito dei revi
são constitucionaL 

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

1.4- ENCERRAMENTO 

.. ~~~--o~-~---------• 
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2- RETIFICAÇÕES 

Ata da 134• Sessão, realizada cm 6-7-93. 
Ata da 146• Sessão, realizada em 12-7-93. 

3- ATOS DO PRESIDENTE 
N"' 31 a 435, de 1993. 

4- MESA DIRETORA 
5- ·LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES._ 

C 
SUMÃRIO DA ATA DA 146' SESSÃO, ~ 

REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 1993 

RETIFICAÇÃO . 
Na publicação do Sumário, feita no D~N. Seção 

II. de 13 de julho de 1993. na página n" 6811, !•' 
coluna, no item 1.2.2 - Aviso do Ministro-Chefe 
da Casa Civil da Presidência da República, ! 

Onde se lê: l 
- N' 1.038193, de 6 do corrente,... 

1 

Leia-se: 
- N·• 1.308193, de 6 do corrente,... 1 

Ata da 1703 Sessão, em 25 de agosto de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA--
Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

ÀS 19 HORAS E 29 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Albano Franco -'- Alfredo Campos - Aimir 
Gabriel - Aluízio Bezerra - Álvaro Pacheco - Amir Lando -
Aureo Mello - Bello Parga - Beni V eras - Carlos Antonio 
De'Carli - Carlos Patrocinio - César Dias - Chagas Rodrigues -
Cid Saboia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu 
Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares -
Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Eva Blay - Flaviano Melo 
- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata 
- Gilberto Miranda - Guilhenne Palmeira - Henrique Almeida -
Humberto Lucena - Hydekel Frei~ - rrar;;· Saraiva - Irapuan 
Costa Júnior - Jarbas Passarinho - João França - João Rocha -
Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Fogaça - José Paulo 
Biso! - José Richa - Júlio Campos - Júnia Marise - Jutahy 
Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes 
Rocha - Lourival Baptista - Lucídio Portella - Loiz Alberto 
Oliveira- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor - Marco Maciel -
Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho -
Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson 
Wedekin- Odacir Soares- Onofre Quínan- Pedro Simon·- Pedro 
Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Rohaldo 
Aragão- Ronan Tito - Ruy Bacelar- Valmir Campelo - Wiison 
~ns. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Koangucs) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 74 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, declar~ ab~rta a sessão. 
SQD a proteção de Deus, iníciamó~(rióssos trâbálhol-.. _ 
O Sr. ln Secl:ctá_rio procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 
DO/"' SECRETARIO DA CÀMARA DOS DEPUTA

DOS ENCAMINHANDO À REVISÃO DO SENADO AU
TÓGRAFOS DOS SEGUINTESPROJETOS: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 150, DE 1993 
<N• 1.052/83, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre fornecimento de leite pelos emprega
dores aos empregados. 

O O::mgre"'Sso Nadonal decre.ta: . 
Art. t·.> As pessoas jurídicas que participam dos Progra

mas de Alimentação do TraQalhador de que trata a Lei n" 
6.321. de 14 de abril de 1976, deverão complementá-los com 
o fornecimento diário de um l.itro de leite para cada trabalha
dor, admitido o cunsumo em. ffl~ília. 

§. l'' Somente farão jus ao disposto no Caputdestc artigo 
os trabalhadores que percebam até 5 (cinco) salários mínimos, 
ou que tenham mais de 4 (quatro) filhos e perceham remune
ração inferior a 8 (OitO)-salários rriíninios. 

§ 2~ A complementação de que trata este artigo não 
está sujeita a qualquer limitação para efeito de fruição do 
incentivo previsto na Lei n" 6.321, de 14 abril de 1976. 

Art. 2" Nos Programas dt:; Aliment<:lção do Trabalha-. 
dor, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e 
da Adminisfração e em··su·a- complementação prevista nesta 
lei, a parcela paga in natura pela empresa não tem natureza 
salarial, não se constitui base de incidência de contribuição 
previdenciáría ou do Fundo de Garantia do.Tempo de Serviço 
e ncin se configura Como rendimento tributável do traba-
lhador. · · 
_ Art. 3n _ As empresas e os empregadores poderão reali

zar convériios para que o síridiCato dos trabalhadores faça 
a distribuição do leite. 
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Art. 4'! As Secretarias Municipais de Agricultura ou os 
Sindicatos de Trabalhado_res Rurais poderâo providenciar pa
ra que os produtores_ de leitt! da_ região forneçam o produto 
diretarnente às empresas ou sindicatos, sendo-lht!S garantida 
preferência no fornecimento. -- -

Art. 5" Esta lei entra cm vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6" Revogam-se: as 9isposiçõcs em contrário. 
" (A Comissão dé Asslintos Sociais) 

PROJETO DE LEI D CÂMARA N' 151, DE 1993 
(N' 924/88, na Casa de Origem) 

Revoga o art. 318 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

O CongreSSo Nacional de_crcta: 

Art. 1" Fica revogado o art. 318 ·da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n',. 5.452, de 
I' de maio de 1943. 

Art. 2" Esta lei entra_em __ vigo( na -data- dC Siiã -pUfill
cação; 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N" 5.452. DE 1" DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidaçáo das Leis do Trabalho. 

TÍTULO III 
Das Normas -Esj>eciai."' de Tutela do Trabalho 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Especiais Sobre 

Duração e Coridiçóes de Trabalho 

· · · · · · · · · · ·-- · · · · · · · ·-· · · "sEÇÁ oxii · ·- ... ·· ·· ·- ·-·--·· · ·· · ·· · · 
Dos Professores 

Art. 318. Num mesmo estabelecimento d_e cnsi~ 
no não poderá o professor dar. por dia, mais de 4 
(quatro) aulas consecutivas, nem mais de 6 (seis) inter~ 
caladas. 

(À Comissão de Assuntos Sociais) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 15~, DE 1993 
(n• 2.250/91, na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a alienação de imóveis de pro
priedade da União, sob a jurisdição do Ministério da 
Marinha. 

O Congresso Naci_çmal decre!<!_:_ _ __ _ 
Art. 1'' Ficil~o Minístéfio da Marinha autorízado a alie~ 

nar à Caixa de ConstruÇões de Casàs para o Pessoal do Minis
tério da Marinha- CCCPMM, a título oneroso ou gratuito, 
bens imóveis da União, sob sua jurisdição, cuja utíli_zação 
ou exploração não atenda mais às ncccssídadcs residenciais. 

§ 1\' Quando se tratar de venda, os bens imóveis a. que 
se refere o caput deste artigo poderão ser oferecidos. antes 
de qualquer procedimento licitatório. a_ aqUiSição pela Caixa 
de Construções de Casas para o Pessoal_ do_ Ministério da 
Marinha, que poderá adquiri-los com a dispensa de licitação, 
inclusive com recurSos orça~entários._. -

§ 2" Os imóveis alienados pela União à Caixa detCons~ 
truções de Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha 
somente serão utilizados em projetes habitacionais regutar
mente aprovados, vedado o desvio de finalidade, sob pena 
de reversão. _ 

§ 3~ As alitinações de bens imóveis feitas na confor
midade desta lei serão obrigatoriamente comunicadas ao ór~ 
gão próprio responSável PelO patrimóniO da Uniâo. 

_§ 49 Fica a Caixa de Construçõesde Casas para o Pes_
soal do Ministério da Marinha dispensada do pagamento de 
emolumentos devidos aos Cartórios de Registras de Imóveis, 
quando da transcrição das transferências do.s bens, alienados 
em conformidade com o caput deste artigo. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de seu publi
cação. 
MENSAGEM N" 643 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho 

_a_h_onr_a de submete_r_à elevada deliberação de Vossas Exc;elên~ 
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado da Marinha, o anexo projeto de lei que "Dispõe 
sobre a alienação de imóvei~ de propriedade da União, sob 
a jurisdição do Ministério da Marinha". 

Brasi1ia, 14 de novembro de 1991. - F. Collor. 
GC/LA/41 
F-0003/90 
N'0046 

Brasília, DF. 
Em li de outubro de 1991 -

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa ExcelênCia para 

tratar de assunto rel~tivo ao problema habitacional, que aflige 
a S\'ciedade brasileir e, portanto, a família naval, parcela da 
nossa sociedade, ligada a este Ministério. 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o proble~ 
ma em questão tem se agravado nos últimos anos, devido, 
prirtcipalmente, aos altos custos dos imóveis e à perda do 
poder aqui~itivo do nosso pessoal. 

- No âmbito deste Ministério, a demanda por moradia pró
pria vem se acentuando drasticamente, sobretudo na área 
do Rio de Janeiro, onde há a maior concentração da coletivi
Uade naval. em razão das atuais dificuldades para a aquisição 
e, até mesmo, para a locação de imóveis, tantO devido à 
insuficiência da oferta como em virtude dos elevados preços 
de mercado à vista dos níveis salariais vigentes. _ _ 

O Ministério da Marinha, já de há muito tempo pá~ocu
pado com o problema, vem procurando enfrentá-lo atravéS 
da Caixa de Construções de Casas para o Pessoal dO Ministério 
da Marinha (CCCPl\t!M), Autarquia Federal vinculada a este 
Ministério, criada pela Lei n~ 188 de 15 de janeiro de 1936, 
_que tem por propósito proporcionar a aquisição de moradia 
própria ao pessoal da Marinha do Brasil. 

Aquela Autarquia vem estudando o assunto à Procura 
de um modo de tornar viáveis empreendimentos que ofereçam 
condições habitacionais aceitáveis, dentro do limite do poder 
aquisitivo do nosso pessoaL Neste sentido, têm sido elabo
rados projetes que buscam a racionaHzaçã6 e a simplificação 
das construções. Os esforços, entretanto, não foram, até ago
ra, bem sucedidos, uma vez que os elevã.dos valores envolvidos 
- terreno, construção e taxas de financiamento - tornam 
os preços dos imóveis inacessíveis ao pessoal naval. 

Assim, para proporciomi.f ao pessOal da Marinha do Brasil 
OOhdições de moradia próoria. só existem duas opções: aumeil-
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taro poder aquiSitivo ao-pessoal Ou reduzir o custo dos imó
veis. 

Explorando a segunda opção e considerando que parcela 
ponderável dos custos envolvidos refere-se às cotas de terreno, 
foi aventada a possibilidade da alienação cm cQndições favorá
veis, à Caixa de COnstruções de Casas. para o Pessoal do 
Ministério da Marinha, a tí~ulo oneroso ou gratuito, de bens 
imóveis da União, sob jurisdição deste Ministério, cuja utiliza
ção ou exploração não atenda mais necessidades da Marinha. 

O procedimento em questão encontra precedente nas 
Leís n~ 6.987, de 13 abril de 1982- Dispõe sobre a alienação 
de imóveis de propriedade da União e das entidades da Admi
nistração Federal Iildircta, e dá outras providências - e n9 

7.059, de 6 de setembro de 1982- Altera o Art. 30 da Lei 
n' 6.855 de IS de novembro de 1980, que cria a Fundação 
Habitacio-~a.l do Exêrdto c dá outras providências -, que 
concedem benefícios semelhantes, a primeira. relativa a t~rre
nos de propriedade da União em favor do extinto Banco Na
cional de Habitação e ·a segunda relativa a bens imóveis da 
União sob a jurisdição do Ministério do Exército, em favor 
da Fundação Habitacional do Exército. 

Assim, submeto à elevada consideração de Vossa Exce
lência o anteprojeto de lei cm anexo, que estende benefício 
similar à Caixa de Construções de Casas para o Pessoal do 
Ministério da Marinha, permitirido uma substancial redução 
no custo dos empreendimentos imobiliários co~duzido_~ por 
aquela Autarquia e, consequenteinente, tornandO menos difí
cil a obtenção de casa própria por uma parcela considerável 
do pessoal deste MinistériO. 

Respeitosamente, -Mario Cesar Flores- Ministro da 
Marinha 

(A Comissão de Constituição, JuStiÇa e Cidadania.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 27, DE 1993 
(N~ 165/92, ~a <";âmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Judiciária 
em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Adminis
trativa, celebrado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República Argentina, 
em Brasília, em 20 de agosto de 1991. 

O Congresso N3cional decreta: 
Art. 1<> Fica aprovado o texto do Acordo de Coope

ração Judiciária em Matéra Civil, Comercial Trabalhista e 
Administrativa; Celebrado entre o Governo da. República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em 
BrasJlia, em 20 de agosto de 1991. 

.Parágrafo único. Ficam sujeitos à apredáÇ-ãO- do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição 
Federal, acarretem encargo~ ou o compromissos gravosos ao 
património nacional. 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor na 4ata 
de sua publicação. 

MENSAGEM ~ 539, DE 11ft (Do __ , 

n. cont1n:•i••d• coa o di .... to no Artito 4t, 
:znci•o :z. d& Constitu1ça P..Sual, tenho a bonn. de a~t•r à 

· •l•vacla corwidereç.lo de Vaaaaa bcel6nciaa. aCOIIpanllado c!e 
• &xpaaiçio c!e "Cotivaa do hnhor Kiniatro c!e btado du blaço, .. 

.IP.rta:r-i<n"-. o t:•xt.o do Acordo lh: C:OO,.raç&o Judici&ria -
.lfat4ria Civil. CO..rcial, 'l'rablllhiata • Mlliniatrativa, 
calerac!o •ntre o Govarno 4a b~Nblic. Plte!erat.iva do Jnail a o 
Governo da Ra;.Ublica Arqentina, - lraa111a. - 20 de aiJOatO da 
19!U. 

Braailia, 08 do 

I c.a..--

,EXPOSiçAO DE MOTIVOS DJ/DAI/l:IAM-If474/LOo-E02DE 

OU'IVBRO DE 1991 DO SENHOR MINISTRO OE ESTA- _ 

A sua Exce16ncia o ••nhor 
Doutor Parn&ndo Collor~ 
Preaidanta da Jtapllblic:a. 

vOaaa Excalincia o anexo texto dCI Acordo 

JudiciAria - ttat•ria Civil, C01Mrcial. 

de COOparaç..lo 

Trabalhiata e 
M;inJ.acrativa çal.t.rado •• tu:•aa.111a, - ::tO da •9~to de 1991, 
ant::ra o Governo ela Jtap!lblica Paclerativa da IIZ"aail a o COvarno 
da Rapl.\blic. Arqantina por acaailo da Yiaita do Praaidanta 
C..rloa SaQl llen- aa noaao. Pa1a. 

2. O praaante Acordo aperfeiçoa • apri-ora a 
coopa,raçlo judicitria entre oa doia pa1aaa, conatituindo 
valioaa contZ.ib\tiç.lo para o deaeapenho da JuatiQa neta ca•poa 
••ncionadoa no ••u titulo. A axaçlo doa •od•rnoa inatru.antoa 
no 'iJ•naro, o Acordo tomar& .. 1. flexível • iqil • co~icaç:lo 
<los ata& judiciai• • axtrajud1c1aia, a tranniaa&o a a exacuç:lo 
da Cartaa .Roqatóriaa, o intarciabio de intorsaçóea no labito 
doa proeaaaaa relativoa • quard.a a protaç.lo da .. nora•, ao 

raoc:onhaci-nt"o • •x•~ç:lo da aantençaa judiciai• • arbitrai• 
J.nW: .u,.. 
l. :la ,.iata do 9Z'&ftl1e intarea- aZ'QiantiftO'o' 
llr .. ilairo na &tU41liu9Ao ele auaa Rla~ no ~ da 

cÕOp.raç:ao jwUcitri&, pera.t~ .m-atar a Yc.aa bcaUncia o 
anexo projeto de_.._.v-_ao ~•o Nacional, j\lfttaaenta cc. 

cópia aut,ntic. do Acorda., - ~·• • f.t. H 111M o 
retarido ato 1nteraac.t1mal ~ .. '•-* • .. nteiaqlao .. 
Poder X..,ialat:ivo. 

___ Ç~ito a ~idade pva E"MD't&r a voaa. 

Zzoaltkw3ta, ~r Pnla~, a pnJIUa do - •"-• ~o· 
raape.tto. 

ACOMQ D1: COOOMC~ JUf!XCibtA !'JI! MTbiA CI!%L, C*"SU.L 1 
"!'AAU!UUft.t E AOIIIIMXSTM.'I"XVA Dr!'U O CJOV!!t!O @ !E!'!!Il.ICA 

f'ZD!:M.f!VA DO NASIL I p GOVEJ!!O DA I!JEPl?!LICA __ A_JtealflNA 

o Govarno da lltapÜblica Federativa do ara..tl 

• 
o Govarno da ltapiiblica Arqentina, 

Dcaajoaoa da pro.aver a cooperação • judiciiria entra a 

República Federativa c!o Brasil e a República Ar9antina - Ntiri• 
civil., co.ercial, 

contribuir para,_ o deaanvolvi-nto de _ auaa ralaçõea coa base no& 
princ!pio• da respeito 1 aobera•ia nac:ional e i. iqualdade da direitos a 

int•r••••• rac!pracoa, 
Acordam o aequinter 

CAPITULO I 

Cooperaçio • Aaaiatincia Judic:ii:r:ia 

ARTIGQ 1 

Oa Eatadoa contratantes colltp:r:o.etem-•• a praatar asaia1·4nc1a 
mútua • ampla cooparaçio JUtliciiria em mat.:r:i• civil, colllercial, 
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t.rabalh.i.ata • adltlinistrat.i.vA. A ilt.SII'ist.Cnçi" JUdiciii.ria se outonder! aos 2. o r::atado requarido tari, todavia,O d!J:'aitâ da axiqir do 
proo;edim.ntos administrativos para os quais aej~o admitido direito de Eatado raquaranta o rae.tlolao daa daapaaaa atatuadaa cc.. a Ãplieaçio da 

recul:"sO ~!:'ante os tribunais. waa forma aa~cial. 

CAPITULO II 

Autoridades Cent.tai!j, 

O Ministério cl•s Relações Exteriores de cad4 Estado 

CAPITOLOIV 

Ca~:"tas P:oqat.Sriaa 

cada Eatado deveri enviar ia aut.oridAdaa judicU.riaa do outro 
Ccntratalite é dt..d9n•do como Autoridada Central encarreqll.dA de receber !:atado, de acordo e0111 •• fo~:malidadea previatas no Arti90 2, aa cartas 

a !o~~:z:er instruir os (:ledidos de assistência Jl.ldiciliri• em materia civil, roqatória11 •• •atoiria civil, comercial, trab~lhiat.ll e ~iniatrativa. 
comercial, tr•balhista administ.r•tiva. Para tal efeito, 

Autoridadea Cent.raia se comunl..Ct~rtio diretamt~mte ei'!Ue si, de 1110do " 
parmitir 

necessirio. 

intervençio d.aos autorJ.d.lldes competentes >;~l.lando for 

C A P % T ti' L O III 

Notificaçio dos Ato• Extr&JUd.iciaia 

,_ •xt:rajudiciaia em !Qtéria civil_. 

trab&lhiata 11 ,a&ainiatrativa, relativoa 

território de Ulll doa Eat;~~doa, poderio 

Autoridade C•ntral do E;~~t•do requeral'lta 

r.qu.erido. 

• paasoaa que •• encontr- no 

ser onviadoa por intarcnidio da 

i Autoridade Central do Estado 

l. A execução de \ll!la c111rta rogat.õria sõ poderi .. r naqada quando 

nio 110 enquadrar n;aa faculd111dea conferidas i ;autorido~~de judicilria do 
Estall.o requerido ou quando, por sua m1.turez-a, lltentar contra os 

princ!pio·s d• ordem pÚblica. 

2. A r11farida exee11ção nlo implica no reconhecimento da 

jurisdiçio internacional do ).J.iz d• qual emana. 

AATlGO lC 

documentos ql.le UI aeom_p~nham 

deverão rediqidol no idiom• dA •utorid.~r~de requerido~; ou acompanhlldll$ 

2. Os recibos a os certificados corraspondentaa aerio enviado& de tradução a esse idioma. 

sequindo o -•.o proced.illanto. 

ARTIGO 11 

l, A autoridade nlquenda cieveri informar o luqar e o!. da·tll em 

As disposições anterior•• se aplicaria ... pr11juho de: que a medida .aolicitada seri efotuada, fim de permitir que 

llutoridilldea, Partes interessad•s e seus respect1vos representllntes 

2. J:aea ca-t~nicaçlo Hri feita por intermédio daa Autorid•des 

b) a possibii.idada de 011 interessado• fazer- a notificação Contraia doa !:atados t"alotratantca, 

4iraU.lll11nta por 111111:1.0 da funcioni.rios públicos ou 
funcionários competentes do pala da daatinoJ 

ARTIGO 12 

c) a possibil:l.d.lld11 que terJI Cada Estado da enviar notificação 

ia pessoas que •• onc011~raa no outro Estado por intermédio 1
• " 

4e suas Missões diplom.atica.s ou Repartições consulares. carta 
foraali4adaa~ 

A autor~dadti judi::iiria anc&rra<jiil4a 
roqat&ia aplicari aua .. lei interna 

do cumprimento de -no que .. 
,_ 

No entanto, poderi ser atendido. UJIIa Solicitação d& Autoz::idade 

nqu-.i:11nt11 tendente a aplicar u• procedimento especial, desde que este 

o• 
Ad.i9idoa no 
essa idiOJn&. 

atoa, cuja notificação for- solicitada, daveril.o ser nio s11ja incompatival co. a ordell pública do Estado requerido. 

idioma do 1!:11tado requorid.o ou Acompanhados da traduçio • 

.\ entreqa dever.&. ser foita mediante recibo que acrviri de 

CORtprovant•~ Dessa comprovant.e conatario a tot"M&, o luwar e • data da 

,_ A carta roqatôria devcri- se~ cumprida se111 demora. 

Af!T"IGQ 13 

Ao CUJD.prir a rQ(jatória, a autoridade requerida aplicari os 
etntreqa, o no- da pessoa a quam roi entregue o doeu•ento, b- como, •• 1t111ios coa~citivos nac•s.sirios, previsto• e• aua leqislaçio interna, nos 

for o caso, • raeuaa do dastin•tirio e111 r•cebi-lo ou o fato que impediu casca a n.a 111edida - que .estaria obriqada a fa~i-lo para cUl!lprir uma 

a entreqa. carta rQ(j&tória da próprio Estado ·ou ua pedido •prcsent•do para 

1. As notifieacões axtrajudiciais afatuadaa pela Autoridade 

central, Diploaltiça ou COnsular nio poderio dar luqar ao reaabolso dos 

9aatos realizados pelo Eat&do requerido - sua traaitaçlo. 

essa afCiito por waa P•rte intaraaaada. 

ARTIGO 14 

1, Oa doeuaantoa 1111111 qu• constem o CUIIIpri:llanto da ~oqatória scrlo 

-=-nicados por -io élaa Autoridades Cantraia. 
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Quando a roqatória nio for cumprida r'ID todo ou em parte, esse 

fato, aasia co1110 as suAs ra~Oea, deverdo ser comunicados iiMdiatame!)te 

i autoridade requerente, utilizando o meio indicado no parágrafo 

anterior. 

Afl'l'IGO 15 

1. A execução d• e.lllrta roqatôria n.io poderá d;~~r lugilr 

ree~<~bol.so de qualquer t1po de <Jilsto. 

2. o Estado reqo.H~rldo, no entanto. tet'i direito de exiq1.r do 

p!!-rl tos reembolso dos honor.5rios p.~~<;o:s 

intérprctes, assim como o reembolso dos q.11stoa rell\llt_antes da 4phcaçio 

de uma formalidade espll!cial :soliclt4da pelo Estado requ~rrente. 

JloRTlGO 16 

Quando os d.ados relativos ao doaic!.lio do deatinatirio do ato 
ou da peaaoa citada Pfltll. prt~st'ar declaraçio oativ•r- inco.pletoa ou 

inexatos, autorido~de requerida deveri .. 9otar todos os dados 

eomple~~~C~ntare• que perrnit•m a identific•cio • a busca da referida 

pessoa. 

l. 

CAPITULO V 

!leconhecimento e .Execução de Spntenç•• 

Judiciais e L<11udos Arbitrais 

ARTIGO I 7 

As disposições elo presente capitulo nrliio o~plic::11das ao 

rec::onhec:imento • execução d.~os aentenç11=: judic:i<11is • laudos arbitrais 

p~onunciadoiJ n;u JUrisdições dos dois Estados, cm -tilria Clllovil, 

comercial, tr;abalhista e Zldministrativll. 

2. As ll'le=:mas disposições serio igualmente aplicadas is 1entenças 

C!:ln matil:'ill: de l:'eparaçiio de danos e de restituição de bens, pl:'onuncisd.IIS 

e111 ;rurisdiçio penAl. 

ARTIGO 18 

1. As aentençoJ.s ;rudich.iS e os laudos arbitrais a que se :r:efere 

o A:r:ti90 l 4nterior ter.iio VAlidada ext:r:-ilterrito:r:-ial nos Estados 

Cont:r:-Atantes se atendc:r:-cm is sequin.tea condições: 

revestidos das formalid .. des externas 
ncces-:;6..r1as paroJ. 

de onde proc<!dem ~ 

se:r:-em considerados •utênticos no Est .. do 

b) que e.steJam, JUntamente c:o111 _os seus anexos, dev1damente 

tl:'aduudos pa~a o idiomll oficilll do Eatlldo no qu•l se 

solicit .. seu l:'econhecimento c ~x~cuçio; 

c) que de um õ.rq.io JUI:'i.tdicion•l a~bi tral 

competente de Acordo com do E.tt.ado reque:r:- ido 

sob:r:-e JUrisdição internacional; 

d) que a pa~te Uemand~;d .. cont~a a qual se pretende exeeut;a:r:- .. 

decisiio haJa sido dc:\'id.:III'·CI'lti;o citada, 

garantil!o o <.'><~·rC'iC:.1o d~· uu'cltO dl!l defes•~ 

cl que dccisio tcnn .. 

C)U'i!' se tenha 

julgada e/ou 

exec::utoried.Ade no Estado em que foi proferida! 

f) que nio contrarie111 ~~W~nifestamente os p:r:-inc!pios de ordem 

pt:itll.i.c:a do Eat .. do em que se peç.111 o reconhec.i.mento e/ou a 

execução. 

2. Os requisitos elos inciso11 a), c), d), e) e fl devem estar 

eontidos cm ce:r:-tidio doil sentenç .. judiciAl ou do lAudo .111rbit1:'al. 

AR1'IGO 19 

A ·~:r:te que, em Juizo, invoque Ullla sentenç.111 JUdicial 

laudo a:r:-bitral deverii. apl:'esentar eertidio da sentenca Judicial ou laudo 

a:r:-bitral eorn os requisitos do a:r:t.igo precedente. 

Quando se tr<~~tal:' de 

ent.:r:-e as mesmas partes:, b.aseado 

objeto que no Est .. do reqUerido, 

no out:r:-o Estado dependerS.o de 

ARTIGO 20 

sentença judicial ou laudo arbitr<~~l 

mesmos fato11 e que tiver o idêntico 

seu reeonhecimcmto e suo~~ e:Keeuto:r:-icd•de 

que- a decisão niiÔ seja incompat!vel c0111 

out:r:-o p:r:-onuneiamento .. nterior ou simultâneo no Eataclo ~equerido. 

CAP!TtJI,O VI 

Forç• P:r:-ob•tÕ:r:-iA doa Inst:r:umentos Públicos 

ARTIGO 21 

Os imstrumento15 público$ em•n .. dos de funcioni:r:ioa públicos de 

um dos E111tados terio no outro- Estado .a IIHi:sma fo:r:-ça prob•tória que 011 

instrumentos equivalentes emanados de funcion;5.:r:ios públicos desse 

Estado. 

ARTIGO 22 

P•ra os fins do disposto no artigo {lnte:r:-ior, a auto~idade 

competente do E1to1do, ·no qual é solicitad~ a hoii\OlOg.lllçiio, se limita: i 
verificar se o inat:u111ento públi~ ]:'eÚne os requisitos exigidos p•~a o 

reconhecimento de su .. validade no Estado req1.1erido. 

c· A P I. T U L O VII 

Disposições Gerais 

ARTIGO 2J 

ernan•dos daiJ autoridade• judicilirias ou but:r: .. l 

de um doa Est•dos, 41111111 como os documentos qull! comproyem a valid.Ade, l 

data, • autcntic::id•de d.111 assinAtura ou • confo:nnidade com o origin•l, 

trAmitados pelas Aut.orid•dcs centrai•, ficam d.ispensados de tod1 

leqalizaçio, nota ou outra for111&lidade 4náloga, quando devam 

•presentados no te:r:-rit.ório do outro Estado. 

ARTIGO 24 

As Autoridades Centr.ais dos EstAdos Cont:r:-atAfltcs poderio 

cfetua:r:-, a tl:.tulo 4e coope:açli.o judicii.ria e 1e111pre que 411 4ispo.siçÕes 

de ordem ·p6blica o permita, troca de inform•ç6ea • consult•s nas ireas 

d~ Di=-eit;o civil, Direito ComerciAl, Direito Trabalhista e Direito 

~inistrativo, sem implicar em despe$ .. Alquma. 
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1\.RTICO 25 Feito em Bras!lia, aos J.<. dias do mi• de aqosto de 19 

.. dOill c:Xempl&t"es originais, nos idiorn..s portl.lgl.lis e ~-sp&nhol, se 

A& Autoric!ades Centrais fornecerli.o, sempre que solicitadas, Mlbos os textos iqualmente autintiços. 

informações sobre leis vigor no terr:z.tório de seu Estado 

respeetivo. 

ARTIGO 26 

A prov:~ da11 dispoaições legais e consuetudinárias de um dos I!LO GOVERNO DA REPOBLICA PEt~:-,0 DA aEP0BL> 
Estados podel'& ser considerada penmte as JUrisdições do outro Estado, FEI!l!AATrvA 00 BRASIL ARGENTINA 
mediante a prestação de .informa~es por parte ãas autoridades 

consulares do E.st•do de CU)O direJ.to se trat•. 

ARTIGO 27 

1. Os cidadiios e os !"eudentes perml!lnentes de um dos Estados 

qotAr!o, f>AII mesru-11 cor>diçÕeG que os cidAd4os e residentes pertn•nentes 

do outro Estll,dQ, do livre <'!Cesso is JUru;dições do referido EstAdo, 

~l:'A a defesA de seus dil:'eltos e lnteresses. 

'· o parágrafo llntenor &e aplic.,.r.ii lis 

constituidAs, autoril:adoss ou req1s~radoss de acordo 

q\lalquer dos doia Estado•· 

-'RTIGO 21 

pessOilf 

C0111 AS 

]Ut!dico'IS 

leis de 

1. Nenhwu. cauçio ou depósito, 

&mo.-inaçlo, pode ser i .. posto - raz.llo 

residente perma,nenta elo outro Esto~clo. 

quo~lquer 

da quo~lÚtiJ.cl..; 

quo 

do 

•eja sua 
ciclo~cl.io ou 

2. O p,~~ri9rafo anteriox aplicaxi is 

conat.itu!da•, aut.orizad•• 

qu•lquer dos dois Estados. 

-'RTIGO 29 

juridi.cas 

leis de 

C.Jda Est&do rc~~~eteri, por intermicUo doi Autoridolde Central, 

-'RTIGO 30 

NehUIR.J dispoaiçio do presente Acordo i!apedi:~:i • •plic•çio da 

Convençio de Viena soblt'e Rel.açõe• Consulo~r-.s. 

C A P t T U L O VIII 

Oisposiçõ.a Finais 

ARTIQO 31 

O presente Aeord.o revoqa •• disposic;Õ.s sobre a mepa lll&tiria 
contidas no Acordo sobre Exccuçio de Cartas R09atõrias celebrado e• 

•\Hinos Aires, em 14 de feveX"eiro de lBSO e modificado pelo Protocolo 

tir..do no Rio de Janeiro, ~m 16 de setembro de 1912. 

ARTrCQ U 

1. As dificuld110des cons~qaent.cs dA Aplic.Jçio do presente Aaordo 
seria solucion-adas por vi.A d.iplom.Ítie.A. 

1. -'• Autorid.Ades Centrais dos Estados Contrlllt•ntcs consu.ltlllt'

se-ão e111 datas mutuamente ~ordadAs p.ara que o presente ACordo resulte 
o m11is afic•z possfvel. 

; .. :::-::.;.J J..i 

O presente Acordo .lplica.r-se-ii. provisoria-nte a partir da 

d•to~~cte sua o1asinat.ura e entlt'lllrÂ c• viqox na d•ta •• que as Partes 

notificarem I!IV.t.u ... nte, por vil! diplom1tica. sobre o cwapri-nto de 

todos os requisitos l•9.1is lt'espectivos. 

ARTIC9_2! 

O presente -'corclo poderi ser denunci.ldo mediante not.ificaçio 

por escrito, por via diplomáticA, e surtir,;. efeitQ 6 mesa illpÔs a data 

do rec:ebi~~tt~nto da notificação por parte d~ outro Est,.do. 

. LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

·······"""""·"""···"········iiTi::ii.:o.iv······""····"····"···"""'"'"··· 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

·······"···"··""""···""'""""""···siiÇA"o.ii"··············"""""""·······"". 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

................................................................................. 
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Na· 

cional: 
I- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 

atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional; 

II -autorizar o Presidente da Repúhlica a declarar guer
ra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras trã.hsi· 
tem pelo território nacional ou nele permaneçam tempora
riamente, ressalvados os casos previstos em lei .complementar; 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional.) --

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 28, DE 1993 
(N~ 167/92, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação para a 
Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e 
Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpe
centes e Substâncias Psicotrópicas e seus Precursores 
e Produtos Quimicos Imediatos, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Oriental do Uruguai, em Brasília, em 16 
de setembro de 1991. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1" Fica aprovado o texto do Acordo de Coope

ração para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Inde
~ido ~ Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpe
centes e Substâncias Psicotrópicas e seUs Precursores._e Produ· 
tos Químicos Imediatos, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da Repüblica Oriental 
do Uruguai, _em Brasnia, em 16 de setembro de 1991. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentareS; que, nos termos do inciso .I do art. 49 da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacional. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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MEN~GEM ~~.DE 1~ 
(Do--) 

J:XC!LENTtSSIMOS S!NBORES MEMBROS 00 CONGRESSO NACIONAL 

o. confor.id.ad.e co• o disposto no &rtiQ:o ol9, 
inciso I, da COnstituiç.lo Federal, tonh.o • honra d.e subaatar • 

alav~ c:onside:r.çlo da Vossas Excel,nciaa, .acoçanh&do da 
Exposiçl.o de Motivos do Senhor Ministro da Estado das Rale.ç6es 

!xtariorea, o Acordo da Coopar;:~~ç.lo para a Raduçlo da o .. anda, 
Prevançlo do tlso Indevido • Collll:l•t• A Produçio • ao 'I'rAfico 
Ilicitos cl• Entorpaeantaa a Substancias Psicotrópicas • aaus 
Prsc:unoras • Produtos Quiaic:os I•~iatos, celebrado entra o 
GoVerno da Ra;ull:llica Faclarativa d.o BrAsil a o Governo da 

Raplblica O:dant•l do l.lJ:U(jJll&i, e11 Brasil!&, .. 16 de sat.IUI!:Iro 
de 1991. 

Brasilia, 24 da outubro da 1991. 

••• 

,_ ... 

···········--....--·-···--·····-·····~----~---·---·· 

····-·····--····--·-----------·--·····-----------
···-------···-···· -----·-----····-·-····--

EXPOS:IÇ~ DE MOTIVOS N9 DEA/DAK-:r/DAI/49l/P!.XN-:LO~. 
de 22 de outubro do 1991, do Senhor Ministro do es
tado da. l'te1açõea ~terior••· 

A sua ExcaUincla o Senhor 

Doutor rarnand.o Collor, 

PTedd.nta • a Raplblica. 

eo.o " do canh.cl..nto da Vo.- Exeel~ia, po~ 

ocaailo da ~anta viaita oficial ao !ll:aail do Pnlaidanta do 

Uruguai, Luis Alberto Laca1la Barrar111, foi ll.aainado, no dia 26 

da aataGro cta 1991, o Acordo da Coopar111çi.o para a Raduçi.o da 

o-anda, Pravençi.o do Uao Indevido a Collbata a Prod.uçAo • 110 

'I'r6.fico Ilícito• da Entorpecente• a Sllbat.anciaa PllicotUJpiea.a • 

aaua Pracursorea a PJ:oclut~ Qui•ieos Eapecificoa, que, 

exe~~plo da outros acordos celebrados ca. pai••• vizinhos, 

eat.Ulalaca •• diratriZ'!fS nacaaa,riaa a int•naiticaçlo da 

cooperação bilateral, aa .. tf,ria da raconhacida iaport&n.cia no 

plano daa ralaç6ea inter.-ricanaa. 
2. o Acorda eo. o u~i prav•, lnt•r-all•, a 

~il:aç:i.o daa politfcaa ilhtidt'oqaa dos doia pai... • a 

raalbaçio cta proqruaa coordenados pa~:a a pravençi.o do uao 

indevido da antorpacantaa, taa co.a • datiniçi.o da aai~ que 
tacilit- a 119ilh- a troca da int'oZ"'UUç~a entra aa 

auto~:idadaa coapatantaa da aBas oa pai.... eonvu 111aainosla~: 
o;Ua o Acorda ca. o uruqu.ai adota oa aaaaoa principio• que 

inapiraraa a alabaraçio d• Convançio das Naçóaa unidas contra o 
Trafico I liCito da_ Eiitorp•cantU- • Subatancha ií'sicotrópicaa, 

da 1.9$1 • 

l. K•asa• cotKliçi!Ma, tenho a honra da ~tar a 

voa.a ncal,ncia o anexo projeto da a.nsa9 .. ao conqreaao, 

acoapanhado da cópia• autillntle~~s do tsxto do r.t'arido ACOrdo 

.ntre Draail • Urui)Ual., 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vosaa 

Excelillncia, Senhor Pra•idant•, a qar~mtia do .. u 1111.is profundo 

,..,. •·I~ ~~~ t.>:U~·:'I t;,\S o..ou·.·jt, v~ •·•·.uoiiU 
~ ..... ··ll<!ot ,. ~ ~ 

I . c........-- f t-.~ Õ.... ... _. .. : .• 
/' '· ---b~""'~~ ... -t---a.. 

ACORDO ·nz ççOP~•Ç!Q EN'l'ttE 0 GOVElUCQ DA REP0at.ICA "FimE!lATIV), 00 BRJ.StL 

E O COVE~O DA RQOJLlÇA ett.tBHT)oL 00 ti!Wl:õliAI PA!A ), REDOCii.O OA 
tl!MAJ!DA 1 PlJMNÇ!o DO tiSO IlfDEVIDO I: COMB),'r:r:: _J. PIIODUCAO 1!: AO _ 

- - Tll.li.FtCo iiiclTOS O:r:: EMTO"-PECI!:NT!:S :t s-oli.STANCt.-.s 

P!liCO'!'R0PlCAS E _S~!l PII.ECORSO~ E PRODUTOS 
ooiMICOS IMEOI.A'l'OS 

O. GoV_at:no da República Ot:ian~l d<> oru.9ua:L 
(doravante danooainadoa "Part••"J 

eonschatea de que o U.!O indavido e o t±-ii_i.êõ i.Hdto da 
entorpacentea a &u.b!tinc:iaa paic:ott:o!ipic•• repa:aaent&lll l.UII& 91:•v• ~ao;a 
1 aaüda a •o b--••t"-1:' de •coua pO'II'O& • wa pJ:obl.,... qu• afet• •• 
coatru.tur•• pol.tticaa, ctcono!illl.ica_a, •oci11i1 • C'Ulturaia da aeua pai.•••: 

Guiando-•• p«loa objetivo• -. pt:in,;!:pi~~ qu« t:;q"ãN Oil tt:lltadÓa 
vio;~en."t•a aobre fi!c•lizaelo ela _ entorpecente• e de •ubatinciaa 

paicotdSpieaal 

Tendo - eonta. a n«caaaid&da da c:otll)«tcor a oro;~anizaçio • o 
fi<'l&nc:ia!Hnto de •eiVid-&d«a urC:Lt11a rel&c.ion&daa em. ll!&_aâa aUb~t.ãneiaa 
e au.aa ~~~aticiaa pcba&l 

oa c:onfot:aid&de coa oa pcOliÕ,.-itOa ·=ã convencia Onica de 1961 

!Obt:a Entot:paeentaa, e.,.ndada pelo Pt:otocolo de U72; da Co111veneio 
sobre suDatinciaa Paicott:ópicaa de U7l; do Acot:do Sul-... ricano sobt:e 
Entorpecantea a Paicotrópieoa da 1973, a da Converiçiq d1111 Naeõea Unidu 
cont.C& 0 TJ:ifieo tl!cito d« Entot:-pacentaa • Su.batinc:i•• P!ic:ott:o!ipicaa 

d« UIJtr 
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Inapirado• no PrO<Jr-a IntarUMX"ic:ano da Açlo do Rio da 
.l'anah·o c:onu·a o Conau.,o, Produc:Ji~;~ a o Trlfic:o · :n!t!!it.., da 
Entoq~acantaa a :5ul:laUi:u:iaa Psicotréipicaa, da U16; n.a Daclaracio 
Politica a no P«>9ran.a Global da Aclo aprovadoa na XVII Saaaio 

Extraot'dinlria da Aaaftlbliia~Geral das NaçÕ<IIa unidaa, d• fav.erairo da 
I!il9o: na Dacla,raçio Pol!.tic:•. ,t.dotada p.b confarlncia K.i.niatadal 
MUndial de Lonclroa aobre hduçlo cla n-.nda da 0:'09&1. a 0\IMaca da 

Cocalna, ·da abril da a907 a, na Dac:luao;lo a PZ009raaa da Acio . de 
IxtapJO, da abril ela 1 "O 1 

. eon-cidaa da -·•14ac!e da adota~: •didlaa adicionai a ,:oa.ra 
co.b&J:.&I:' todoa oa tipoa .S.lit.ao110a a &Uwida4ea C:OMX&a nl&eicmadaa 

c:01a o 1:Cina~U~a .• o t.rific:;o il!c;itoa de aato~:JN~eenwa a allbad.nc:iaa 
paieotr6pic:aa, nua prac:v.nona • produto& q~~iaieoa ~d.1•t.o•t 

Int•raaa-.1oa, a111 ••t..aa.l•e.r -1os qv• p.~taa 

~a1ea;.iio d.ir•t• •ntr• os CJZ'9ani~s ~t•nt•s 4os d.eth ~atados, 

llssi• eo.o o int .. Z"C:IIIIbio da infonu;&.s psnu.nentes, ripidas a saquras 

sobre o tr~fieo il!:e~tO" dali! aubatlneiaa indicadas • suas atividadas 
conaxll&: 

Aeordaa: 

1. 
saiUI reçac:tivoa paisas, aaaiJI c:o.o suas diapasie~a constit.ueionai.s • 
a respeita, in•r•nt• 1 so~ranill dos doia J:~t..adoa, .pr~-•• a 
h•raani:rar s1111 pol!ticaa • a realizar PZ'09r ... a ç:oord•n-.1oa para a 
educação • a p"tltVançia do uso inda"ido da d"tOq&l, a reab1litaçlo do 
far11&Cod•pendante • o 'eCHIIb&ta l prodiiCio • ao trlfieo Uicitoa da 
enta~eal't•• a aubnlneias paic:ot'~ópicaa, .i•11a pr•eursor•• • produto& 

qu'tmi~oa i.;.di.toÍJ. 

~-

1, Para atinqir oa obj•tivos eltipulac!.oa no Arti90 ant~riar, u 

iiUta"tidad•• eosnpat•ntas da& duas Partes d•••nvolVllrio •• aecquintaa 
atividadaa, abcdaçidaa aa diaposi;Ma da suas le.qialaç~a raapeçtivas. 

a) intarea..bio d• inl!'onu;lo poliçi-ai • ju4içial aobr• 

·produtor••• proc:•••adarea, tral!'icantas da antoq~ac•nt•• • 
psic:otr6picos • pa:.:ticipanus •• delitos ..conaxo•t 

b) ••trati<;~iaa coord•nadaa para a adueaçla, a at•ndt..nto a a 

pr1V4!n;io do uao indevido d• d:.:oqaa, a reabilitação do 
fant.~çodap•nd•nt• • o c:o.bata l produçig • ao trif:ico 
ilicitoa da anto:rp•cantaa a substinc:ias ,ps.l,cotrópiçaa, 

saua precursoras • produtos qu!:111iços iiAidiatosJ 

cJ interciabio d• infoZ'ail;lo sobra prO'ir .... s nacionais •lou 
•stadu.aial•unic:Lpaia qu• •• ~tir .. a ••••• atiYidades: 

di çooper&çlo ticnica • ci•nt.II!'ica visando a 1JIUI!IsUicar o 
•atabel•c1-nto d• -di das para datactar, c:ont.rolar • 
ar:.:adiear plantaçMa e eul t.i\'01 r•alila4oa eo. a objativo 
d• produdr enta:rpec:ant•• a aubstlneiaa palcot.r6pieaa 

contra o disposta na ConVllnçb d• lfll •• aua fo~ 

•mendadat 

•I intarcllllbio da info~:~~~ao;lo • •~<pariineiaa sabre auas 
rtapectiv .. l•qillaç6aa a ju:.:hpru.dlnçiaa •• aatiria .da 

e~torpec•nt•• • substlnciu paicotr6pieaa, 
p~cu.raaras • produtos qu!~aicoa i11101diatosr 

n intercillbio d• :Lntor111çlo aobn as sent•~:~çaa condanetÕ2:'ias 

pnmunciadaa contra narcot..retic:antea • autor• a da dali tal 

çonaxoar 

ql farn•c:t.ent.o, po>:" aolicitaclo 4• 11:11& das Partas, aa 
anuc•d•nt•s aobn na.rcotraU.cantas a eutor•• de delito• 

conexos r 

hl int.•rclllbia <!a func:Lonlrioa da .. ua órqioa eOIIapet•ntas 
JNr"a a ••tudo das tic:nic•• a~cialbadas utilizadas -
c:ada pa!" 

i) •at&!Mol•c:L.ant.o, d• ca.~~~~~ aco.r4o, 4e -.c:anisaos que 
c:onsid•r- n•ç•sairioa para a adequada -•c:u;ão dos 
co.protliaaos aaalmJ.doa pela p>:"alant• Ac:ordor 

2. AI infonaç6aa que wu. Parta fornac•r i outra, da aeorda coa 
as all.n•a• 'ai a n do parigral!'o 1 do pre••~ta AZ"tit;Jo, daverlo consta.t" 

- doeu.ent.Cis oficiais doa reapectivoa orqaninoos caapet:entes • t•rla 

c:a.t"iter res•rvaciQ. 

I.IITICO III 

1. Aa Partes, na -.d,ida •• qua o perait&a ••ua r••pect.ivoa 
ardan.a.antoa jud:cU.eoa, pZ'OCI.I.ra:rriÕ "liarw~nizar cri tir1oa 

p:.:oc•.U..ntoa .eonc:.rne11t.ea i ID:trad.içlo de indiciadas e cond•nadaa por 
trifica ilicito da droqaa, i qualitic•clo da reincidlnc:La • •o contiaco 

da bens. 

2. Cada Part• inl!'onaarl I outra aobre aa .. nt•n;as _ptllnuneiadaa 

por d•litoa d• trlfico ilicitO d• antorp•ctnt•• e aubstinciaa 

psicotr6picas, ••u• precuraa~•• • pZ'Odutoa q~~!llicoa ••P•c:tfic:oa, quando 
elas •• ref:L:.-aa 1 naeianais da 01.1tra Parte. 

1, As Part•• estabelac•rlo. janto aaa coa~itia .da rronteiu. 

praqr•• d• coop•raçlo nas i~:aaa. d• edueaçla, preV41nçla, aaaiatineia • 

r•abilitaçlo, a f1111 d• -lhar api;"OV•:I.t.ar a infraeltZ""IItura a:ilt•nte ng 

ter.rit6ria da cada P•rt•. .01 .referidos 'PZ'OCJ.t" ... a ••ria 4•finidoa na 
~n«ia breve praza poae!v•l a partir da data d• aa•inature do preaent• 
Acorda. 

2. Oa prQoCJr ... a a qu• •• , refere -o presente Artigo d•vario 

l:ons:Ld•ra.r tanto oa h-.bitant•• .red.d•nt!l• be• •'f"llel•• que •• 

•neantr- •• trlnaitg nas r•l!'•ridas i.t"aaa. 

··AK'l'ICO V 

A t.u. d• pod•r CUIIpri.r oa prOCJr ... a elaborados ao açara do 
pras•nte Acorda, u Partes pod•rlo a~:~lieitar eonjunt ... nt• asliatincia 

financeira das o.rqa.ni11110a int•z:naeicmaia. 

C0111 viataa i eo:rn••=;la dOa ~:~bjetivos do prea•nt• Acorda, 
r•pr•santantcs da• duas Partaa r•unir:.se-lo, por aalie:Ltaci~:~ de uaa 

delas, parat 

&) rocomenclar. marca da prsaento Ac:ordo, praqnunas 
c:onj•.mtos de .aeio que se:rlo ·d•aanvolvida~ pelas órqigs 

c-.petentaa de cad& paísr 

cl elaborar planos p.ara .a edw:acãa, p.revaneio da uso indevida 

da drag.as. aaaiu.inçia, reabilitaçÃo do h.naacodependente 
represd.o coordenada do trifico .illeito dlt 

entorp•centes aub•tlnciaa paic:gtr"6piçel, 
preeuraares e pradQtos qut .. icoa aape.;-íficoar 

d,l propor .,01 ra•pectivo• GOvarnas as e•I:OIIMinda;õas que 

conaid•rcm pertinent•s p.a:.:a a ~lhar •PliCiçio do pr•••nt• 

Acorda. 

o pre•ente Acordo poderi ••r ~trHnaadg, po~ .. ütuo 
conaenti .. nto. por troca da Natas Diploaitical. T&il •'"!ndaa •ntrarãa 

eM vigor !:!e confan:tidad• có. as r•spaetivas leój"ialaçõea naéionai•. 
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outra do çumprhurnto dos 

Fait.o_ •• D·u,atUa, aos} b, dia• do_ raia de aetalllbro da un, 
'""'doia . ,.,.,.,pl.araa ori.fÍnaia, nos i<!iornaS p<>r<:'I<Jh• • eapa.,hol, ••ndo 

aabos oa textos igual,.,.nta autintic:oa. 
prcu:adi111entos leqais internos naeonair~o.l 1 ont:r;Ad& em .,.iqor <io 

presenta Aeord.o, 11. qual 1111 dar! 30 dias após o roc.biraanto da ·~n4a 

notl.fic~cio. H.U 2. o 'Presenta Acordo podar' sal' dltn'lnc:iado po1: qualquer ~ das 

Parta• madianta eo111unic:acio, por via diplomltic:a, Nesse cAso, 
C!.anúnci& aurtiJ:~ eFaito sais tnoaaa Apõa o rec:.bi!Uinto da ~otificaelo. 

PELO GOVEdo !lA REPO'BLlCA 

FEDERATIVA 00 BRASIL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 29, DE 1993 

(o" 216192, na Cimara dos Depnád<Js) 

Aprova oa· textos da ConvençAo 
Internac.ional· para a . Prevenção da 
Poluição por Navios de 1973, de seu 
Protócolo de 1978, de suas Emendas de 
1984 e de seus Anexos Opcionais ~II, rv 
e v. 

O CONGRESSO NACIONAL decretai 

Art. 1D Ficam· aprovados· os textos da Conyenção 
Internacional parã a Prevenção da Poluiç&o por Navios de 1973, d8 

seu Protocolo de 1978, de suas Emendas de 1984 e da seus' Anexos 

Opcionais III, IV e v. 
ParAgrafo único Ficam sujeitos l apreciaçAo do 

congresso Nacional quaisquer atas que impliquem revisão dos 
referidos compromissos internacional•, baa como quaisquer ajustes 
complementares que 1 nos termos do inciso I do art. 4 9 da 

Conat~tuiçio Federal, acarrete• encargo& ou compromissos gravosos 
ao patr~nio nacional. 

Art. 2A - Eato decreto leqi.Blati.vo entril em viqor na 
data de sua publicaçio. 

MENSAGEI"' N• 195, DE 1992 
(Do Poder Executivo) 

l!m CCIICcrmldllde cam o dii(IOIIO no Arliao 49, 1nc11o 1, da Ccasllllliçlo -. 

~ 1 elevlda COIIIiderlçlo de Vossu l!xcclenclu, acomponblllo de Exposiçlo de Moi!,.. 
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elo Senbar Mlnislro de .,_ du Rclaçilea Exteriom, .. textos da COIIveoçlo lntemocional pua 
a Pm'CIIçlo da Poluiçlo por Naviol de 1973, de seu Proloc:olo de 1978, de suas Emendas de 19M · 

e de ..,. Anexos OpciOIIIis m. IV c v. atas intaD&ciOIIIis que c:oastituem um s6 doeumeoto, 

COIIbeciclo pela siJI& MARPOL 73fl8. 

EM n• 191 /MRE 

Bruílla, 29 de iaoio 

c. ... 1..~-

Brasilia, 22 de maio 

·Excelentisaimo ~enhcr Presidente d& RePllblica, 

de1992. 

de 1992. 

Tenho a honra de submeter à alta consideraçao de vossa 
Excel~cia, em anexo, os textos da Convença~ Xnternàcional' 'para a 
Prevenç4o da Poluiç4o por Navios de 1973~ ~e seu· Protocolo de 1978, 
de suas ~J:ld,as de 1984 e de seus ·Anexos Opcionais · I.I.I, :.rv e· v. o· 

primeiro. desses textos foi concluido em Londres;. · em 2 · de novembro 
de 1973, durante a CQnf"erAncia DiplOJR4tica sobre Poluiç&o Marinha, 

patrocinada pela Organizac;Ao Mar i tima Internacional (IMO) , e 
assinado pelo Brasll em 12 de dezembro de .1974: e o sequnc!o,' 

concluido em Londres, em 17 de fevereiro de 1978, mas nio assinado 
pelo Brasil. As Emendas ele 1984 toram acordadas -naquele ano, no 
~oro da orqanizaçio Maritima Internacional. 

2. ·oà diploaas internacionais citados, que constituem um só 

documento conhecido pela sigla MARPOL 73/78, são a ampliação 

atualizada da convençlo Internacional para a Prevenção da Poluição 
do Mar por óleo da 1954 e sua Emendas de 1962 e 1969. 

3. A Convenç&o MARPOL de 1973 tem por objetivo a minimização 
da descarqa acidental de polUentes no mar e a "cOmpleta eliminação 
da poluição intencional por óleo e outras substAncias .nocivas. 
Prev6 sanções contra as violações de suas normas, disciplina a 
emissAo de certificados pelas autoridades nacionais, institui a 
a cooperaçio entre os Estados-Partas nos casos de violações por 
navios e concede aos Estados-Partes o direito de autorizarem ou não 
a entrada de navios em áreas sob sua jurisdiçao. seus anexos contém 
disposições relativas aos requisitos para o controle da poluição 
operacional e para a minimizaçAo da poluição por óleo provenientes 
de petroleiros, relacionam os tipos de óleo, uniformizam os modelos 
de certi:ti.cados e livros de Reqistro de óleo, regem o controle da 

- -
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poluiç&o por substAncia• liquida• .nocivas a granel e por 
substancias transportadas em contêineres e o controla da poluiçio 

por esqotoa. 

4. o Protocolo de 1978 dispõe sobre o emprego de tanques de 
lastro seqregado, tanques de lastro limpo e sistemas de lavagém com 
óleo cru, e estabelece exigências para inspeções, vistorias e 
certitiCados,, particularmente com relação a navios com mais de dez 

anos .. 

s. As Emendas de 1984 sAo atualizações do anexo do Protocolo 
de 1978 referentes às regras para a prevençAo da poluição por óleo. 

6. A Convençlo, que entrou em vigor em 2 de outubro de 1983, 
~oi submetida ao congresso Nacional pela Mensagem n• 353, de 1984, 
que, no entanto, nio continha os textos do Protocolo de 1978 e do 
Anexo IJ:. Nessa• condições, o Conqresso aprovou, pelo Decreto 

Laqislativo n• 4 <Publicado no Diário do congresso em 12 de 
novembro da 1987), apenas ,parto do diploma internacional, obstando 
sua promulqaç&o. Torna-se necessilriit., portanto, a reti:ticaç5.o do 
texto publicado pelo Conqresso; · por meio de nova mensaqem. do 

Executivo, que inclua as atualizações das Emendas de 1984~ 

7. Esclareço, ainda,. a Voaaa Excelincia que a ratificação do 
texto da MARPOL 73/78 está om conson&ncia com os estudoS e as 
suqestões apresentados pelo · Grupo de Trabalho Interministerial, 

criado pelo Decreto n • 
leqislaçio em vigor, 

99.348/90; 

relativa· à 

com o objetivo de avaliar a 
poluição hidrica ·Causada pelo 

derraJte de óleo e substAnciar& nocivas~ Ademais, o secretário do 

Maio Amlliente, por meio elo Aviso. SEMAN-PR/N• 090/91, de l.l. de 
outubro de 1991, solicitou que se tomassem as providéncias 
necaasárias para a, proaulqaçio · da · MARPOL 73/78, bea como 

reccm.endou, tenclo - vista· a confe!!'l:ncia das Nações Unidas 'sobre 
Meio Ambienta a Desanvolviment·o, (Rio-92), a ades&o a seus' Anexos 
,Opcionais IIr, IV e V, que tratam respectivamente. c:to transporte por 
mar de substAncias nocivas embaladas, da poluiç4a por esgoto e do 
lixo proveniente de navios~ Essas medidás vis~ adequar os 
principio• contidaa no referido ·Acordo Internacional As leis 

internas existentes, que j A tb seguido o• dispositivos da 'HARPO L 
73/78 •. 

a. Hessaa condições, Permito-ma· s.ubmeter a Vossa Excelência 

o anexo projeto de mensagem ao Conqresso Nacional para que seja 
ratificado o texto da MARPOL 73/78 levando em consideração as 
Eaendas de 1984, bea como para que seja encaminhada A apreciação do 

Podar Legislativo a adesão aos Anexos III, IV. e v. 

Respeitosamente, 

MiniStro de 

/.'. /- -

'~~.~~'--'~ 
EstaàÓ das Relações E~riores 
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CONVENClo INTERNACIONAL PARA PREVENC.XO DA PQLUIÇ!O POR JIAVl:OS 1973 

A• Parte• da Convenção, 

Conaeientes d~ necessidade de preservar, da um modo geral, o 
, ambiente em que vive o homem e, em partic::~la.r, o ambiente marinho. 

Reconhecendo que deapejoa de 
nocivaa, ocorrido& deliberadamente, por 
conatituem uma airia fonte de poluição, 

óleo e de outras aubatinciae 
neqliqincia ou acidentalmente, 

Raconhecendo também a: importância da convençio -Internacional 
para Prevenção da Poluição do Mar ,por Oleo, 1_954,. cOilO aendo o primeiro 
inatrumento m?ltilateral a aer eonclu!do tendo como ~rineipal objetivo 
a proteçio do ambiente e apreciando a aiqnifieativa eontribuiçio que 
e••• Convenção tem preatado i preaervação do m.io ambiente doa mares e 

coataa contra poluição, 

Deaejando . conaequir , a completa · ·•liminaçio .da poluição 
~ntencional.do ambiente marin~o por óleo e ou~•• aubatinciaa nocivas e 
a ainimizaçio ~oa deapejoa acidentai& de taia aubatânciaa, 

Conaiderando que este propéaito pode melhor ser atingido pelo 
eatabeleoimento de Reqraa, que não •• lt.item i poluição por óleo, 
tendo um aentido univeraal, 

Concordam em1 

ARTIGO 1 
Obriqações Gerais Estabelecida• 

· ' pela Convençl.o 

1.. Aa Partea da convenção c:caprometem-se a -fazer' . vigorar. aa 
di•po•içõea da preaente conven;ção e doa Anexoa ·que· a , ela · di.qam. 
reapeito, a fim de evitar a pcluiç.io dO ambiente marihho · pelas 
deacargaa de substâncias nocivas ou efluente• eonten4o ta~• sub.tincias 

em violação desta Convenção. 

2. A menos que seja 
uma referência i presente 

expresaãmelnte "estipulado de outra maneira, 
convenção conatitui concomitantemente uma 

referênCia a aeu• Protocolos e aos Anexos. 

ARTIGO 2 

Definições 

Para os propósitos · da presente Covenção, salvo se for 
expressamente estipulado de"outra maneira: 

1. "Regras" siqnifica as Regras contidas nos Anexos ã presente 

Conveneio. 

2. "Substância nociva" significa qualquer substância que se 

de•pejada no 
danificar os 

mar, é capaz de gerar 
recur•o• biológico& e a 

riscos para a 
vidA marinha, 

saúde humana, 
prejudicar as 
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atividadea mar!timaa 
leq!timaa do mar e 
preaente Convenção. 

recreativa• ou interferi~ com outraa utilizações 
inclui toda subetincia sujeita a controle pela 

3. 

•• 

a) woeacarqa• em 
contendo tais 

relação a subatinciaa nociva& ou efluentes 
substincias, significa quaisquer despejos 

provanien't.ea de um navio e inclui qualque~ escapamento, 

"remoção, derramamento, vazamento, bombeamento, lançmnento 

para fora ou esvaziamento. 

i) 

ii) 

lançamento no sentido da •convenção aobre a Prevenção 
da Poluição Marinha por Lançamento do Detritos • 
outras Subatinciaa •, feita ... Londres • 13 do 

novembro do 1972, ou 

despejo de subatinciaa nocivas provenientes do 

exploraçio, explotaçio e processamento executados ao 
largo, relacion&doa coa oa recursos minerais do fundo 
do mar, ou 

iii) despejo de substinciaa nocivas para fina de legítima 
pesquiaa cientifica na redução da poluiçio ou 
controle. 

"Navio• significa uma embarc~ção de qualquer tipo operando no 
Ulbiente marinho e inclui "hydrofoil boata", ve!culoa a colchão de ar, 
aubmeraiveia, engenho• flutuante• e plataforma• fixa• oU flutuantes. 

s. "Adainiatraçio• aignifica o Governo do Eatado sob ~ja 

autoridade o navio eati operando .• COII. relação a u. navio autorizado a 
arvorar a bandeira de ua E•tad.o, a Adaini•traçio ' o Governo do••• 
!latada. coa rel..açio a platafõislaa fixaS" ou flutuantes empenhadas na 
exploração o utilização do fundo do mar e do aeu sub•olo, adjacente A 
ceata aobre a qual o Eatac!o costeiro exerce os diraito• de soberania 
pata fina. de explor.çlo e utilização de seus recursos natural••· a 
A~ni•traçio i o governo do Estado coateiro intereaaado. 

6. "Incidente• si9nifica ua evento envolvendo a deacarqa real ou 
provável, no mar, de uma substância nociva ou efluentes contendo tal 

aubatincia.. 

7. 
Inter9overnamental (XMCO). 

1. 

Alt'l'IGO 3 

Aplicação· 

A presente Convenção aplicar-so-á• 

a) a navios autorizados a arvorar a bandeira de uma Parte da 

Convençio, e 

b) a navios não autorizados a arvorar a bandeira de uma Parte 
maa que oper- sob a autoridade de uma. Parta .. 



7874 Quiota-(eira 26 DIÁRIO DO CONGRf\SSQ,NACIONAL (Seção II) 

2. ,Nada no preaente Artiqo deverá aer interpretado como uma 
reatricio o~ a.pli&cio doa direito• aoberanoa daa partea, sob o direito 
internacional, aobre o fundo do mar e aeu aubaolo, adjacente• a ~uas 
coataa, para ~ina de exploração e utilização da aeua recurso• naturais. 

3. A preaente Convenção nio •e aplicará a navioa de guerra, 
navio• •uxiliarea da Marinha de Guerra o~ outro• navios de propriedade 
ou operados por um. Eat&do, e usados, na .ccuião, aomente em aerviços 
qovernDM~ntaia não ca.arciaia. Contudo, a.d& • ~arte aaaegurar-ae .. á, 
adotando medida• apropriadas que nio prejudiquem aa operacõea ou aa 
capacidadea operacionaia de taia navio• do aua propriedade ou por ela 
operadoa, que taia navioa eatejam agindo de modo compat!vel, tanto 
quanto razoável e pratieivel, com a preaente,convençio. 

1. 

ARTIGO 4 

Violação 

Deverá ser proibida qualquer violação is exigências da 
pr8sente Convenção e deverão aer estabelecidas· sanções para isso, 
apoiadaa nas leia da Administração do navio envolvido, sempre que 
ocorrer a violação. Se a Administração for informada a reapeito-de uma 
violação e estiver _cOnvicta de que dispõe de evi.diincias suficientes quC!!I 
permitam instaurar um processo a reapeito da aleqada'violaçio, deverá 
fazer com que'esse proceaao seja iniciado o mais cedo poaaivel, de 
acordo com auaa leis. 

2. Qualquer violação doa reqUisitos da presente Convenção dentro 
da jurisdição dC!!I qualquer Parte da Convenção será profbida ·a ,deverão 
ser eatabelecidaa sanções para isto, apoiadas naa leia dessa Parte. 
Sempre que ocorrer uma violação, esaa Parte deverá: 

a) instaurar um proceaso de acordo com suas leia, ou 

b) fornecC!!Ir ã Administração d~ navio as informações e 
evidiriciãa de Çue ocorreu uma--violação,- aa·~quaia t'etiha em 

seu poder. 

3. Quando uma informaçÃo ou evidência c_om 
vLolação, por um navior da presente Convenção, 
Adliinistraçio desse naVio, essa. Administ_raçio 
prontamente i Parte que lhe fÕrneCeu a informação 
Orqanização, sObre a ação que tomou. 

r~1aç~o a qualquer 
for fornecida à 

deverá informar 
ou evidência e ã 

•• As penalidades eapecificadaa ·pela lei dC!!I uma Parte de acordo 
com o presente Artiqo deverão ter um qiau adequado de riqor de modo a 
desencorajar violações ã preaente Convenção e deverão ser igualmente 
severas, nio importando o local onde aa violações venham a ocorrer. 

ARTIGO 5 

certificados e Reqraa Especiais 
aobre Inapeções de Navios 

1. Sujeito ia _diapoa;çõea do parágrafo 2 do presente Artiqo, um 
Certificado emitido aob a autoridade de uma Parte da Convenção de 
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acordo com as dispoaiçÕGS da~ Reqraa, deveri ser aceito pelas outras 

Partes e considerado, para to-dos os fina abrangidos pela presente 

Convenção, como tendo a mesma validade de um CertifiCado por elas 
emitido. 

2. Um navio para o qual i exigida a posse de um Certificado de 

acordo com a• diapo•iç5es das Reqr~s, está sujeito, quando em portos ou 
terminai• ao larqo da costa sob a jurisdição de UJQa Parte, a .ser 
inspecionado por oficiais devidamente autorizados por- ea•a Parte. 
Qualquer inspeçio de•sa natureza seri limitada i verificaç5o da 
existência a bordo de um certificado válido, · a menos que existam 
fundamentos bem claros que levem~ crer que as condições d~ navio_ ou de 
aeus equipamentos não correspondam realmente aos termos desse 
certificado. Ne••• caso, ou se o navio nio possuir ua certificado 
vilido, a Parte que leva a efeito a inspeçio tomará providência• para 
garantir' que o navio não zarpe ati que possa prosseguir a viaçem sem 
a.preaentar exce•aiva ameaça de dano ao ambiente marinho. Essa Parte 
pode, contudo, dar permiasio a um navio para deixar o porto ou terminal 
ao larqo da costa coa o fim de naveqar para o próXimo estaleiro de 
reparo• apropriàdo, que e•teja disponível. 

J. Se uma Parte proibir a entrada de ua navio eatranqeiro em 

porto• e terminai• ao lArgo da, costa sob sua jurisdição ou tomar 
qua~er medida contra tal navio, em virtude de nio estar o mesmo 
atendendo i• disposições da presenta Convenção, daveri disso dar 
ciência imediatamente ao Cônsul ou representante diplomático da Parte 
cuja bandeira o navio e•ti autorizado a arvorar ou, caso isso não seja 
po•aivel, i Adminiatraçio do· navio em· questão. Ante• de proibir a 
entrada ou tomar qualquer medida, a Parte pode proceder a uma consulta 
i. Adminiatraçio do navio interessado_._ A Administração também dever ser 
informada quando um navio nio possuir Certificado válido, de 
conformidade com a• disposições das Regras. 

•• Coa respeito a navios de Governo• nio Contratantes da 

Convenção, a• Partes deverão aplicar aa exiqinciaa 
Convenção tanto quanto for necmasirio para asaeçurar 
tratamento mai• favcrivel foi dado a tais navios. 

ARTIGO 6 

Deteeçio de Violação e Execução 
da convenção 

da· presente 
que nenhum 

1. As Partes da Convenção deverão cooperar na detecção de 
execução da• diapoaiçõea da preaente Convenção, 

as medidas apropriada.·. praticáveis da detecção e de 
violações e na 
utilizando toda• 
controle do ambiente e procedimentos adequado• para os relatórios e 
coleta de evidênciaa. 

2. Um navio a que sa aplique a presente Convenção pode, em 
qualquer porto ou te:rminal ao largo da costa da uma Parte, eatar 
sujeito a ser inapecionado por oficiais indicados ou autorizados por 
aaaa Parte, para fina de verificar se o mesmo deacarreçou quaisquer 
subat~nciaa nocivas, violando· as disposições das Regras. Se uma 
in:speçio con•tãtar uma viOl.aç·io da convenção deverá ser remetido um 
relatório à Administração para qualquer açio que a mesma ache 

apropriada. 
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3. 

exiatente, de que c navio deacarreqou aubatinciaa.nocivaa ou efluentes 
contendo tais auhat.inciaa, violando aaaim •• diapoaiçõea d'aa Reqraa. Se 
~or poaalvel, a autoridade competente da Parte autora deveri notificar 
o Coaondante do navio sobre a aupoata violação. 

4. Apóa o recebi.me~to deaaaa evidências, a Administraçio assim 
inform&da investigará o aaaunto e poderi solicitar i outra Parte dados 

. complementares melhor evidenciem a alegada violação. Se a 
convicta ~·· CJQ.8 dispõe cld prOVas aufíCiãnt.ea que 

1,lJll ~r~cea-;~ a respeito da alegada violação, 
o uia cedo possível, de acordo com auaa leia. A 

, Adminiatracio- eati.ver 
permitaa a abertura de 
deverá :fazi-lo 
.Administração deverá ~nf~~ ~diatamente a Parte que lhe comunicou a 

. alegacla vio;Laçio, bem. como a. Orqanizaçio,. aobre as medidas por_ ela 
t.cm&das. 

s. Uma Parte pode, taebia, in.pecionar um navio a que se aplique 
a presente Convenção, quando o me.mo entrar em portos ou terminais sob 

uma Parte, 

se o n•vio 
efluentes 

deverá ser 

. sua jurisdição, caso tenha recebido uma solicitação de 

a,companhacla...t\.111 provas suficientes, no sentido de inve11tiq~r 

descarregou em qualquer lugar,· aubatãnciaa nocivas ou 
contendo tais aubstinciaa. O relatório de tal investigação 
enviado i Parte que o solicitou • i Administração, de modo a permitir 
,que,. baaea4&_a na presente Convenção,. possam ser tocadas medidas 
apropriadas .. 

ARTIGO 7 

Atraso demasiado do navio 

1. Devem ser envidados ~odos oa eaforçoa poasiveia 'pAra evitar 
que um navio aeja indevidamente detido ou_ que se atrase em virtude doa 
Artigos 4, 5 e 6 da presente COnvenção. 

2. Quando um navio for indevidamente detido ou tiver sua partida 
atrasada em virtude doa Artigos 4,,, 5 e 6 da presente Conve.nçio,. o meamo. 
teri direito a uma indenizaçio por qualquer perda ou dano sofrido. 

1. 

posa!vel, 
Protocolo 

2. 

ARTIGO 8 

Relatório• de Incidentes Envolvendo 
Substâncias Nocivas 

Deveri ser feito, .... demora, o maio pormenorizadamente 

o relatório de um incidente, de acordo com aa disposições do 
I da presente convenção .. 

Cada Parte da presente Convenção deverá: 

a) tomar todas as providências necessárias para o recebimento 
e processamento de todos oa relatórios sobre incidentes 
por oficial ou agênciA credenciados, e 

b) notificar detalhadamente ã 
providinciaa,. para divul9açio 
Eatado•-Membroa da OrganizAção. 

organização 
ia outras 

sobre 
Parte• 
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3. Sempre que uma Parte receber um relatório, de acordo com aa 
disp(,aiçõe~ do. "prâuie~tS' Art'igÔ~ · 'eistrl- C!OVe:i:'i, sem demora, deapachi-lo 
paraz · 

a) a Adminiatràçio ao naviO envOlVido, e 

b) qualquer outro Eatado que possa Ser afetado·. 

4. Cada Parte da convenção cOmprOmete-se a publicar instruções 
relativas âs ··ua• inapeÇõ •• mar!tima.- de embarcações.- aeronave. 8 a 
Outros aerv'ic;oa ap:ropriadoil, com' O '!â de r8iatar ia suas autoridades 
qualquer incideDta' i:àlerido nO--Protocolo t·ci& 'presente· C~nvenção; Essa 
Parte deverá, se conaidera'r· cón'vênién'té, relatar â.dequa.damen'te i 

' Orcj&niZ&ção e i. 'quAlqUer outra Parte intere.-aada o referido incidente. 

ARTIGO 9 

Outros Tratados e Interpretação 

1. Coat suA entrada em 'ViqOr; 'a preSente Convenção sub•titui a 
conveiiciO l::ntàrna.ciÓnal para ?revençio, 'd'a· Póluiçio ·do Mar por ·o-leo, 

l!J54, e suas Elll4ilnda•, ·entl:e ·aa Part.é• dea.-a corivencão. 

2. · Nàd& na pre-•entO Convenció preju4icará a ~odificaçio e o 
deaenvolvimento do 'direito do mar pela ~onferincia daa Naçõea Unidas 
aobre Direito do Mar convocada de acordo coa a Reaoluçio 2750 C (XXV) 

'da Asaembliia Geral daa Naçées unidaa nam as recl~çõea presentes ou 
futura• e pontos ~ viata leqaia 'de qualquer Estado a respeito ·do 
direito ~o mar, da naturez:à ·•· eXtensãô e' da jurisdição do Estado 

ços~e;ro e do Estado da.bandeira. 

3. o 
interpretado 
aplicação ou 

termo •j"uri~dição~ na presl!!nte Convenção deverá 
i luz: do Direito ·xnterftac:i.Orial em vigor na ocasiãO 
interpretação da presente Convenção. 

ARTIGO 10-_ 

SoluçãO de ControvérSia• 

ser 
da 

Qualquer controviraia entre duaa ou maia Parte• da Convenção, 
concernente i interpretação ou aplicação da presente ~onvençiõ, serl 
sul:lmetiü,... por aolicitaçio de qualquar um& dela•, i arbitraqem como 
expoato no Protocolo II-· da. preaente Convenção, caso não seja pos•!vel 
uma aoluçio negociada entre a• Parte• e se es•a• Partsa nio entr4rem em 

acordo de outro modo. 

1. M Parte• 
Oqanizaçios 

ARTIGO' 11 

Comunicação de Informação 

da .Convenção comprometam-•• a transmitir i 

a) 0 texto daa leia, orden•, decreto•, regulamentos e outro• 
in•trumento• qu• tenhaa sido promalqadoa sobre vário• 
aaaunto• no imbito da prea~te convençioJ 
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b' uma relaçio de,aqinciae nio governamentais que tenham sido 
autorizadas a agir como suas representantes em assunto,s 
relativos aos projetes, construção- e equipamento de navios 
que transportam aubstinciaa nocivaa; de acordo ~om as 

disposições das Regras: 

~) um número suficiente de modelos de seus certificados, 
em! tidos de corifo'rmidade com a a disposições das Regras; 

d) uma relação das in•talações,de recebimento, incluindo suas 
localizações, capacidades, inatalaçõea dispon!ve~s e 

'outraS earacter!sticaa, 

e) relatórios oficiais ou sumários de relatórios oficiais na 
medida· em que mostrem os resultados da aplicação da 

presente Convenção, e 

f) um relatório estat!atico anual, em forma padronizada_pe~ 
-orqanizaçio, da• penalidades realmente impostas por 
infracão cOmetida no imbito da presente convenção~ 

A Organização notificará as Parte• aobre o recebimento de 
quaisquer comunicações baseadas no presente Artigo e fari circular por 
todas as Partes qualquer informação que_ lhe tenha sido comunicada com 
base nas al!neas (1) (b) a (f) do presente Artigo. 

ARTIGO 12 

Acidentes em Navios 

1. Cada. Administração compromete-s-e a levar a efeito 
inve•tiqacio de qualquer acidente ocorrido com qualquer de seus navios, 
sujeitos às disposições das Regras, se esse acidente tiver produzido um 

grande efeito deletério no" ambiente marinho. 

2. Cada Parte da Conven"çio compromete-se a fornecer a 
Orqanizaçio as informaçÕes cOncernentes aos resultados de tais 
investigações, quando julgar que tais informações podem auxiliar _na 
4eter.minaçio de alterações qu• ~enham a se fazer necessárias na 
presente Convenção. 

ARTIGO 13 
Assinatura, Ratificação, Aceitação, 

Aprovação e Adeaio 

1. A presente Convenção per.manecerá aberta à assinatura na Sede 
da Orqani:ação, de 15 de janeiro de 1974 até 31 de dezembro de 1974, e, 
após, permanecerá aberta 'ã adeeio. 

l)lediante: 
Os Estados podem tornar~se Parte da Presente Convenção 

A) assinatura sem reserva quanto ã ratificação, "aceitação ou 
aprovação, 

b) aaainatura sujeita à ratificação, aceitação, ou aprovação, 
seguida de ratificação, aceitação ou aprovação, ou 
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2. A-ratificação, aceitação, aprovação 
efetuada I!'-C?4iant~ o fi}$pósito _ de ina.trumento 

. Secretário-Geral da Orqanizaçio. 

ou ade•io ~everã ser 
para esae fim junto ao 

3. O Secretário-Geral da Orqanizaçio informará a todos os 
Estados, que tenham assinado a presente Convenção ou a ela aderido, 
sobre qualque~ asainatura ou dePósito de qualquer novo instrumento de 
ratificaçãO, âceitaçáo·, · aPrOvã.Çio ou adesão, ·bem como a data de seu 
depósito.' 

ARTIGO 14 

Anexos Opcionais 

1. Um Estado pode,.- por ocasião da assinatura, ratificação, 

--~~rovaç~o ou adesão da pr@aent• Convenção,, declarar que nio aceita 
. qualquer um doa Anexos :J:II, IV • v_, ou t_odoa _eles (doravante referidos 
como "~l!:lliC!• . Opcio~at:s_• na . presente Convenção). A exceçio doa AÍlexo• 
ressalvados, como acima 'previsto, as Partes se obrigam a cumprir os 

dema~• -, inteq:z;-~~1;•. 

2. tnn Estado que tenha. declarado não se submet._r · a um t,nexo 
Opcional pode. a qua.lqua:.: momento, aceitar tal Anexo .dapositando,· n5 

Organização um instrumento da e~pôCie referida no Artigo. 13 (2). 

3. Um Estado que faça um& -dGC:laraçio baseada no parágrafo (ll do 
presente Artigo, a respéito d• um Anexo Opcional e que nio tenha 
subseqdentemente aceitado es•• Anexo, de. acordo com o parágrafo (2} do 
presente Artigo, não .ficará submetido· a qualquer obrigaçio nem 
autorizado a rei~indicaJ: quai•qu•r priviléqios com base na presente 
Convenção a respeito de assuntos relacionados a tais Anexos e toda 
alusio is .Partes na presente Convenção não incluir~ esse Esta~o quando 

se tratar de assuntos que digam respeito a tais Anexos. 

•• A Organização info~& a~~ Estados que tenham a•sinado a 
presente Convettção QU a 
no presente ~tiqo, . 
instrumento depositado 

ar:ti9'P..::.: 

ela aderido, sobre qualquer·-~eclarac:io com base 
bem. .. como sobre o receb:úu~to de qualquer 
de acordo Com o pariqrafÓ (2) do presente 

ARTIGO 15 

Entrada ea Vigor 

1. A presente Co~venÇio entrari-ea vi~or doze mesea ap6a a data 
em que nio menos de 15 Estados cujas frotas mercantes reunidas 
conátituam pelo menoa 50 -~por cento da tonelagem bruta de arqueação ela 

marinha mercante mundial#-, te~ se tornado Parte del~ de acordo com o 
Artigo 13." 

<l. Um Anexo Opcional entrará em viqor doze mes•• após a. dat:a~ 
que as condições estipuladas no · pariqrafo (1) do presenta Artiqo tenhaia"' 
sido ;.tiafeitaa coa relação a •••• Anexo. 
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3., A orqa.nizaçio info:rma.ri aoa Estados que t.eDhaa ~aainado a 

presente convenção ou a ela aderido, sobre a clata • que ela entrarl -
viqor bea ec:ao sobre a data .. que paaaarl a vig"orar ~ ADezo Opc:ional., 
de acordo com o pariqrafo (21 do presente Artigo. 

4. Para oa l!:atadoa que tenham 4epoaitadêí \111 iDatruaento ae 
:at:ificaçio,. ,aceit&çio, aprovação ou. · e.deaio, relativo i praaente 

. .convenção ou t.qualqu.er Ane~ Opcional,.'· «p6a te~ aido atendidos o• 
~id.toa para sua entrada - viqor -• antes da data ·de entrad& .. 
viqor,, a ratificação, · <aceitação,. aprovaçi.o ou ... ct.aio tomar-H-i 
efetiva na data da entrada ea viqor da Convencia ou do referido ADtlxo 

ou tria -••• a.póa a data. de depósito. do inatro-nto H •••• últia& for 
.poater:t.or ~ primeira. 

s. Para oa _Estados que tenhaa depositado ua ina~nto de 

ratificação, aceitação, aprovação ou ·adesão, ap6a a data ea que a 

; Convenção ou ua AUxo Opcional tenha entra4o - vigor,. a conven~io ou o 
. Anexo Opcina~. tornar-•-'- etetivo trêa -••• ap6a a data do dep6aito do 

.inatzuaento. 

6. 
Arti.qo 16, para que uma emenda i presente Convenção ou a 011 Anexo 

· Opcional entre ea viço r, tetlhul sido total.-nta preànchidaa, qualquer 
inatraa.nto de· ratificaçio, aceitaçio, aprovação ou adeaio depoaitado 

apliéar-se-i i Convençio ou ao Anexo já devi~nte emendado. 

ARTIGO 16 
!aendaa 

1. A praaente Convenção pode · aer -ndada por · quaiaquer doa 
proced~ntoa eapecif~cados noa pariqr&fo• •eguint••· 

2. 

a) qualquer emenda propoata por uma Parte da Convenção poderá 
aer .auhmatida i Orqanizaçio e co.unicada por aeu 
.Secretlrio-Geral a todos oa M.mbroa da Orqanizaçio e a 
todas aa Partes, pelo menoa com 6 .... de antecipação 
para aua conaideraçioJ 

b) qualquer emenda proposta e comunicada na 
deverá ser submetida pela Orqanizaçio 

apropriado, para consideraçioJ 

foz:ma 

a ""' 

c) as Partes da Convenção, sejam ou nio Membroa ·da 

Organização, serão autorizadas a participar do• trabalhoa 
do órgão apropriado, 

d) aa emendas seria &dotadas por maioria de doia terços daa 

Pa~~· apenas da Convenção, presentes e votantes, 

e) ae~adotadas de acordo com al!nea (d) acima, aa emenda• 

seria comunicadas pelo Secretário-Geral da Orqani~açio a 
todas aa Partes da Convenção, para fina de aceitaçioJ 

f) uma DM!nda será conaid.erada como aceita, naa aequintea 
condiçõea: 
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I) uma emenda a um Artiqo da Convenção será considerada 
como aceita na data em que for aceita por dois terços 
daa Parte• cujas frotas mercantes reunidas constituam 
nio menos de 50 por cento de tonelagem bruta de 
arqueação da frota mercante mundial; 

II) uma emenda a um Anexo ii COnvenção aerá conaiderada 
como tendo sido aceita de acordo com o procedimeto 

espeei:fieado na aU.nea f {III) $leste parágrafo, • 
-Illenoa que o órqão apropriado, na ocasião do sua 
adoçio, determine que a emenda seja consid~rada como 
aceita na data em que for aceita por doi's terços das 
Partes cujas frotas mercantes reunidas constituam nio 
menos de cinqdenta por cento da tonelagem bruta de 

arqueação da frota mercante mundial. 

Nio obstante, a qualquer momento antea da entrada e111. 
viqor de uma emenda a um Anexo à Convenção, uma Psrte 
pode participar ao Secretário-Geral da Orqanizaçio 
que serÁ ne~essiria sua expressa aprovação antes que, 
por ela, a emerida entre em viqor. Este último deverá 

- noticiar às Partã.S s-obre a pã.rticipacio recebida e a 
dAta do recebimento. 

III} uma emenda a um Apêndice a um Anexo da Convenção ••~á 
conaiderada como. tendo sido acoita ao final de um 
per!odo a ser dotorain~do pelo õrqio apropriado, na 
ocaaiio de sua adocio, período esse que nio deve ser 
inferia~ a lO me•••• a menos que dentro deaae per!odo 
uma. objecio se_ja c_omun~ca~ i Oqanizaci.O por não 
menos de wa terço dae Pa.rtea, ou por Partea cuja• 
frota• mercante• reunidas constitua. não menoa de 50 
por cento da tonelaqea bruta de arqueação da frota 
mercante mundial, valendo a condição que for 
preenchida primeiror 

IV) uma emenda ao Protocolo I da Convenção eatari sujeita 
a procedimento• idinticoa aos daa emendas a Anexos da 

conv.nçio., como eatabelecido nas alínea• (f) (II) ou 

(f) (III} deste pariqrafoJ 

V) ama emenda ao Protocolo II da Convenção estará 
sujeita a procedtm.ntoa idinticoa ao• daa emendaa a 
um Artiqo , da convenção, como eatabelecido na alínea 

(f) (I) deate paráqrafoJ 

q) a eaanda entrari .. viqor de conformidade coa a• aequintes 

conctiçõeal 

I) no caao de uma emenda a ua Artigo da Convenção, ao 
Protocolo II, ou ao Protocolo. I ou a ua Anexo da 
Convenção, nio baaeada no procedimento especificado na 
a~inea (f) (III) deste parâqrafo,, a em.nda aceita de 
acordo eom as dispoaiçãe• anteriores entrará em vigor 
••i• me••• apÕa a data da sua aceitação para as Partes 
que tenham d•clarado que a aeeitavaa; 
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II) no caao de uma emenda ao Protocolo I, a um Apêndice a 
um Anexo ou a um Anexo da Convenção baaeada no 

procedimento ••~cificado n& al!nea (f) {III) -deate 
pariqrafo, a -emenda, conaiderada como tendo aido· 

aceita de acordo com as condiçõea precedentes, entrar& 
em viqor seia meaea apóa a aua aceitação para todas aa 
Partea, com exceção daquela que antea deata data tenha 
feito uma · d~claração de ~-que nio a aceitava, ou uma 
decLaração, .baaeada na alínea 
pariqrafo, de que aua. expreaaa 

. n.eceaaãria. 

Emenda por uma Conferência: 

(f) (Il) 

aprovação 

a) Por solicitação de uma Parte, apoiada por, palo menos, um 
terço daa Parte•: aeri convocada pela Orqanizaçio uma 
Conferincia das Partes da Convenção, para conaiderar as 
emendas i.· presente Convenção. 

b) Toda emenda adotada na referida Conférência por uma 
maiOria de ~- d0il.-- te_i:-_çoa das Partes preSentea e votantes 
•eri comunicada, pelo Secretãrio-GerBl da Organização, a 
todas as Partes Contratantes para sua aceitação. 

c) A menoa que a Conferência decida de outro modo, a emenda 
aeri conaiderda como tendo sido aceita, devendo entrar em 
viqor de 4Cordo com os procedimentos especificado• para . 
esse fia nas alineas 2 (f) e (g) do presente Artigo. 

4. a) No caso .de uma emenda a um Anexo Opcional, uma referência 
feita no presente Artigo a uma "•parte da Convenção• serã considerada 
como referência a uma Parte que tenha aceito esse Anexo. 

b) Qualquer Parte que tenha deixado de aceitar uma emenda a 
um anexo não aerá tratada como Parte somente para fins de aplicação 
desao1 emen4~. 

s. A adoção e entrãda .m vi9or 4e um novo Anexo estarão sujeitas 
aos mesmos procedimentos que para a adoçio e entrada em viqor de uma 
emenda a um Artigo da Convenção. 

6. A menos que expressamente disposto de outro modo, qualquer 
emenda à presente Convenção baseada-neste Artigo, que diqa respeito à 
estrutura de um navio, aplicar-se-i somente a navios para os quais 
tenham sido assinados contratos de con•truçio ou, na auaincia deaae• 
contratos, as quilha• tenham sido batidas na· data ou após a data em que 
a emenda entrar em viqor. 

7. Qualqul!!!lr emenda a um Protocolo ou a um Anexo deverá ser 
relacionada com a matéria desae Protocolo ou Anexo 4 compatível com os 
Artiqoa da presente Convenção. 

•• o Secretário-Gerar da Orqaniz&ção informará a toda• as Partes 
aobre quaisquer .mandas baaeadas no presente Artiqo, que entrem em 
viqor junt~nte com a data em que cada uma dela• pa••• a viqorar. 
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9. Qualquer declaração de aceitação ou de objeçio a uma ~~ 
de conformidade com o pre•ente Artigo, aer& notificada por escrito ao 
Secretário-Geral da Orqanizaçio. E ate . Último dar~, .conhecimento ãa 
Partea da Convenção da notificação e da data de aeu recebimento. 

ARTIGO 17 

Promoção de Cooperação Técnica 

1. As Pa.rtea da Convenção promoverão, em eonau.lta coa a 
organização e outroa organismo• internacionaia, com aaaiatência e 
coordenação do Diretor Executivo do Programa daa Naçõea Unidas para o 
Meio-Ambiente, apoi~ ia Partea que aolicitem aaaiatincia técnica paras 

a\ treinamento de peaaoal cientifico e técnicor 

bl supr~nto e inatalaçio do equipamento neceaairio para 
recebtm.nto e monitoraçioJ 

c} facilitação de outras medidas e dispositivos para prevenir 
ou mitiqar a poluição do ambiente marinhe por navios, e 

d) encorajamento de pesquis&J 
de preferincia dentro dos pa!sea intere•sados, asst. 
favorecendo •• metas e intonçõe• da presente Convenção. 

AR,TIGO 18 

Denúncia 

1. A pr .. ente Convenção o:u qualquer Anexo Opciorial pode se~ 
denunciiJ.do por qualquer das Partes cÜ Convençio .~ .. ~alquer momento após 
decorridos cinco anca ~ contar da data de entrada em viqor da Convenção 
ou do referido Anexo para esta Parte. 

2. A denúncia aeri efe~iva~a. mediante notificação escrita ao 
.Secretário-Geral da orqanizaçio, o qual informar& a todas as outras 
Partes sobre·qualquer notificação recebida e a dat• do seu recebtmanto, 
bea como sobre a data ea que tal denúncia passar a surtir efeito. 

3. Um& denúncia surtirá efeito doze meses após o recebimento da 
notificação de denúncia pelo Secretário-Geral da. Orqanizaçio, ou apôs 
ter e"XPir;do U1l prazo- ui-. lon9-o, a ~ •• r .. indicado na not.iticaçio. 

1. 
Geral 

ARTIGO 19 

copóaito e Reqistro 

A presente Convenção .. seri 
da Orqanizaçio, o qual 

depositada junto ao 
transmitirá 

Secretário
devidamente 

autenticadas a todoao os Estados qUe tenham assinado a presente 

cOnvençÃo ou a ela aderido. 

2. Tio loqo entre sm viqor a presente Convenção, o seu texto 
aeri transmitido pelo sec:red.rio-Gera·l da Orqanização ao Secretário
Geral daS Nações unidas para fins de registro e pub1icaçio, de acordo 
com o Artiqo 102 da carta das Nações Unidas. 
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Aa'l'IGO 20 

Llnguaa 

·A presente Convenção é feita numa única c6pia naa l!nquaa 
inglesa, franceaa, ruaaa e eSpanhola, aando cada texto iqua~nte 

autêntico. 'l'raduçõea ofic±aia naa l!nquaa irabe, alami~ it&lia.na e 
japonesa aerio preparadas e daSPoaitadaa ca. o Qriginal aaainado. 

Em teatemunho do que, oa a.baixoa a.aainadoa*, devidamente 
autorizado• por, nua ·respectivos Governos para •••• f:tnl, assinaram a 
presenta convenção. 

Foi-= .. Londres neste aequndo dia de novembi-o de 1973. 

* omitidas aa assinaturas 

PROTOCOLO I 

Diapoaiçõea relativas· a 
BD.volYendo Subatinciaa Nocivas 

Relatórios 

(da acordo com o Artigo 8 da Convenção, 

ARTIGO I 

Obriqaçio de Relatar 

1. o CCiauldante 

referido no Artigo III 
da ua navio envolvido nua incidente conforme 

daate Pro~ocolo, ou outra peaaoa raaponaável 
pelo navio, relatará, •- demora a o aai.a pox.enorisadamente pos•!vel, 
o• detalhe• de tal incidente, de acordo coa. aa diaposiçõea deste 
Protocolo. 

2. No caso ·de o navio, referidA. no par,qrafo (1) deate Artigo, 
ter aido abandonado ·OU no c.eo de u-. ~o-, refere.nt• ao navio, ser 
incompl•to ou nio puder ••r obtido, o armador, afretadài-, adaini•trador 
ou operador do navio, ou •eu• aq•nte• ••IIU&irio, 
poaa!vet', aa obriqaçõoa Atribuida.s ao . Comandante 

d••t• Protocolo .. 

AR'l'IGQ Ii 
Método• de Relatar 

o ~i• amplamente 
pela• disPo•ições 

1. Cada relatório ••ri feito por rádio, •empre que poas!vel, 
porém, ea qualquer c .. o, pelos eanai• Uis ripido• que estejam 
di•~n!veb na' oca•iio ea qu• o r•latório i feito .. Seri dada a maior 
prioridade poaa!v•l aos relatório• feito• por rádio. 

2. O• r•lat6rio• ••rio dirig-idoa ao oficial apropriado ou 
Aqincia especificada no pariqrafo (2) (a) do Artigo B d& convenção. 

ARTIGO III 

Quando Paser Relatórios 

O re.lat6rio ••ri f•ito •uzpre que wa incid•nte implique emz 
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a) waa de~carqa 
Convenção, ou 

que nio 

b) uma de•carqa permitida pela pre•ente convenção, a qual: 

I) se efetue para ~arantir a segurança do navio ou salvar 
a vid& humana no mar, ou 

II) resulte da avarias no navio ou em seus equipamentosJ 
qu 

c) uma ~carqa de uma substância nociva para fina da combata 
a um incidente ea~c!ficô de poluição ou, de pesquisas 

eient!ficaa legais visando a diminuição ou controle da 

poluiçioJ ou 

d) probalidade de uma descarga referida nas al!neaa (a), (b) 

ou (c) deste Artiqo. 

ARTIGO IV 

Conteúdo doa Relatórios 

D~ um modo geral, cada relatório conterás 

a) a id8ntidade do·navio: 

b) a hora e a data em ~ ocorreu o incidente: 

. c) a posição qeoqráfica do navio quando ocori-eu o incidente: 

d) aa condições de vento e aiar existentes na oC4aião ~o 

incidente, • 

e) detalhes importantes a respeito da condição do navio. 

Em particular, cada relatório conteriz 

a) uaa indicação clara ou. descrição d.a.a subatinciaa nocivas 
envolvidaa, incluindo, s• poaa!vel, aa corretas 
denominaçõe• ticnic::aa de tais substâncias (nomes 

comerciais n~o devem ser uaadoa em lUqar das denominações 

técnicas corretaa)J 

b) uma relação ou eat~tiva das quantidades, concentrações e 

cor.diçõe~ prováveia das aubatineiaa nocivas deBcarraqad&• 

ou a serem provavelmente deaca~~qadaa no marJ 

c) quando pertinente, uma descrição da embalagem e marcas 
identificadorasr e 

d) se posa!vel., o nome do consiqnador, consignatário o(l,:. 
- :fabricante. 

3. cáda relatório indicará elar ... nte •• a aubatincia nocivà 
deacarreqada ou a aer provavelmente deacarreqada i óleo, uma substância 
nociva liquida, uma substância nociva sólida ou uma subKinei.& nociva 
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qaaoaa,. e se tal aubatincia e~a ou é transportada a qranel, em forma de 
embalaqena, esa contiinerea, em. tanquea portiteia ou em vagõea-tanquea 
rodoviirioa e ferrov!Ãrioa. 

4. Câda relatório aerã auplementado, quando neceaairio, por 
quaiaquer outra• informações ~rtinentea aolicit&daa 
c:leatinatirio do relatório ou qu.~ a peaaoa que remetC!!Ir o 
julque apropriadas. 

por um 
rel-atório 

ARTIGO V 

Relatório Suplemehtar 

Qaalquer peaaoa que aeja obrigada pelaa diapoaiçõea deat~ 

Protocolo, a enviar um relatório deverá, quando poaaivel: 

a) aup.lementar o relatório inicial, ae naceaairio, com 
informações concernentes a deaenvolvimentoa posteriores, e 

b» atender, o 
afetadoa, 
incidente. 

máximo poaa!vel, 

de info:r:maçõea 
aa aolicitaçõea doa Estados 

adicionais concernente& ao 

P R O T O C O L O II 

Arbitragem 

(de acordo com o Artigo 10 da Convenção) 

ARTIGO. I 

o procedimento de arbitragem, a menos que as Partes em 

disputa decidam de outro modo, será de acordo com as regras 

estabelecidas neste Protocolo. 

ARTIGO II 

1. um Tribunal de Arbitragem será estabelecido por sõlic*tação 
de uma Parte da Convenção endereçada a uma outra, aPliCandO-sê o Artigo 
10 da presente Convenção; A solicitaÇão de-arbitragem Consiatiri de uma 
expos~ção do caso com juntada de documentos de apoio. 

2. A Parte solicitante informará ao Secretário-Geral da 

Organização sobre o fato em que se apõia para o estabelecimento de um 
Tribunal, os nomes das Partes em disputa e os Artigos da Convenção ou 
Regras sobre os quais, na sua opinião, existe divergência no que tange 
à sua interpretação OU- aplicação. O Secretário-Geral transmitirá esta 
informação a todâs- ãi Partes. · 

ARTIGO III 

O Tribunal~ será constituído de trêf! membros: um Arbitro 
nomeado por cada Parte em disputa e um terceiro Arbitro que será 
nomeado por acordo entre os dois primeiros indicados e que agirá como 

seu Presidente. 

Agosto dd993 
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ARTIGO IV 

1. Se, no fim de um per!odo de sessenta dias 

nomeação do se9undo Arbitro, nio-tiver sido nOmeado 
Tribunal, o Secretário-Gera~ da Orqaniza~ão, por 
qualquer das Partes procederá, dentro d~ um período 
sessenta diaa, a citada nomeação, fazendo a escolha 
pessoas qualificadas, previamente elaborada pelo 
Organização .. 

• partir 
o Presidente 

sOlicitação 
adiciona1 

numa rel~çio 
Conselho 
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do 

de 

de 

de 

de 

da 

2. Se, dentro de um per!odo de sessenta dias a partir da data do 
recebimento da solicitação, uma das Part"es não tiver.nomeado· o membro 
do Tribunal por cuja designação é responsável, a outra Parte pode 

informar diretamente ao Secretário-Geral da orqanizaçio o qual nomeará 
o Presidente do Tribunal dentro de um período de sessenta dias, 
••lecionando-o na liata prescrita no parágrafo 1 do presente Artigo. 

'· O Presidente do Tribunal, após a nomeação, solicitará i Parte 
que ainda não designou um Arbitro que o faça do mesmo modo e nas mesmaa 
condiçõea. Caso ,a Parte não faça ·a. nomeação requerida o Presidenta- do 

Tribunal sol1citari ao Secretirio-Geral da Orqanização qu• faça a 
nomeação na fo~ • condições prescritas no parágrafo precedente. 

•• O Presidente do Tribunal, se nomeado de conformidade com as 
diapoaiçõea do presento Artigo, nio deverá ser, nem ter sido, natural 
de uma daa Partes envolvidas, exceto coa o assentimento da outra Parte. 

s. No caso de morte ou ausência de um Arbitro por cuja nomeação 
uma das Partes aeja responsável,; •••• Parte nomeari . wa a\lbatituto 
dentro de um per!odo de sessenta dias a partir da data da morte ou 
ausência. Caso a dita Parte não faça a nomeação a arbitragem 

prosseguirá com os Arbitro& remanescentes. No caso de morte ou ausência 
do Preaidente· do Tribunal seri nomeado um substituto 4•.acordo com aa 
diapoaiçõea do Artigo Irt acima, ou, no caso dw não exiatincia de 
acordo entr•· oa membr9a. do Tribunal dentro d• ~ per!çdo de seaaenta 
dias da morte ou auaincia, de acordo com a• dispoaiçõea do preaente 
Artigo. 

ARTIGO V 

o .Tribunal< pode • conhecer e decidir sobre 
·reivindicatória• diratamenta ligadas ao asaunto da disputa. 

ARTrGO VI 

Cada Parte su~ reaponaivel pela remun.eraciO de seu árbitro e 
de•p•••• correlata• bem como pelas de•pesa• vinculadas ã preparação de 

seu próprio caso. A remuneração do Pre•idente do Tribunal e as despesas 
gerais oriunda• da Arbitra9em serão divididas igua1mente entre as 
Partea. a Tribunal manterá ~ registro de todaa suas deapesaa e 

fornecerá um&·demon•tração de conta• final. 

I 
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ARTIGO VII 

Qual.quer Parte 

natureza leqal que po••• 
participar por eacrito ia 

da Convenção que tenha um interease de 
.. r afetado pela deciaio no caad pode, apõe 
Partea que tenham oriqinat.ente iniciado o 

proc•••o, taaar parte no proc•••o de arbitragem, eo. o conaentimento do 
'l'ribunal. 

ARTIGO VIII 

Qualquer Tribunal de Arbi traqem ••tabelecido de acordo cora a a 
diapoaie5ea do preaente Protocolo determinari euaa própria• regra• de 
proceder. 

ARTIGO IX 

1. Aa deci•õea do Tribunal quanto ao •eu proceder e ao• aeu• 
locaia de reunião bem como quanto a qualquer queatão a ele •ubmetida, 
seria tomada• por voto da maioria de aeua ..abroa1 a auaincia ou 

Abatenção de um doa membro a do 'l"ribunal por cuja nomeaçio aa Partes 

foram reapona&veia · não con.stituiri um impedimento a que o 'l'ribunal 
cheque a WIUl doei aio. No• caaoa de i9'Ua.ldade de voto a, o voto do 
Preaidente aeri deciaório. 

2. Aa Partea deverão ~acilitar o trabalho do Tribunal e, em 
particular, de acordo com aua leqialar.io e utilizando todoa oa meios ao 
aeu diapors 

a) prover o Tribunal doo documento a neceaairioa • 
informações; 

b) pei:ta:itir ao ''l'ribunal, a entrada em seu território para 
ouvir. ~eatemunhas ou peritos e· para viaitar o local .. 

3. o afaatamentõ ou. aUI!ência de uma Parte não constituirá um 

ARTIGO X 

1. O Tribunal dará sua :sentença dentro 
meaea a partir da data em que· foi. estabelecido, 
caao de neceaaidade, eatender o limite de 
adieio~a1 que rião exceda três meses. 

de um per!odo de cinco 
a menos que decida, em 

tempo por um período 

A aentença do Tribunal seri acompanhada de uma exposição da 
motivoa. Oeverã ,ser final e sem apelação e será comUnicada ao 
Secretário-Geral da · Orqanização .. As Part-~!! 'ieverão dar cumprimento 
imediato à aen-tença. 

2. 'ou~lquer controvirsia que possa aurqir entre aa Partes, com 
relação~i interpretação ou execução da aentença, pode ser submetida por 
qualquer Parte a julqa.mento do Tribunal que lavrou a sentenca ou, ae 
ele nio maia estiver diapon!vel, a outro Tribunal constituído para asse 
fim, do me•mo modo que o Tribunal original 

Ago•to de 1993 
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ANEXO I 

Reqraa para a Prevenção da 

Poluição' por 6leo 

CAP!:TULO I 

Generalidades 

REGRA 1 

Defini.çõea 

Para ca fina deste Anexcz : 
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1. •Oleo• siqnifiea qualquer fo~ de petr6leo· incluindo óleo 
cru, óleo combuat!val, borra, reatduoa de õleo • produtos refinados 
(outros que nio oa petroqu.imic:~, oa quais aão assunto daa diapoaiçõea 

do Anexo II da preaent9 Convenção) e, .•- limitar a qeneral.idade doa 

precedentes, inclui •• subatinciaa relacionadas no Apêndice I deste 
Anexo. 

2. 

de óleo. 

3. •Oleo coabuat!~el• a~qnifica qualquer. óleo ua&da: · ca.o 
combuat!vel relativo ia m!quin&a da propulaio e awciliarea do navio no 
qual tal óleo é transportado • 

. 4. •petroleiro• aiqnifica ua navio eoutra!do- · ou"- adaptado 

principalmente . para . transportar. óleo a granel nos ccaparti.DIIInto•. de 

carqa e inclui tran~rtadorea combinados e qualquer •navio-t~ de 

produto• qu!aicoa• • como definido no Anexo II da pr••en't* COnvençid, 
quando e•tiv•z: tr~porta.ndQ uma. ca~a.,.. ou. paz:te da carqa; d• .. óleo a 
qranel..., 

5. "Tran•portadoz: combinado" aiqni:fica um. navio projet:aclo. par:a 

tranapoitar Óleo ou c,a;q_a. aólida• a qr~l. 

i;. 

a) para o qual foi a••iuc!o · ma. contrato de conat.ruçio •"P6•· n 
da de:c..Cro de- 197Sr·· 011:. 

b) quer na. falta d• 1.1Dl contrato da conatruç~o?. teft &' quilhi. 

baticla ou ••tej.az nua ••tiqio •i11Ü.ar-da:eoat:rU.vioiap61i.:-3o 
de julho de 1976r ou 

c) cuja ent:i:-eq~ ·~ di ~Pô• lt de dez~ro-·ci. · i?79i ou, 

i) para a qual o contrato tenha· sido aaali.D&4o-·ap6~ Jl·de 
dezembro de 1975r ou 

ii} qu•, na· falta·de• um contrato; "tenha inicJ.ado ·Os 
trabalho• d• construção apóa 30 de junho de 1976r ou 
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7. 

8. 
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iii) que tenba. •id.o dado como pronto apôs 31 de dezembro 

do 1979. 

•xavio exiatente" aiqnifiça um navio que não i "navio novo•. 

•Grande obra de converaio• aiqnifica a conversão de um navio 

a) que altere aubatancialmente aa dimenaõea'ou capacidade de 
tranapo:r:te do navio: ou 

b) que mude. o tipo do navioJ ou 

c) cuja intençio, na opinião da Administração, aeja prolonqar 
•ubatancia~nte seu tempo de vida; ou 

4) que, por '-outro lado, o navio asaim modificadO como se 
foaae um navio novo, tornar-ae-ia aujeito a importantes 

diapoaiçõea da preaente Convenção aa quais não seriam a 

ele aplicáveiS como um navio existente.-

9. "Terra mais próxima" - o termo "da terra mais prõxima" 
aiqnifiea 4a ~li$ - ·baae a ·partir da qual é estabelecido o mar 

l:tl:rritorial do território em questão, de· ·acordo com o direito 

internacional exceto que, para fina da presente Convenção, Nda terra 

aaia pr6xima" fora da coata nordeste da Austrália, siqinificari a 

~ir de 'uma linha traçada de um ponto na costa' da Austrália na 
Latitude 11°Sul, lonqitude 142008' Leate para um ponta de latitude 
10o35'Sul. 

lonqitude 1410SS'Leate 10°00'Sul, 

lonqitude l42°00 1 Leate 

longitude l43°52'Leate -

Q9010'Sul, 

09oOO'Sul, 

longitude 144°30'Leste IJ0 DO'Sul, 

lonqituda 1440QO'Le*t•- da! para um ponto de latitude 15°00'Sul, 

longitude 146°00'Leate da! para um ponto de latitude 18°00'Sul, 

1oqitude 153° 00 1 Leate - da! para . um ponto na costa da Auatrál.ia na 

1a~tude 24~42'Sul, lonqitude 153°15'Leate. 

10. •J.rea eapecialN aic;nifica uma. área do mar onde, por 

reconhecida& razõea técnicas, relacionada& com suas condições 

oceanoqrificaa e ecolôqicaa bem como pelas peculiaridades de seu 

tri1ego, i exigida a adoçio de mitodoa especiais obriqatõrios para a 

prevenção da poluiçÃo do aar por óleo. A• ãreaa especiais incluirão as 

relacionada& na Reqra 10 deste Anexo• 

ll. de deacarqa do conteúdo de óleo 

•atgnific& a razão de deacar~a de óleo em litroa por hora num inatante 

qualquer, dividida pela velocidade do navio em nõa, no meamo inatante. 

12. •Tanque• aiqnific& um compartimento fechado, formado pela 

eatrutura peraanente do um navio e que i projetado para o tran•porte de 

Uquido a granel. 

13. •Tanque lateral• aignifica qualquar tanque adjacente ia 
c:bapaa elo co•tado. 

Agosto de 1993 
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14. •Tanque central• siqnfica qualquer tanque entr• anteparas 
longitudinal•. 

15. "Tanque de res!duo'" 

asp~cificamente para coletar as 

tanques e outra• miaturas oleosas. 

aiqnifica 

drenagens de 
um tanque designado 

tanque, lavagens dos 

16. "Lastro limpo• 

que transportou óleo pela 
significa o lAstro de um tanque que, desde 

última vez, foi submetido a tal limpeza que 
se esse lastro fosse descarregado de um navio que ~stiveasa ~rado em 

âquaa limpas e tranq~ilas, em dia claro,. nio deixaria traços visíveis 
de óleo na superf!cie da água ou no litoral adjacente nem produziria 
borra ou emulsão sob a superf!cie da água ou sobre o li~oral adjacente. 
Se o lastro for descarregado por meio de um sistema de controle e 

monitoragem de descarga de óleo aprovado pela Administração, a 

indicação, baseada em tal sistema, de que o conteúdo de óleo do 

efluente não excede 15 partes por milhão constituirá prova de que o 

lastro estã limpo, não Obstante a preseriça de traços visiveis. 

17. "Lastro segregada" significa a .igua de ;Lastro, introduzid.s 

num tanque o qual é.completamente separado da carqa do óleo_ ~ dQ 

sistema de óleo combustível e permanentemente destinado ao transporte 

de lastro ou de lastro e carqas oUtras que nio sejam_ óleo ou_ 

substâncias nocivas como definidas nos Anexos_ da pr~sente Convenção. 

18. "Comprimeneo• {L) signiqic~ 96 -por csnt'o- do ·comprimento 

total sobre uma linha d'água a 85 por cento do menor pontal moldado 

medido a partir do topo da qÜilha ou o comprimento a partir da parte 

anterior da roda de proa até o eixa da madre do lema, na mencionada 

linha d • áqua, se es•e último for -maior. Em navi9• projetado• com. 

inclinaçãO de quilha, a linha d'âgua na qual este comprimento é medido, 

deverá ser paralela à linha dâ.qua projetada. O comprimento {L) .será 

medido em ~etroa. 

19. "Perpendiculares a vante e a ré• serão tomada• nas 

extremidades de vante e de rã do comprimento (L). A perpendicular de 

vante coincidirá com a parte anterior da roda de proa na linha d'igua 

em que é medido o cumprimento. 

20. "Meio navio• situa-se na metade do cUmprimento {L). 

2le "Boca• (B) significa a largura máxima do navib·,' medida a 

meio navio ati a linha moldada da caverna num n.avio de casco metálico e 

at'i a :superf!cie externa do casco num· nàvio de casco de qUalqU-er' outro 

material. A boca (B) será medida em metros. 

22. "Porte Bruto• {tpb) sig:nifica a . diferença em toneladas 

métricas entre o dealoeamento de um navio em iqua de densidade. de 1.025 

na linha d'igua de carga correspondente i borda livre de veria 

determinada e o deslocamento leve do navio. 

23. "Deal.ocmnento leve• significa o desl-ocamento de um navio em 

toneladas métricas, sem carqa, sem óleo combuat!vel, sem óleo 

lubrificante, sea água de iastro, sem água doce e sem água para 

alimentaçio das Cdl~Giras nos respectivos tanque•, sem provisõe•, sem 

passageiros e seus pertences. 
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~4. •Paraeabilidade• de um compartimento •iqnifica a razio do 
volume interno deaae compartimento que ae admite S@r ocupado por iqua 
para o volume total daaae compartimento. 

25. •volume•• e Areas• num navio •erio calculados em todoa oa 
caaoa para •• linha• moldadas. 

26. a Jo.• 

• Modificado pelo Protocolo de 1978 

R E G R A 2 
Aplicação 

1.. A aenoa que· expreaaamente eatabelecido de outro modo, aa 
diapoaiçõea deate Anexo aplicar-ae-io a 'tcdoa oa naviqa. 

2. Em . navio a outro a que nio o• petro.leiroa, provido• de 
co.partimentoa de carga, eontru!doa e utilizado• para o tranaporte de 
6leo a grane.l • co. uma capacidade total de 200 aetroa cúbico• ou maia, 
oa requiaitoa daa Raqraa 9, 10, U, 15, (1'), (2, e (3), 18, 20 e 24 (4, 
deate Anexo F&ra petroleiro• aplicar-se-io também na eonatruçio e 
operaçio de•••• compartimento•, .axceto que, quando a capacidade total 
for de .. noa de 1000 metro• cúblicoa pod .. aer aplic&doa oa requiaitoa 
da Regra 15 (4, deate Anexo ea lugar .da Regra 15 (]:), (2t e (3,. 

l. Quando for tranaportada, nua compartimento de carqa de um 
petroleiro, uma c~rqa aujeita ia diapoaiçõea do Anexo II da presente 
Convençio, tambim ••rio aplicado• oa r~:t.itoa 'ãpro'Priadoa de••• Anexo 
II. 

4. a) Qualquer •hydr~fo:t.l•, veiculo a colchão de ar e outro novo 
tipo de Ulbarcação (Uibarcaçio próxima ·i·"' •upérf!cie, Mlbarcação 
•ubmarina, etc) cujaa.caracter!aticaa de conatrueio aio taia que tornam 
••• razio de aer ou tmpraticivel a aplicaçio de qualquer das 
diapoaiçõea do• capitulo• II e III daate Anexo, relativa• i construção 
e equipamento, pode aer diapenaado pela Adainiatraçio do atendimento de 
tais diapo•içõea de•de que a con•truçio e o equipamento desse navio, 
levando ea conaideraçio o aerviço a qua i de•tinado, forneça uma 
proteçio equivalente contra a poluiçip por Õleo. 

b) oa detalhe• de qualquer i•ençio d•••• tipo, concedida pela 
Amini•tração, deveria ser !ndicadoa no certificado referido na Regra 5 

deate Anexo. 

c) A Adminiatraçio que conceder qualquer iaençio dease tip~, 
deve:i:-i, loqo que poa•lvel, ma• não maia de noventa dia• apó•, 'com.unicar 
à Orqanizaçio oa pomenore• da maama •• raz6ea dela, devendo a. 
Orqanizaçio diaa .. 1n&-1oa para •• Parte• da Convenção, eomo informação 
e para açio apropriada, •• couber. · 

Agosto de I 993 
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REGRA 3 

Equivalentes 
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1.. A Administração pode perm:i:tir que qualquer instalação, 
sejam dotadas num navio como uma 

este Anexo se tais instalações, 
material, aparelho ou diapositivo 
alternativa aos requeridos por 

material~, aparelhos ou dispositivos, forem, pelo menos, tio eficazes 
quanto os exigidos por este Anexo. Esta prerroqativa da Administração 
não a autoriza a substituir, a t!tulo de equivalência, as prescrições 

,das Reqraa do presente Anexo, em matéria de concepção e construção, por 
m&todoa operativo• que tenh~ por finalidade o controle da descarga de 

óleo. 

( 

2. A Administração que permitir uma inatalaçio, equipamento, 
aparelho ou dispositivo como alternativa aos requeridos por este Anexo 
de~erá comunicar tal fato à Organização para que esta dissemine is 
Parte• da Convenção o• detalhes, como informação e para açio 
apropriada, se couber. 

R E G R A 4* · 

Vis.toriaa. 

1. Todo pâtroleiro, de arqueação bruta igual ou superior a 150 e 
todo outro navio, de arqueação bruta igual ou superior a 400 estará 
sujeito i• vistoria• abaixo especificadas. 

aJ Uma vistoria inicial antes de o navio entrar em serviço ou 

ant.s de ter sido emitido, pela primeira vez, o 
Certificado c!lxigido ~la Regra 5 deste Anexo e que deverá. 
incluir uma vistoria completa de sua estrutura~ 

equipamento, instalaçÕe•, • dispositivo~ e material, na 

medida em que o navio á obrigado por este Anexo.. Esta 

vistoria deve ser tal que assegure que a estrutura, 

equipam.nto, as l~•talações, os dispositivos e o material 
atendem plenamente aoa re~isitos aplicáveis deste Anexo. 

bJ Vistorias periódicas, a intervalos. especificados pela 

Administração mas que não excedam 5 anOs, deverão ser 

feitas de modo a assegu~r que a estrutura, equipamento, 
in.stalações, diapositivos e material atendem plenamente 

ao• requisitos aplicáveis deste Anexo. Todavia, onde a 

duração do Certificado Int.ernacion"al. de Prevenção da 

Poluição por Oleo (1973) for prorrogada como especificado 

na Reqra 8 (3) ou (4) dest~ Anexo, o intervalo da vistoria 

periódica pode ser correspondentemente aumentado. 

el Vistorias intermediáriaS,, a intervalo• de· t~ 
espacificado• pela. A4miniatraçi.o mas que nio excedam: 30 

me•••• deverão ser feitaa d~ modo a assegurar que o 

equipalQellto e oa datemas de bomba e tubulaçõea 
aaaociadoa, incluindo o• sistema• de monitorag .. e 
controle da de•carqa de Óleo, o equipamento oeparador de 

água - õlao e oa sistema• de filtraqem de óleo atend .. 

plenamente aoa requisito• aplicáveis deate Anexo e estio 

~ bo~• con~içõea de funcionamento. 
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Taia via~oriaa in~e:mediiriaa ae apoiaria no certificado 
Internacional de Prevenção da Poluição por Oleo (1973) 

emitido de acordo com a Regra 5 deate Anexo. 

2 • A Adminiatraeio estabelecer& meclidaa apropriadu para oa 
navioa que nio eatejam sujeitos ia diapoaiçõea do pariqrafo (1) deata 
Regra, a ftm de aaaegurar que atendem às diapoaiçõea ,apliciveia deate 
Anexo. 

3. Aa 
diapoaiçOea 

vi=tc=~• do navio 
deste Anexa aerio 

relacionada& com 
levadaa a efeito 

a 
por 

execução 
oficiai:l 

dao 

da 
~iatração. A Administração pode, COntUdO, encarregar das vistorias, 
peritos nomeado• para eate fim ou organizaçõea por ela reconhecidas. ·Ém 

qualquer caao a Adainiatraçio garantirá a execução completa e a 
eficiência daa vistorias. 

4. Apôs ter sido terminada qualquer viatoria do navio de acordo 
com eata Regra, não ~erá aer feito qualquer modificação significativa 
na estrutura, equipamento, inatalaçõ~s, diapositivos ou material 
cobertos pela vistoria sem a sanção, da Administração, exceto. a 
aubatituição direta de tais equipamento~ ou instalações. 

* Modificado pelo Protocolo de 1979 

R E G R A 5* 

Emissão de certificados 

1. Apôs a vistoria deverá ser emitido um cartificado 
Internacional de Prevenção da Poluição por Oleo (1973), de acordo com 
as dÚ1poaieõe11 dã Regra - (4) deste Anexo, para- qualquer petroleiro de 

arqueação bruta igual ou superior a 150 e para -qualqUer o,utro navio de 
àrqueação bruta !qual ou superior a 400, que sejam utilizàdos em 
viagens pira portos ou terminais ao largo sob a jurisdição de outras 
PArtes' dà ConvençãO. No c4so-de navio existente aplicar-se-à este 
requisito 12 mesea após entratada em viqor da presente Co'nvenção. 

2. Tal Cer-tificado será emitido pala Administração ou_ por 
pessoas ou 'orqanizaeões Por ela devidamente autorizadas. Em todos os 
casos a Administração assume plena responsabilidade pelo Certrficado. 

R E G R A 6* 

Emissão de um CertificadO por 
outro Governo 

1. O Governo ~e uma Parte da Convenção pode, a pedido da 

Administração, compelir_ um navio a ser vistoriado e, caso se certifique 
de que o mesmo está e_umprindo com as disposições deste Anexo, dever i 
emitir ou autorizar a emissão de um Certificado Internacional de 
Prevenção' dà Poluição por Oleo (1973) para o navio, de acordo com este 
Anexo. 

2. Uma cópia do Certificado e uma cõpia do relatõrio da vistoria 
serão remetidos, tiO'lo-go-poss!vel, para a Administração que solicitou 
a vistoiia. 
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'3.., Ull. Certificado a.sai.m emitido deve:ã contar UJU. anotação de 

que o foi- por aolicitaçio da Administração e teri. o meamO valor, sendo 
reconhecido da mesma maneira qua um Certificado emitido de acordo com a 
Reqra 5 deste Anexo. 

4. Nenhum Certificado Internacional de Prevdnt;ão da Poluição po~ 
Oleo (1973) será emitido para um navio que eateja autorizado a arvorar 
a barideira de um Estado que nio seja uma Parte. 

• M~ificadas pelo Protocol9 de 1979 

REGRA 7* 

~arma de Certificado 

o certificado Internaeional de Prevenção da Poluiçio por Oleo (19731 
seri rediqido ea uma l!ngua oficial ,do pala que o eaite na for..& 

correspondente ao modelo exi•tente no Apinclice I'I a eate Anexo. se a 
l!nqua util.izada nio for o inqlia n .. o francia o texto deverl conter 

uma veraio numa daaaaa l!nguaa. 

R B G R A 8* 
Durac:io do certificado 

1. Um certi'ficado Internacional de Prevenção da Polu.ic:io po:t: 
Oleo (1973) será emitido ·para ua perlodo eapeci'fica4o pela 

A&ainiatraçio, o qual nio exceder& 5 anca a parti:r: da data da -.taaio, 

exceto como eatabeleci.do noa parãqrafoa (2) #· (3) e (4)- deata Retr•~· 

2. Se wa navio, na. oea.aiio .. que. expir~ o p:uo. do 

·certificado, não eativer nua porto ou te~ ao lU90'. aob. ~ a 
juriadição da Parte da convenção cuja bandeira o navio ••ti ~~l&ado 
a arvorar, o Certificado pode au prorroqado pela Adainiatraeio, ... 
eaaa prorroqaçio •emente ••ri concedida coa o ~ ~ ~tir qae o 
navio termine au.a viaqea para o Batado cuja ~· ·ed autorizado a 
·~;:ar ou para a~l• ea que aari viatoriado • iato aa-ente noa caaoa 
era que pareça ••r correto • razoiva1 fazi-lo .. 

3.., Kenhu. Certificado ••~i deate. aodo prorroqado por ua per!odo 
de maia de 5 meaea e wa navio para o qual tenha sido concedida tal 
prorrogação não deveri, ea sua cheqa~a ao Estado cuja bandeira eatl 
autorizado a arvorar ou ao porto ea qua eaU para aer viatori&do, ••r 
a.utori:zado, em virtude de tal prorroqac;ão, a dllixar •••• porto ou 
Eatado aea que tenha obtido novo Certificado. 

4. 011 certificado que não tenha &ido prorrogado de acorclo coa 

"diaposiçãea do pariqrafo (2) deata Regra,. poc1e aer prorroqado pela 
Adminiatração, por wa per!odo de graça da. ati. ~ mia a partir da data 
de expiração-nel• eat&belecida~. 

5. Um. Certificado deixará de 
significAtiva• tenham aido realizadas ··~ na 

vãlido •• 
c:on•tru.çio, 

altera~õe• 

equipa!Milto. 
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inetalaçõea, .arranjo• ou mo.terial, determinada• ... a aançio 4& 

!fAdiUDiatra~ão, exceto .:a' aubatituiçio pura • simples de tal equ;ipaaento

. -:ou instalações, -ou •• a a -vistoria• intermediiriaa eapeci.fieádaa pela 
Adainiatraçio de acordo com a Regra f (1) (c) deste Anexo não tiverem 

aido :feitas. 

•• Um Certificado emitido para um navio deixari de ser válido 
quando •••• navio ~or transferido para a bandeira de um outro Eatado, 
exceto ea.o estipulado ~o parágrafo (7) desta Regra. 

7. Na transferência de um n~yiO para a bandeira de uma outra 
Parte, o Certifiea.do permanecerá erii vigor por Um -período que ni.o .!:!_eva 
exceder 5 ..... desde que nio venha a expirar antes ão' término deaae 
per!~o ou até que a Administração emita um Certificado que 0 
substitua, doa dois o que ocorrer maia cedo. Tio logo seja posaivel, 
após ter tido lugar a tranaferincia, o GoV@rno da Parte cuja bandeira o 
navio estava anteriormente autorizado a arvorar, remeterá para a 
Adminiatracio uma cópia do Certificado do navio ante• da tranaferineia 
,a, 11:• .cUapon.tvel., u.a e6pia do rel.Atów:"io de viatoria pertinente. 

~ Modificadca pelo Protocolo de 1978 

C A P f T U L O II 
aequiaitoa para o Controle da 

Poluição Õperacional 

R!: G R A 9* 

pariqrafo · ( 2 J qualquer deacarqa de Óleo ou miaturaa 

de n'avioa aoa quaia este Anexo •• aplica., 
forem sa.tiafeita• todaa aa condicõea 

oleoaaa no mar, preveniente 
aeri proibida, exceto quando 
...-quintaa1 

a) para um petroleiro, axceto como eatabelecido na al!nea (b) 
·deate pariqrafo! 

I) o petroleiro não esteja dentro de uma ir.ea eapecialJ 

II} o petroleiro esteja a maia de 50 ailhaa niuticaa da 
terra maia próxima J 

III) o petroleiro eateja navegando na aua rotar 

IV) o regime inatantinao da deacarqa do conteúdo de óleo 

nio exeeda 60 litroa por milha niuticar 

VI a quantidade total de óleo-deacarreqado no mar não 
ul.trapaaae, em petroleiro• existentea, 1/15.000 da 
quantidade total da carqa eapecificada da qual o 

rea!duo conatitui uma parte 
1/30.000 da quantidade total 

e em petroleiro& novos~ 
da. carqa eapecificada, 
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VX) o petroleiro po•aua em 

oatabelecido na Reqra 15 
operação, axce~ como 

(5) e (6) deate Ane~o, um 
siatema de monitoragam e controle da descarga de· óleo 
e ua aiatema de tanque de rea!duo, como exiqido pela 
Regra 15 deste Anexo 1 

b) proveniente de um navio de tonelagea bruta de arqueação 

igual ou superior a 400 tonelada• qu• nio seja um 
petroleiro e proveniente dos porõe• doa compartimento• de 
miquinaa de um petroleiro, excluin<lo os porões doa 
compartimentos das bombas de carga, a menos que misturada 
com res!duoa do óleO da cargas 

I) o navio não eateja dentro de uma irea especial; 

II) o navio eatej~ a· maia de 12 milhas náuticas da terra 
ma'i• prêixima; 

III) o navio esteja navegando na sua rot&J 

IV). o conteúdo de Óleo do efluente seja de menoa de 100 
partes por milhão r e 

V)* o navio poa•ua ea operação uma sistema de 
~nitoraqea e controle da deaearqa de óleo, um 
equipamento separador Óleo iqua, um sistema de 
filtragem de óleo ou outra instalação como eXigido 
pela Regra 16 deste Anexo. 

2. No caso de um navio de arqueação bruta interior a 400 que não 
seja um petroleiro, enquanto fora de uma área espacial, a Administração 
deveri aasequrar que está equipado, tanto quanto praticável e r~zoãvel, 
cem instalações para armazenagea a bordo dos res!duos de óleo '• sua 
descar9a para instalações de recebimento ou para o mar, de conformidade 
c0111. os requis.itoa do parágrafo C l) (b, desta. Reqra. 

3. s .. pr• qu• sejaa observados traços Visíveis de óleo na 
suporf!cie da igua ou. Abaixo dela, nas vizinhanças imediatas de um 
navio-ou ea sua esteira, os Governos das Partes da convenção deverão, 
na medida em que sejaa razoavelmente capazes-de fazi-lo, investigar 
imediatamente os fatos, no sentido de verificar •• houve uma violação 
das diaposi~õea· desta Regra ou da Regra 10 deste Anexo. A investigação 

incluirá, ea particular, as condições de vento em mar, a derrota e a 
velocidade do navio, outras posa!veia·oriqena doa traços viaiveis nas 
vizinhanças e quaisquer reqistroa pertinente• de descarga de óleo. 

4.* As dis~içõea do parágrafo Cl) deata Regra não ae aplieario 
a clescarqa de laatro limpo ou segreg-ado. Aa dis~~içõea da al!nea.. (ll 
(bl da8ta Reqra não se aplicaria i deacarqa de miseuraa olaoaaa que, 
kea cliluic;:io, tenha um conteúdo da Óleo que nio àxceda 15 partes por 
milhi.o • 

. 5. Nenh.uma deacarga no mar deverá conter produtoa quimicos ou 

outra• substinciaa ea quantidade• ou concentrac;:õea que sejam periqosaa 
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para o &mbiente marinho ou proãutos ·quimicos ou outras substâncias 
introduzidas com o fim de burlar as.condições de de•carqa e•pecificadas 
nesta Rec;rra. 

6. oa rea!du~a de óleo que nio poaaam aer deacarreqàdos no aar 
de conforaid&de coa oa parágrafos (1), (2) e (4) deata Regra deverão 
aer retidoa a bordo ou deacarr~q~às em inatalaçõea de recebimento. 

* ~i~icada pela Daenda de 1984 

~·E G R A 10* 

Mitodoa para a PrevenÇão da Poluição por 
Oleo Proveniente.de Navios Quando 

Operando em Areas Especiais 

1. Para os fins deate Anexo a.:~~. i.reaa especi lia aio a área do 

Mar Mediterrâneo, a &rea do Mal:' Bi1.tico; a área do Mar· t~.·;gro, a área do 

Mar Vermelho e "área dos Golfos",. as .quais .são definidas como se segue: 

a) a área do Mar Mediterrãn~o significa o próprio Mar 
Mediterrineo incluindo ~sêus golfos e mares tendo como 
limite 'entre os Ma:res· · Medi.terrineo e Negro o paralelo de 

41°N e' como limite d oette- ·do ·Eatreito de Gibraltar no 
·1'1\eridiano de 5°36 "Wr 

b) a área do Mar Biltieo ·eiqinfica o·prõprio Mar Báltico com 
o golfo de Bothnia, o gol~o da Finlândia-e a entrada do 
Mar Báltico timitada pelo paralelo do Skaw no Skagerrak 
aoa S7°44,9'NJ 

c) a ãre• do Mar Negro significa o· prQprio Mar_Negro tendo 
como l~ite ~ntre os Mares Mediterrâneo e Negro o paralelo 
de 41°N: 

d) a &rea do Mar Vermelho significa o prôprio Mar Vemelho 
incluindo oli~ Gol"foa ·de ·Suez e Aquaba .e limitado ao Sul 
pela loxoclrômica entrl! Ras si Ane (12°8,S'N, 43°l!i,6 1 E) e 
Hun• Murad (12°40,4'N, 43'30,2'E)-; 

e) a área doa Golfos significa a área de mar localizada a 
noroeste da loxodrõmiea entre Raa al Hadd (22 30'N, 
59°48'E) e Raa Al Fasteh (25°04'N, 61°25'E). 

2.* a} Sujeitas ãa diapoaicões da Regra 11 deate Anexo, qualquer 
·descarga da óleo ou mistura oleosa no mar, proveniente de qualquer 
petroleiro bem eomo de qualquer navio de arquea~ão bruta iqual ou 
superior a 400 que não sl!ja petroleiro, quando estiverem numa área 
eapecia~, aerâ proibida. 

b) Tais navios, quando estiverem numa área especial, manterão 
a bordo toda a drenagem de Ôleo e borra, lastro aujo e Água de lavaqem 
doa tanques, descarregando-as &emente nas instalações de recebimento. 
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3. * a.) Sujeita ia disposições da. Reqra (11) d.eate Anexo, quaJ.quef, 
deacarga de óleo ou miatura oleoaa no m.ar, proveniente de um navio· de 

ton.elaqea bruta de arqueac;io inferior a 400 tonalaclaa que nio seja 

pet;ol.eiro,. 11e_râ proib~~ quando estiver nUll& &rea especial, exceto 
quando o conteúdo de óleo do ~fluente aea diluição, não exceder 15 
partes por milhio ou,. alternativamente, quando forem aatisfeitaa, em 
sua ·totalidade, as aequintea c:cndiçõea s 

l) o navio eateja naveqando na aua rotat 

II) o conteúdo de óleo do efluente for da manca a. 100 
parte a por milhlo J e 

III) a deacarqa for feita o maia afaatado poaalvel de terra, 
ma a, ma hipót•- alguma, a menoa de 12 milha. a náuticas 
da terra próxima. 

b) Nenhwu. descarga Ao mar deVIIJ;'Á conte:c; produto• qu!m.ic:oa ou 

outras aubatineiaa .. qUantidade ou concentração que- seja. 
pericJoaaa para o ambiente marinho ou produto• qu!mico• ou 
outras suDstinc,iaa introduaidaa coa o t:m de burlar as 

condições de deacarqa eapecificad&a naata Regra. 

c) os rea!duoa de Õleo que nio poaaaa ••r deacarreqados no 
mar ea confonlidada c011. a al!ne~ (a) deste pariqrafo 
deverão ser mantidos a bordo ou descarreqadoa em 

instalações de recebt.ento. . 

5. Nada neat.a 
sOIMttta uma parte .. 

da irea especial, do 

Reqra proibirá Wll navio, numa viaq.. em que 

faça ~ área especial, de proceder ã deacarqa fora 
acordo com a Jte9ra ' deste Anexo. 

6. sempre que sojaa observados trac;a. via!veia de Oleo na 
superf!:cie da âqua ou. abaixo dela, naa vi:i::inhançaa imediAtas de um 
navio ou em aua_ esteira, os Governos da Partes da Convenção d0verão, na 
~ em que sejas razoavelmente capazes de fazi•1o, inveatiqar 
~fátamento oa fatos, no sentido d. verificar •• houve uma violação 
daa diapoaiçõea . desta Reqra. ou da Reqra 9. deste An~xo. A invoatiqac;ilo 

incluirá, ea 

velocidade do 
vizinhança. e 

particular, aa condições de vento • mar, a derrota 
navLo, outaa poaa!veia origena do~ traços via!veia 

quaisquer reqiatroa pertinentes de deacarqa de Õloo. 

e a 
naa 

Inatalac;õea de receD~ento dentro de ireaa especiais. 

a) Areaa do Mar Mediterrãneo, Mar Neqro e Mar Báltico. 

I) O Governo de cada Parte da Conve~c;io cuja linha de 
ceata faz limit• coa uma dada área especial, 
compromete-se a assegurar que &tê 19 de janeiro de 

1977 todo• oS terminais de carregamento e portos de 

reparo dentro da área especial aerio providos de 
instalações adequadas para o recebimento e tratamento 
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o todo o lastro aujo • lqua de lavaqem doa tanques 

·r-provenientes de petroleiros. Alh c!iaao, todo a oa 
·portos dentro da irea especial aerio providos de 
U..talaçõea de reoebt.ento .adequadas para .outros 
rea!duoa e miaturaa oleoaaa provenientes do.todoa oa 
navios. Tais inatalaQÕea ~verão t.r capacidade 
adequada para atender ia neceaaidadea doa navios que 
aa utili%em sem que venham a atraai-loa 
indevidamente •. 

ZI) O Governo ~cada Parte tendo aob aua juriadiçio· 
entradas para viaa aar!tim&a .com pouca profundidade 
que poaaam exiqir uma redução de calado por meio· de 
deacarqa de lastro, comprom.te•ae a aaaequrar o 
fo~ec~nto daa inatalacõea referidas na alinea (a) 
(I) deste pariqrafo, porém com a condição de que oa 
navios que nec .. aitarea deaearreqar rea!duoa ou 
Laatroa sujo poderão estar sujeitos a alqum atra•o. 

III) Durante o per!odo e.,tr.e a entrada ... vigor da 
presente Convenção lae antes de 19 de janeiro do 
1977) e 19 de jane!~o do 1977 00 navios quando 
estiverem navegando .... ireaa especiais deve rio 
cumprir com oa re~i,aitoa da Regra 9 deste Anexo. 
Contudo, os Governos-das Partes cujas linhas de ceata 
fazem limite com qualquer das ireaa epeciaia, de 
conformidade com ea~a alínea po4ea estabelecer uma 
data anterior a 19 de j.aneiro de 1977 ma• posterior i 
entrada em vigor da presente Convenção, a partir da 
qual os requisitos desta Regra a respeito de Areas 
especiais em questão passaria a ter efeito: 

1) se todas •• instalações de recebimento exiqidaa 
tiverem aido providenciadas atê a data aaaim 
eatabelecidaJ e 

2) contando que as Partes interessada• notifiquà ~ 
Orqanizaçio sobre a data asaim eatabelecid&, coa 
antecedência de 6 maaea, para divulqação ia outraa 
Partes. 

IV) ApÓs 19 de janeiro de 1977 ou após a data 
estabelecida de acordo com a al!nea {a) (III) deste 
parágrafo, caso essa seja anterio~, cada Parte 
notificará a Orqanização para que sejam tranSmitida• 
aos Governos Contratantes, todos oa caaoa em que aa 
instalações de recebimento forem julqadaa inadequada&. 

b) hea do Mar Vermelho e !rea doa Gol:fos. 

I) o Governo de cada Parte cuja linha de coata faz 
limite com ireaa eapeciaia comprometem-se a aaaegurar 
que, tio loqo soja poaa!vel, todos oa terminais de 
carregamento de óleo e portos de reparo, dentro 
d••••• áreas eapeciaia, eerão provido• de instalações 
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a4equ&4&• ao :racebimani:o • t:rataaento ... todo o 
laatro aujo e .iqu& de lavaqaa doa tan.quaa 
pro11aniantea de petrolai:roa. Alill diaao, todo• oa 
portos dentro da ire• eap.cial serão providos ... 
instalacõea de recebimento adequadaa para ou troa 
rea!duoa a 
inatalaçõaa 

misturas olaoaaa 4e todos oa navios. ~aia 
davario ter capacidade adequada para 

atendar ia necaaaidadaa de todos oa navios que aa 
utilizem s.-pra qua·venhaa a atraai-loa indavi~nte 

II) o Governo de cada Parte tendo sob sua jurisdição 

entradas para vias mar!tt.aa coa pouca profun~idade 

que poaaADl exiqir uma. redução de cal&clo por meio da 

deacarqa da lastro,· ca.promet•-•• a 
fornecimento daa instalações referidas 

aaaequrar o 
na al!nea (b) 

(I) deste parlqrato, poria coa a condição de que oa 

navios que necessitar .. deacarreqar rea!duoa ou l~atro 
aujo, poderio estai sujeitos a aLqua atraao. 

II%) Cada Parte 

aa medidaa 
4& al!nea 

interesaada notificarl a orqanizaçio sobre 
tomadas de conformidade COM aa diapoaiçõea 

(bl (I) e (Il) de•t• pariqrafo. z. aequida 
ao recebimento de notificaçõea a Orqanizaçio 
estabelecerá uma data a partir da qual paaaario a 
viqorar oa requisttoa deata Reqra a respeito da irea 
em queatão. ~ OrqaniZaçãd notificará todaa •• Partes 
sobre a data a8at. estabelecida c~ antecedência de 
pelo meno• 12 meaea. 

IV) Durante o per!odo 8ntre a entrada ea vigor d~ presente 
Convenção e a data aaaila eatabel'acida,. oa navio• 
enquanto naveqarea na irea especial cwapririo com os 
requisitos da Reqra 9 deste Anexo. 

V) Ap6a tal dau· o• petroleiros carr'eqando nos portos 
deaaa &.reas· eap.Ci'al.• onde ainda não haja 
diaponibilid&de de tais instalações cumprirão tambám, 
totalmente co. os reqUiaitos desta Reqra. 
Contudo,. oa. petrol•iroa que entrem neaaaa áreas 
espaciais para carreqarea deverão envidar todos os 
esforços a f~ de entrar na área' somente .com lastro 
'limpo a bordo. 

VI) Após a data' .. qu•'paaaarea a vigorar os reqUiaitoa 
para• a área especial .. questão, cada Parte notificará 
a Or9an.izaçio,. para• comunicação ia 
intereaaadaa,., sobre todos o• casos em 

instalações for- julqadaa inadequadaa. 

Partes 
que aa 

VIIl De qual.quer' forsu,,. aa in•ta.~açõti• de recebimento,. 
preacritaa na aeqra 12 deate A±iexo, deverio ser 
provida•Mati 19 4e janeiro de 19'1 ou um-ano apõa a 
data da entrada ea viqor da pre .. nt• Convenção,., se 
eata data for po•terior. 

* Mo4ificadas pe~•• Emenda• de 1984 

.Ouintá~feirao 26 . 1901 
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REGRA 11 
Exceçaea 

Aa Reqraa 9 e 10 deate Anexo nio ae aplicama 

a)' i deacarqa da óleo ou mistura oleosa no mar, necessária 
para fina de garantir a aegurança de um navio ou salvar 
vida humana no marr ou 

b) i d•acar~a de Õleo ou mistura oleosa no mar resultante de 
· avariaa num navio Ou em a eu' equipamento r 

I) de ade que tenham a ido tomadas a a precauções razoiveb., 
após a ocorrência da avaria ou desCob~rta do ~azamento, 
com o prop6sito de prevenir ou minimizar a descarqa; e· 

II) exceto ae o armador ·ou o Comandante agirem~ seja com 
intenção de p:i:Óvocar d4nos · ou seja com negliqincia e 

·com conhecimento dfs ·que Pc)deriam, provaVelmente, 
ocorrer a avaria1· ou 

c l a deacarqa no màr 

pela Adminiatração, 
de aubatinc.laa cOntendo óleo, aprovado 

quando uaada para fins de combate 
eapecl:Uco e iri.cidentea com. p·oluiÇi.'o a fim. de minimizar os 
d&noa por poluição. .QUalquer desaaa deacargas ' estarão 
:ujeita: a ~prcvaçãc -de qualq-~er GóVe~no em cuja 
·juriadiçio é conside:Z.àdo qUé ocorrá a de.-Caiqà. '. 

R E G a- A 12 
Inatalações de Recebimento 

1. Sujeito ia diapoaiçõea da Regra 10 deste Anexo,l:'~&-.GOvli!rno de 
cada Parte compr011ete-ae .ã-•âaae(:rurar·a instalaÇão·, ·noa ·terminais de 
carregamento de óleo, portos de'reparos ~·outros portos·em que navios 
tenham reaiduoa de óleo para deacarreqar, de· meios p~a·o rbeebimento 
de taia residuoa e miaturas oleoaas·eomo aobras·de. petroleiros'e outros 
navioa, adequadoa para atender ·as necesaidaaea do& naviOs que os 
utilizem sem cauaar uma demora excessiva dos mesmos. 

2. Inatalaçõea de recebimento de acordo com o pariarafo (1) 

a) todos oa 
de óleo 

portos e .t~rmin'a.iS. em' qüe é 'fE!dto' o· cairegamento 
cru em-- petroleiros que ·tenham' co~pletado, 

imediatamente antes da chegada, uma viagem com lastro a 
qual nio ten-ha sido de mai·a- -de 72 ho~aa oU' de 'mais de 1200 
mi1haa; 

b) todos os portos e terminais em qu8'é !elto O CArregamento 
de petroleiros com óleo que não ·seja ~ru à g~~ne1, numa 
quantidade midia de maia de 1000 ton~ladas métricaa por 
diaJ 

c) todos os portos que tenham estaleiros de reparos de navios 
ou inatalação de limpeza de tanques; 
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4) todos oa portos e terminais que operem com navios providos 

de tanque(a) de resíduo• exiqido(s) pela Regra 17 _deate 
Anexo. 

e) todos oa portos em que aa ãquaa oleosas de porio e outros 
rea!duoa n~o poaaam ser de~carregadaa de· acordo com a 
Reqra 9 deste Anexo1 e 

f) todos oa portos de carreqamonto para carqas a granel no 
que_ae relaciona aoa resíduos de óleo doa transportadores 
eombin~oa que nã'? po_d~ ae,r delljcarregadoa de acordo com a 
Reqra 9 deste Anexo. 

A ca~•cidade daa instalaçéea de recebimento deve ser como se 

a) oa te~inaia de carregamento de óleo cru deverão ter 
instalações de recebimento suficientes para receber óleo e 
~aturas oleosa~, , prov.nientea de todos o~ petroleiros em 
viaqena como descrita• no pari~rafo (2) (a) de•ta Reqra, 
que nio pa••aa ser de•carreqados de acordo com as 
diapo8içaes da Regra 9 (I) (a) deate Anexp. 

b) Os portoa de carr~q~~to e os ter.minaia referidos no 
p~lqrB.to (2) {b)_' dea~ . Reqrll: deverão- ter inatlaçõea de 
recebimento Suficientes para. receber ,óleo e misturaa 
o,leoaas provenientes . de petroleiros que tenham carqa de 
óleo que nio seja óleo.cru a granel e que não possam ser 
deacarreqados de acordo .,com as di~pOiiiçõea da Reqra 9 (I) 
(a) deste Anexo. 
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c) 'rodos o• portos. fi• tenham estaleiro• de reparo• de navi'o.._ 
ou recursos· para limpe~a de tanque• _deverão possuir 

. ~atal.aaõe•· de rec'"ehimentO suficiente• para receber todos 
o a ras:tduoa e. raiaturaa , oleoaaa, mantido• a bord.o · 'Para 
despejo, provenientes· de navios, antea de entrada nos 
estal•iroa ou instalaçõe.• de limpeza. 

d) 'rodas a8 instalações de recebimento existentes ~ portos e 
terainaia de acordo coa o parágrafo ("2) (d) desta Regra 
~lo ser suficientes para receber todos os res!duoa 
retidos de acordo coa a Regra 17 deste Anexo, provenientel 
de todos os navios de que se possa razoavelmente esparar 

' ' • 'I ' ' 
~~ eec:al .. ~. tais portos e terminais. 

e) 'l'odu u inst'a.iações de recebimento providas em portos e 
atendimento a esta Ragra deverão ser 

suficiente• para receber águas oleoaa• de porão e outros 
re•lduo• que nio po .. aa ser deacarreqados de acOrdo cOII a 
Reqra't deste Anexo. 

fl Aa inatalaçées de recebimento exi•tentes noa porto• de 
carreq ... n.to para c~9·~ a granel deverão levar em. c:onta 
oa probl ... s especiais doa transportadores combinados, 
eo.o" apropriado. 
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4,. Aa inatalaç,a.a de recebimento prescrita• noa ·pari.qr~foa 2 e 3 

&asta aeqR ·-deveria eatar c!iapon!veia antes de ua ~ apóa a data. da 

eft.trada' B viqor da preaente ·eonW!nt:io ou ~ 19 de jÕeir~ de 1977 - das 
duas a que ocorrer u.h tarde. 

s. cada Parte notifiéú'- i Órq-an'iZaçÃo·,. · pará: trUDliaaio ia 
Partea intereaaadaa, todoa oa eaaoa ea que sejam julgad.a' inadequÃdaa 
aa inatalacõea providas de acordO com esta Reqra. 

R.E.G R A 13* 

Petroleiros de ~astro Segregado 

1. ~ode petro~eiro novo de tonelagem iqual ou superior a 70.000 
toneladas de porte bruto s~ri ~~~id~·d. ·tan~~.· de'taatro aeqreqado e 

aten.der~ .•~!1 xequ~a:l,~oa de•~- ~e~ra. 

2.* .A capaci~~ doa ~~ques de Laatro segregado 'dev~~i ser 
det~rmi~ad~ de ~~?que o navi~ possa op,~~ ca. a~ança ~·viaqans 
com l.utro &fim que recorra ~o• tanques de õ:I:c,o ~~a_ . l~s,t~? ~' á~~'. 
exceto como estipulado no ' parágrafo 3 desta Reg:;a. Em ~C?dos os casos, 
contudo, a capaci44~e dos tanquea de Lastro segregado deverá ser, pelo 
menoa, t&1 que em qualquer condiçi~ 'de ia~tr.o. .;_ ~~iqu~~. parte d,~L 
vi~q~,~ J.P.cluindÕ ~~a~- que c:Onaiatam de p~ao leve ac;~scido somente de . . . . ' ' 

laat~, ·~~regado'·., o!! calados e .o · trim possam preencher cada um: dos 
aequint•• requisitos; 

3.5*' 

conta qualquer 
infé:r:io,r a: 

deformação do ·.navio) nio deverá ser 

dm. • 2,0 ,.:· Õ,02L; 

b) es calados nas perpendiculares 
correaponder aos determinados Pelo 
como eapecifieado na al!nea (a) 

aaaociaçio com o trim pela popa nio 

AV • AR · aeverio 
cala.do'a meio· (dm), 

deste parágrafo, em 
sUperior a O,OlSL= e 

c) em qualquer caso o calado na perpendicular AR nio deverá 
ser menor do que aquele necessário para obter a imersão 
total dos hélices. 

Era nenhum ·c:aso a água de lastro aeri tranaporta.~a :nos ta~ques 
de Õl~o exceto em 'condições de tempo tão Se~eraa ·~e, na opinião do 
Comandante, seja ne.cessirio transportar ão;iua de lastro .. adicional em. 

tanque• de óleo, ~ara a aequrança do naviO. Agua de lastro adicional 
ae~ã tradada e descarregada em conformidade com a Regra 9 e de acordo 
com os requi•itoa da Regra 15 deste Anexo, devendo aer feito um 
lançamento no Livro de Regiatro de Oleo referido na Regra 20 deste 

Anexo-

4. Qualquer petroleiro que não seja obriqado a poaauir tanque• 
de laatro aegregado de acordo c~ o pariqrafo (1) deata Regra pode, 
contudo, ••r qualificado como um petroleiro de lastro aeqroqado, desde 
que, no cailo de wa petroleiro de compri.JMnto i,;ual ou. auperior a 150 
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-troa, atenda ele totalment• ao• requi.sitcs dos pariqrafo (2) e (3) 
desta Regra • no caso de petroleiro de comprimento in~erior_ .a 150 
"MtroS a.• condiçõe• de lastro seqreqado deverio satisfazer a 
Adat.Diatraçio. 

* Modificado pelo Protocolo de 19781 Modificada pelas Emendas ~ 1984 
* Modificada pelas S..n4aa de 1984 
s Iswtituicla8 pel.o Protocolo de 1978 

R E G R A S 13A'*S, 13B*5r l'JC*S, 13D*S, 13E*S 

REG ·R A 14* 

seqreqaçio ·a. Oleo. e L&a'trà de Agua 

1. Exceto ccao estabelecimento no pariqrafo ( 2) desta Reqra, nos 
navios novos de arqueação bruta igual ou superior a 4.000 qu8 nio :sejam 
petroleiros e nos petroleiros novos de arqueaçio bruta igual ou 
superior a 150, nenhuma &qua de lastro será transportada em ~alquer 
tanque de 61eo combust!vel. 

2.. Onde'condições anormais ou a necessidade de transportar 
grandes quantidade• da éleo comhust!vel to~tneceaslrio o transporte 
da iqua de la•tro que ni.o seja um lastro limpo em qualquer tanque de 

óleo CO!Ibua!.vel,, eaaa S.911a d• laat:ro seri deacar:eqad.a ea instalac:õea 
de recebiaento ou no aar, de conformiclacie co. a Reqra 9, utilizando-•• 
o aquip ... nto especificado na Reqra 16 {2) deat• AneX~ • seri feito um 
lanç ... nto a respeito no Livro Registro de Oleo. 

l. Todos oa outroa navios deverão atender aos requisito~ do 
parlqra:l:o {t) daata Reqra tanto quanto seja p,oaaivel • razoi.vol. 

• 
s 

l. 

Mo4i:l:"ica4a pelas Emendas de 1994 

InsC:l.tuidu pelo Protocolo 1978 . 

R !: G R A lSS* 

Retenção de Oleo a Bordo 

M9J:'a, o• .petrolaJ.roa de arqueação bruta igual ou superiOr a 150 serão 
equipado• cca instalações de acordo cc:a oa requisitos doa pariqr•:t:o.a 
C2) • Cl) de•ta a.qra, sob a condição de que no• caaoa da pet.J:O;teiroa 

existentes oa requisitos para oa aist ... a de monitoraq .. e controle da 
d•acarqa da óleo e arr&Djo doa tanques de rea!duoa serão aplicados tria 

ano• ap6a a data da entrada .. viqor da presente convençio. 

2. a) Dev- ser fo:r;necidoa IHioa adequados para lillptsa doa 

tanques de carqa a tranafarineia doa rea!duoa da laatro aujo e lavaqana 

de t&nquea, doa tanque a da carqa para ua tanque de reaicluo aprovado 
pela Adainistraçio. 

~ pet.J:Olairoa existentes qualquer tanque de carqa pode 

aar escolhido para aer tanque de ras!duo. 
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b) Reate aiatema, inatalaçõea .4ev .. se~ .P~id&a para 
tranaferi.r oa . rea!d.uoa de óleo para .. ua. tanque de rea!duo ou para uaa 

co.binaçio 4e tanque& de rea!duo de tal modo que qualquer efluente 
de•earreqado no aar o seja de aaneira a cumprir coa •• diapoaiçõea dA 
Reqra 9 deate Anexo. 

c) • Oa arranjo• doa tanques de rea!duo .ou ccabina.çio de 
tanques de rea!duoa terio uma capacidade neceaairia para quardar óa 
rea!duoa oriundos da La.vaqem doa tanques~ rea!duoa de óleo e rea!duoa 
de laatro aujo maa cujo total não deve aer de monoa de 3 por centro da 
capacidade de tranaporte de óleo do ne.vio, exeeto que, onde forem 
instalados tanquea de lastro seqreqad.o, de acordo com a' Reqra 13 deate 
Anexo ou onde diapoaitivos tais como edutorea _que envolvam a utilizaçio 
de iqua adicional para a lavaq- nio for- J.a.tal..a.doa, a Adain~atraçio 
pode aceitar 2 por cento. Petroleiro& novos de maia de 70.000 toneladas 
de porte bruto deverio ••r provido• de doia tanques .de rea!duo pelo 
'aM!Inos. 

d} Os tAnqUes do ••rio . aaaim , projetadoa, 
particularmente a reapeito das poaiçõea daa entradas e aa!daa, 
diafragmas ou vertedora a, se instalados, de JttQdo a evitar uma 
turbulência exceaaiva e arrastamento de óleo ou emulaiO-cOm a ~qua. 

3. a)* Deveri aer instalado um sistema de monitoraqem e controle 
da descarga de óleo, ap~ovado pela AdminiatraçiQ. Ao considerar o 
projeto do 1Dedidor do conteúdo de óleo .a aer incorporado ao sistema', a 
Adm.iniatr-açio deveri ter atenção i.s especi:fiCaçõea ra~ndadaa pela 
organização*. o aiateaa deverá ser ~quipado com um macaniamo de 

'reqistro para fornecer um reqiatro continuo da descarga em litro~ p9r 
milha nãutica e a quant.idade total deacarreqada.. ou,,o;conteúdo d.e óleo 
e a razio de deacarqa. Eate reqiatro deverá identificar a hora e a data 
e se~ i man~ido pelo ml!lnos, por três anos. P' sistema lll.Oni tor e _ de 
controle da descarga de óleo deveri entrar em operação-quando houver 
qualquer deacarqa do efluente para o mar e deverá ser tal que assegure 
que qualquer deacarqa de mistura oleoaa cesse imediatamente quando a 
razão instantânea de desCãrqa de óleo exceda a permitida pela Reqra 9 
(1) (a) deste Anexo. Qualquer falha desae sistema monitor e de controle 
deveri parar a deacarqa e deve ser anotada no Livro Registro de óleo. 
Um método alternativo, operado manualmente, deveri ser provido e pode 
ser usado no caao de tal falha, mas a unidade defeituosa deverá ser 
poata a operar antes que o petroleiro inicie sua próxima viaqem 
lastrado, a menos que se dirija para um porto de reparos. Os 
petroleiros existentes c_umprirão .c_om todas as disposiçÕes acima 
eapecificadaa l!lxceto que a parada da descarga pode ser realizada 
manualmente a a razão de deacarq& pode ser estimada pelas 
caracter!sticas da bomba. 

b) Deverão aer providoi: detedores de interfaCe de ôleo/igua 
eficazesr aprovados pela Administração 
precisa da interface di óleo/âgua nos 

para uma determinação ripida e 
tanque.s de rea!duo e dever"iO-

eatar dispon!veis para uso ~ em outros tanques onde for efetua.da a 
separação de óleo @ áqua e doa quais .se pretende descarregar o efluente 
diretamente para o mar. 
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c) As instruções de operação do sistema deverão eatar de 

acordo com um manual de operação aprovado pela Administração. Devem 
elas cobrir as operações tanto. manual como automática e se destinarão a 
as•egurar'que em nenhum momento o óleo será descarregado exceto em 
cumprimento da• condições especificadas na ReÇra 9 deste Anexo.* 

4. Os requiaitos dcs parágrafos (1) ~ (2) e (3} desta Regra não 

se aplicarão a petroleiros de arqueação bruta inferior a 150~ pãra os 
quais o controle da descarga de óleo, de acordo com a Regra 9 deste 
Anexo, será efetuado pela retenção do óleo a bordo com descarga 

subsequente, de todas as lavagens contaminadas, 'em instalações de 
recebimento. A quantidade to~l de água e óleo usada para a lavagem e 
recolhida em seguida a um tanque de armazenagem será registrada no 
Livro de Registro de Oleo. Esta quantidade total será descarregada em 
instalações de recebimento a menoa que tenham sido feLtos arranjos 
adequados de modo a asseg~ar que qualquer efluente, cuja descarga no 
mar seja permitida, seja eficazmente c;:ontrolado de modo a garantir o 
cumprimento das disposições da Regra 9 deste Anexo. 

S.• A Administração pode dispensar os requisitos dos paráqraf~ 
Regra para qualquer petroleiro enqajado 

de 72 ~oras ou menoa de d~ração e d@ntro de 
(1), (2) e (3) desta 
exclu•ivamenta ~ viaqens 
50 sdlhaa náuticas da terra mais próx~, desde que o petroleiro não 
seja obrigadO a possuir e nio possua um Certificado Internacional de 
Prevenção da Poluiçio por Oleo (1973). Qualquer uma dessas dispensas 
seri sujeita i condição de que o pe~roleiro deveri reter a bordo todas 
as miSturas oleosa• --para~ j?011terior jiescarqa em instalaçêSes de 

recebimento· e qae: a Administração declare como adequadas aa in~talztções· 
diapoftlveis' para o recebimento_de tais misturas,oleo~as. 

6.· Quando o equipam@nto que, na opinião da Adainistraçio, é 
exigido pela &eqra 9 (1) (a) (VI) deate Anexo e especificado na alinea 
(3) (al deata Regra nio poaslvel de ser' obtido para o controle da 
deacarqa de produto• refinado• _leves_ (óleos Clãros) a Administração 
podo dispenwar· o _atendimento de tal exiqência, desde que a deacarqa só 
saja permitida di~!i acordo com os pro.cedimentoa estabelecidOs . pela 
Orqanização, ·o• quais deverão satisfazer aa condiçõea da Rtlqra 9 ·(1) 

(a) deata Anexo, exceto a obrigação de possuir, em operação, ~ siatema 
de manitoraq~ e controle da deacarqa de 6leo. A Organização' deverá 
re.ver a diapo'nibili<l«d•· do e9-uipamento em intervalos de tf!lll.po que não 

exce~.doze me•••· 
o• requisi.t~o• · doa parágrafo .. (1), (2) e (3) desta Regra não 

••" aplicarão: ·aoa petroleiros tran•por~ando aafalto, no1 quaia o 
controle ·da· deacarqa do aafalto, de acordo com a Reqra 9 deste Anex~ 
seri efetuado pela retenção a bordo dos r~slduoa do asfalto de todaa as 

lavaqena contaainadaa ea instalações de recebimento. 

s 
• 
• 

• 

Modificado pelo ProtOcolo de 1979 

MQdificada pelaa ~ndaa de 1984 
g feita referinc~a ia Recomandações sobre as Especificações 

• Internacionacionaia de· desempenho para o Equipamento de Oleo/!qua e 
Medidor .. de Conteúdo de Oleo, adotadas pela Reaolucio A.233 (VII). 
! feita referincia ao•Clean ~eas Guide for. Oil Tankers• publieado 
pela Internacional Chamber of e Co_ãtpanies 
Internaciona~ Marine Forum•. 
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R E G R A 16* 

s~atema de Monitoraqem • controle da Deacarqa de 
Oleo • Equipamento Separador de OleOtA~á 

1. · OÜalquer navio de arqueação bruta igual ou. auperior a COO 

aerã equipado c:011. um equipamento' aeparador de óleo/.i.qu.a. ou ua aiat ... 

de filt%aqea em. atendimento ia diapoai;õea do pari.grafo (6) deata 
Regra. Qualquer navio deade qUe t.ranaporte grande quantictade de 6lec 
combuat!vel cumpriri coa o pariqra~o (2) deata Reqra ou com o paráqrafo 
(1) da Beqra 14. 

' . 

2. 

3. 

Qualquer navio brUta igual ou auperior ~ ~.000 

a) ea ~di;io aoa requiaitoa do pariqra~o (1) deata Regra, ea. 
ua aiatama de monitoragem e controle de deaearga de óleo 
em atendimento ao pariqrafo (5) deata Regrai ou 

b} eomo alternativa aoa requiaitoa do p&riqra·fo (11 e al!nea 
(2) (a) deata Regra, com um equipUlento aep.arador de 

óleo/igua em atendimanto ao parigrafo (6) deata Raqra·e 
caa um eficaz aiatama do filtraqea, atendando ao parágrafo 
(7) deata Reqra. 

arqueação bruta inferior a 
deveri •• 
400 eatejam 

aaaegurar de que 
equ:i.p&doa, tanto 

navio& ··de 
quanto aeja 

particivel, para 
d~~c~;eqi-loa de 
Anexo •. 

reter a bordo óleo ou 
4cordo com oa requiaitoa 

aiaturaa oleoaaa ou para 
d& Regra 9 (1) (b) deate 

4. Para oa navio• exiaten~a, oa requisito& doa pariqrafoa CU., 
(2) e (3) deata Regra aplicar-ae-io tria aitOa •.p6• a data da entrada em 

viqor 
s. 

da proaenta ConvençãO. 

deverá ter 

proj•~o do 

Um aiatema de monitoraqem e controle da deacarqa de óleo 
aeu projeto ã~rovado pela Adminiatraçio. Ao conaidarar o 
medidor da conteúdo de óleo a aer incorpbrado ao aiatama, ~ 

Adminiatraçio deverá ter atenção ia éapecificaçõea recomend&daa pela 
Organização*. o aiatema deve aer equipado com um aparelho de reqiatro 
para proporcionar· um reqiatro continuo do conteúdo de óleo em partea 
por milhão. Eate reqiatro dever! indicar a hora e data e aeri mantido 
pelo mano• por trêa anoa. O aiatema de monitoraqam e controle entrari 
em operação quando houver qualquer descarga de miatura oleoaa ceaaará 
im.di~tamente quando o conteúdo de óleo do efluente exceder o permitido 
pela Reqra 9 (a) (b) deata Anexo. Qualquer_ falha deata .aiateaa de 

moni~oraqam • controle fará ceaa&r a deacarga • ••~' ~atada no Livro 
de Reqiatra de "Óleo. A unidade defeituou. deverá ••r poat& & funcionar 
antea de o navio iniciar sua préxima viagem, a menoa que ala.eateja •• 
dirigindo a um porto de reparo•. Oa navioa exiatentea deveria cumprir 
com •• diapoaiçõea acima eapecificadaa exceto quanto ao fato de que a 
parada da deacarqa pode aer feita man~almente. 

* S feitA referinciia à Recomendação aobre aa Eapecificaçõaa 
Internacionaia aobre o deaempenho do Equipa.anto Separador de 
6leo/Aqua e Medidora• de Conteúdo de 61eo, adotada pela Orqaniz&çio 
pela Reaoluçio A.233(VII). 

Agosto de 1993 
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equipamant~ separado~ de óleo/água ou um aiateaa de 
6ltio deV.ri ter seu projeto aprovado pela Adainiatração e 

·~r tal que ••••~• qualquer mistUra oleO•a de•carreqada no mar após 
ter passado pelo aeparador ou pelos aist ... s de filtraq.. teri wa 

conteúdo de óleo de não maia de 100 parte:a' por milhão. Ao conai4erar o 
projeto de tal equipamento a Administração deverá ter &tenÇão ~
especificações recomendadas pela orqanizaçio.* 

7. o ·abtem& de· filtracjem de 6180,. ieferido no parig_rafo (2) {b) 

desta Re9ra deveri ter seu projeto aprovado pel.& AdministraciO e Ser 
tal. que receba a deacarga proveniente do sistema Hp&rador e produza um 

efluente cujo conteúdo de óleo não eXCeda 15 partes ~r milhão. Deve 
ser provido de diapod.tivos de alarme para indicar quando este n!Vei 
nio pode ••r mantido. 

.REGRA,l7 

Tanques de. llesí<luos 

1. Todo navio de arqueação bruta iqua~ ou- .suparior a 400 seri. 
provido de 'tanque ou tanques de capacidada adequada, levando-se ea 
consideração o tipo das máquinas e a extensão da vi4qea, para receber 
os :resl<luos oleosos que nio possam ser tratados de outra maneira, de 

acordo cem os requisitos <leste Anexo, tais como os reaul tad.os · da 

purificaçio de óleos combuat!veia e lubrificantes e de vazamentos dà 
6leoa no~. c;ompartimentos ii• raiquinas. 

2.. Nos nav~oa noVQa, tais tanques serão projetadoa e const%uidoa 
de modo a que fiquaa facilitada sua limpeza e descarÇa dos tea!aUós 
para aa instalações de recebimento. Os navios existentes deverão 
cumprir com esta exiqincia tanto quanto seja .razoável e praticável. 

R E G R A 18* 

Instalação de bombas 

1. Todo petroleiro, deverá ter no convia aberto, de ambos oa 
de •válvulas de descarga, 'ea conexão Com: á.s 

para descarga da água d8 lastro su~o ou da 
bordos ·c1o navio, um piano 
instalações de recebimento, 
iqua contaminada por óleo. 

2. · El'l. todo petroleiro as cana'lizaçõea para deacarqa para o mar 

de efluent.. qu .. po••• ser permitida de acordo com a Reqra 9 deste 
Anexo, deveria· ser diriqidaa para o convia aberto ou~para os bOrdos do 
.navio acima ·da linha d • ã.qua na condição 48: navio com o mÁximo lastro. 
Podem. ser aceitos arranjos diferentes ~· .c'analizaçõea para permi:Úr a 
o~ra;io do ~ admitido na• al!neas (4) (a) e (bJ deata Reqra. 

3. oeverio, no• petroleiros novo•, ser providos meios que 

peraitaa que •• possa parar a descarga de efluentes para o mar, de uma 
posição no convés superior ou acima dele, situada de modo que se poasa 
o~servar viaualmante o piano de válvulas .referido no pariqraqo (1) 
desta Raqra 
par.&.qra~o ( 2) 

e o efluente proveniente daa canalização• .referidas no 
desta Reqra. Nio ~ necessidade de se~ providos meios, 

na poaiçio de ob .. rvaçio, para parar a deacarqa, •• existir um sistema 
de comunicações eficaz tal como telefone ou sistema .rádio entre a 
posição de observação e a posição de controle de deacarga. 
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•• Toda• as descargas seria localizadas acima da linha d'água 
exceto de: 

a) O laatro aegreqado 

deacarreqadoa abaixo 

terminai• ao larqo. 

e o 

da linha 

lastro limpo podem 

d'iqua nos portoa e 
••r 
no• 

b) Oa navioa exiatentea que, aea altera;õea, nio sej~ 

eapazea de descarregar o laatro aegreqado acima da 1~ 

d'água podem fazi-lo- abaixo da linha d'água deaae que 

tenha aido feito imediatamente antes da ~acarqa u.·ex~ 
no tanqut!!l o qual tenha eataheleeido que não ·houve nenh~ 
contaminaçÃo por óleo• 

s. e 6 .. * 

• Modificado pelo Protocolo de 1978 e pelaa Emendas de 1984: 

Ina~ridos pelo Protocolo de 1978: Emendas de 1984 

R E G R A 19 

Conexão PãdiiO para oescarqa 

A fim de permdtir que as canalizações proveniente• daa 
instalações de recebimento sejam conectadas com a rede do navio para 
déiCarqa de reaiaUos doa porões àãs -máquinas, ambas deverão eatar 
p~ovi'c~.&s de uma conexão padrib para descarqa., de acordo com a •equinte 

tabela: 

D41•criç1io Dimonaio 

Diilatro Externo .:us llll1l 

Diimetro Interno o• acordo coa o diilnet:r:o externo 

do e&nalizaçio 

Diildtro do Circulo de Furaçio 183 -
Ranhuras no t'lanqe • furos de 22 t11111. de diirutro, 

iqualment• distanciados entre 

ai, situados num circulo de di-
imatro igual_ a~ acima citado nu-- ranhura na perif11ria do 

!lanqe. • larqura da ranhura é 

de 22 IIID· 

Eapeaaura do tlanqe . 20 .. 
Parafu•o• • porcaa1 quantida- • coo diiM.tro do 20 mm • de 

de • diir:aetro. co.prtmento ~equ~o. 

o tlaaqe • projetado para receber canalizaç!S.a d;• Wl cliillletro intarno 

miximo da 125- • d•varl ••r de aço ou outro aaterial equivalanta, 

tendo uma · av.pert'!ea plana. Eato t'l&ng"e, juntiUDolnta coa uma junta da 

-tarial a prova de ôlao, devari aer adequado a •uportar uaa pr•••io 

de serviço da 6 kq/cm • 

Agosto de 1993 
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RZG-RA20S* 

Livro de Reqiatro de Oleo 

*~odo petroleiro de arqueação bruta iqual ou auporior a 150 e 
todo navio de arqueaçio bruta iqual ou superior a 400 que nio seja um 
petroleiro deverá poaauir um Livro de Reqiatro de Oleo, seja como parte 
do diário niutico OU seja de outro modo, na forma especificada no 
Apinclice ni de-ate Anexo. 

'*O Livro de Reqi .. tro de 0~~ _se~i preenchido em cada ocaaiio, 
t&l!qu~ por_ , tallque, sempre _que _ocorre.r. no navio qualquer uma daa 

aeguintea operaç~•ll.* 

a~ para petroleiro• 

XI) trana:ferincia irit.erna, quando oa 'viaq .. , do óleo ae 

C::&rq&f 

III} abertura ou fechamaDto daa yilvulaa ou diapoaitivoa· 
atailarea-qu•~ faz .. a interconexão doa tanquea de 
carga, antes daa operaçõea de ~arga de descarga ou 

após aa memaa.ar 

Quinta-feira 26 7911 

XV) a abertura . ?U f~~n_to doa taeioa ã cOIIUilic:&çõe ... 

entre a canalização de carga •· a -~analizaçf~: de 
.l&StrOJ 

V) abertura ou 
antes., durante 
deSCar<]&J. 

fechamento das vâ;Lvulas 
a após. as· operaçõe• 

de 

de 

~ ~~ da•c;a.rqa de lastro r exceto quando p:toven,ient• do .. 

tanques de lastro .. qreqadoJ 

X) desc~a da igua proveniente dos tanques de res!duo• 

X%) remoção dOs residuosr 

XII) descarga, pelo costado, da áqua dos porões que tenha 
se acumulado nos compartimentos de máquinas, durante 
a -stadi4 no porto e descarga ro~ineira para o mar 
do iqua "dos porões que tenha se acumulado nos 
campartimentos de máquinas. 

I} lastreamento ou limpeza dos tanques de 
combustivel ou dos espaços de óleo de carq&J 

óleo 
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II) deacarga do laatro ou da igua de limpeza. provenien~• 
doa tanquea referido• .. (IJ ·deata al!naa1 

III) ra.oçio de rea!duoa, e~ 

•IV) "deacarqa, •pelo coatado, ll!a água doa por&. a que tenha 
ae acu.ulado no~ coapartimentoa 4e aiquinaa durante a 
eatadia no porto e doacarqa rotineira para o ~r de 
igua doa porõea que tenha ae acumulado noa 

.. :compartimento a da aiquinaa. 

3. No caaO- -dll!i tal deacarqa de óleo ou aiaturà oleoaa ca.o 
referido na Regra 11 deate Anexo ou no caao de deacarqa &cidenta~·ou 
qualquer outra deacarga excepcional de óleo a CftN eata ·Re9ra nio tenha 
feito exceçio, deverá aer feito um lançamento no Livro de Regiatro de 
Oleo daa circunatinCiaa e razõea que levaraa i ·4eacarqa. 

4. ·-.:.Cada operação deacrita no pariqrafo (21 deata Reqra deveri, 
aeia.' dêmora, aer tOtalmente reqiatrada no Livro de Reqiatro de Oleo de 
modo que todoa oa lançamento• no livro apropriado para •••a operação 
"jam 'beJa detalhado•. Cada eec:io do Livro ·-.eri aaai~ada pelo oficial ou 
oficiaia1•ncarreqadoa daa operac:õea em cauaa ·e aeri rubricada pelo 
caaand&nte do navio. Oa l~nçamentoa no Livro de Reqiatroa de Oleo ••rio 
feito• na l!nÇua oficial do Eatado cuja bandeira o navio eati 
autorizado a arvorar e em inqlia ou francia noa navio• portadorea de um 
Certificado Internacional para Prevenção -d& Poluição por Oleo (1973). 
08 lançA.ento• na ll~gua 
navio eati autorizado a 
diacrepincia. 

nacional oficial do Batado cuja bandeira o 
arvorar prevaleceria - em cuo de diaputa ou 

s. O Livro de ~qiatro de 01•o aer1 mantido .. local pronta.en~ 
ace••lvel para inapeçio em qualquer ocasião que •• fizer neceaairia e, 
exceto no caao de navio de8quarn~e!do • aendo rebocado, aerl conaervado 
a bardo. E••• Livro deveri ••r quardado durante wa per!odo 4e tria ano• 
a partir da data do último lançamento. 

6. A autoridade competente do Governo de uma Parto da Canvenção 
pode inapecionar o Livro de Raqiatro de Oleo ~bordo de qualquer. navio 
a que •• aplique e•te Anexo. quando o me•mo eativer em ••u• porto• oa 
terminaia ao largo e pode tirar cópia• de qualquer lanç ... nto de••• 
cópia autintica de tal lanc:amento. Qualquer cópia •••iaa feita, que 
tenha •ido certificada pelo comandante do navio como aendo u.a cópia 
autêntica de um lancamento feito no Livro de Raqi•tro de Oleo de navio 
aerá aceita em qualquer proeesao judicial como uma evidincia doa fatoa 
eatabelecidos no lancamento. 

A inapeçio de um Livro de aeqiatro de Oleo • a retirada de 
uma cópia autêntica pela auto~idade competente ~· eonfor.midade cem eate 
pariqrafo deve ser feita o maia ripido poaa!vel de modo a nio cauaar 
demora deaneceaairia ao navio. 

s 
* 

Modificado pelo Protocolo de 1978 
Modificada pela a Emenda. a de l9 84 

Agosto de 1993 
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R E G R A 21'* 

Requisitos Especiais.para Plataformas de 

Perfuração e outras Plataformas 

1. Plataforma de perfuração fixas ou flutuantes quando 
empreqadoa na exploração, explotaçio e processamentos associados, ao 
larqo da costa, de recur•o• minerais do fundo do mar e outras 
piatafo~s, deverão atender aos requiai~os deste Anexo, aplicáveis aos 
navios de arqueaçio bruta iqua_l ou superior a 400 que não aejam 
petroleiros, exceto que: 

a} devem ser eqUipadas, tanto quanto for praticivel, éom aa 
instalações requeridas nas Reqraa 16 e 17 deste Anexot 

b) devem manter um reqiatro de todas .as operações que 
envolvma descarqaa de óleo ou misturas oleosas, num modelo 
aprovado pela Administraçãor e 

c) ~ qualquer irea especial • sujeitas la diapoaiçõea da 
Regra 11 deste Anexo, a deacarga para o mar, de óleo ou 
mi•turaa o1eoaaa seri proibida, exceto quando o conte,údo 
de óleo dÀ deacarqa sea diluição nio excea.r 15 parte• por 
milhão. 

CAP:f'J!U.r,o III' 
RequisitoE para Minimiza! a Poluicio por Oleo 

Oriundo de Petroleirca, Devido a Avarias 
no Costado e no Fundo 

-n, ' "o 
R-B:GRÃ-'22 

Avariàa Hipotética.-. 

1. Para fina de cálculo de vazamento hipotético de óleo doa 
petroleiros avarias de extenai~ ~ .. : trid.imen•ional,· coa- forma de 
paralelep!pedo, no costado ou no fundo do navio são admitidos coao se 
se9ü,"ê:" No caao de avarias no fundo, duas condicõea aio eatabelecidaa 
adiante pAra ·sere. ap~ieadoa individualmente a determinadas partes do 
Petroleiro~ 

s) avaria de. costado 

I) Extensão lonqitudinal·(lc )z 
II) Extensão tranaveaal. { t

0 
) z, 

(do costado para dentro per
pendicul&%1111n.te i linlía de . 
centro, no nivel correapon--. 
dente i borda livre de ve
rão- determinada) • 

III) Extensão vertical (v0 )z 

1 
! r. 'J ou 14,5 metros, 
3
conaiderada a que for 
menor. 

' ou 11,5 metros, 
considerada a que for 
~~enor. 

a partir da linha ba
se·para cimA, s .. li
mite. 

Quinta-feira 26 7913 
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b) avaria à fundo 

I) Extenaio lon9itu~ 

dinal (1. } : 

II} Extenaão trana

veraal (t
111
): 

· III) Extenaio ver

tical. a par

tir da linha 

baH (V
111

) 

Para O,lL a partir Qu.lqu*r ou
da ~rpendic:ular tra parte 4o 

AV.do navio. navio 

__!,_ 
lO 

!. ou 1 O metro a 
6 c:onaiderada 

a que for -
nor, ma• nio 
menor do C;ue 5 

metro a 

......! ou 6 metros, 

15 considerada 

a que for 

menor 

__!,_ ou s 
10 troa, 

aiderada 
.que for 
nor. 

--con-
o --

2. Sempre que o a a!mboloa util.izac!oa ne•ta 
neaae Capitulo, terio elea o aignific:a.do que lhea 

Regra. 

Raqra aparece~ 

i atribu!do neata 

REGRA 23 
Va.z ... nto Hipotético de Oleo 

1. oa vazmnentoa hipotêticoa de óleo no c:a.ao de avaria no 

ca.lcula.doa coa relaçio ao• 

locais conceb!veia ao longo do 

definida& na Raqra 22 deate 

costado (Oc) e no. fundo (Oa) serio 

compartimentos avariados • para todos oa 

comprimento do navio, para •• •xtenaõea 
Anexo, pela& aequintea fÕnaul.aaa 

a) 

b) 

para avarias no costado 

o r;wi c +I;~<;. __ (I) 

para avarias no fundo: 

oc- 1/3 CE '1_ w1 + ;E ~i Ci) (II) 

Onda: 

• voluml!l de um t~nque lateral em metroa ~úbicoa_, 

conaideradO como tendo aido avariado -coao 
especificado na Regra 22 deate AnaXoJ 

w
1 

_para um tanque de laatro aeqreqado pode aer ~aaado 

!qual a zero, 
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ci • volu:me do um tanque central em metro a cúbicos 
considerado cono tendo sido avariado como 
especificado na Reqra 22 desta Anexor 

C i para um tanque de lastro seqreqado pode ser tomado 
iqual a zero, 

x. i • l - _hi ,·q•••ndo b for i~••l ou -·ior t k ,_ - ... - ~ que c' 1 

z 
i. 

será tomado iqua.l a zero, J 

quanclo h for iqual ou maior do quo v
8 

, z
1 

seri tomado igual a zero 

b 1 • largura em 

partir do 
metro• do tanque lateral conaiderado, a 

costado para dentro perpendicularmente i 
centro, no n!vel correspondente 1 borda linha de 

livre de verão det~r.minada, 

altura m!n~ ea m.tros do duplo-fundo consideradoJ 

ond.-"'nio houver 'duplo-·fundo ·h.~ sari tomado igual a 
zero. 

Sempre que os simbolos utilizados nesta 

neste Capitulo teria eles o significado que lhes 

Reqra. 

parãqrafo aparec~ 

i atribuído nesta 

2. Be ~ espaço vazio ou tanque de laatro seqreqado de um 

comprimento menor· que i como definido na Reqra 22 daate Anexo estiver 

localizido-entre ~tanqueà laterais de óleo, o val~r oc na fórmula (I) 
poderser ·ca:tculad:o na base de que o volwae Wi seja o volume real de tal 

t~nqwli· (qaandcJ · el•• fOrem de iquai. capacidade) ou do menor dos doi• 

tanque (se diferirem ea eapacidadA) adjacente• a ta.l espaço, 

multiplicado por s 1 como definido abaixo e tomando para todo• o• outros 

tanque• lateraia ~nvolvido• ea tal eoli•io, o valor do volume total 

real. 

3. 

S •I-Jti 
i r. 

Onda$ 1.- comprimento em metro.s, do espaço vazio ou do tanque 
de lastro segreqado, considerado. 

a) Somente serão levado• ea conta os ~anques de duplo fundo 

que· estej~ vazios ou carreqando água 1~ quando oa tanques acima 

estejam coa carqa • 

.l ~·· ·~~:.., · b) Quando o duplo fundo não se estenda. por todo o comprimento 
e toda a larqu:a do tanqwa cona~derado, admita-sa como nio existente o 
duplo fundo e o voluma doa tanques situado• ac~ da iraa avariada do 

fundo seri incl.u!do na fórmula ( I'Il , mesmo que não se conaidera o 

tanque como avariado em razio da instalação deaae duplo fundo parcial. 
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o» O. pocetoa ·de aspiração podem ••r deaprezadoa no eilcu~o 
-do valor de ht_ quando poaauirea uaa irea nio excessiva e •• &atendar- ~ 

para baixo do tanque a uma diat~c.ia m!ni!u, inf'erior i •u.d• da 
altar& do duplo rundo. Se a probmdidada de tal. poceto for auperior l 
•ta'cle da altura do duplo fundo, ~ aari tcaaclo iqual i altura do duplo 
fUDdo •noa a do poceto. 

Aa caraalizaoõea provenientes de•••• pocatca deverão, •• 
intltaladaa no interior doa c1uP1oa fundos, ser equipadas caca vilvulaa ou 
·~troa diapositivos de fechamento local~za.daa naa aa!du do tAJiqUe a· 

que ••:no- a fim de evitar o vaz ... nto do 6lao no ca:ao da avaria na 
Canaliza~ão. Taia canalizações deverão aar inatalad&a· o aaia alto 
poaa!vel. - nlacio ao ·fundo do casco. QuaDdo o tanque contiver ca%-9a 
da 61eo, ••••• vllvulaa deveria ser mantidas pe:raanantU!Ienta fachadas 
quando no mar, excato que podem ser abertas acaente noa caaoa ele 
aec.aaid&de de trana~erineia de carqa para fina de compaaaar o navio. 

4. No caao em que a avaria de fundo atinqir a~ltane ... nte 
~tro tanque• centraia o va~or do 0 8 pode aer ca~Cul&do de aco~do coa 
• f6nLU~& 

(III) 

5. Uma Adminiatraçio pode conaider&J:" c01110 .. io ele rectueio do 
vuaaento de óleo, - caao de avaria no ~undo, wa aiat~ inatalad~. 
para tranaferincia de carqa, tendo uma aapiraçio de ... rqincia d~ 

grande patinei& - cada tanque de 6leo de carqa e capaz de' tranaferir ~ 
óleo de ua ou virioa tanc;uea av&J:"iadoa para oa tanquea de Uatro 
aeqreq•do ou para oa tanquea de carqa que eatejam diapon!veia caao •• 
poaaa aaaequrar que ••••• últimoa tim uma suficientm ulaqem. 

Eaaa conceaaio, todavia, dependmrã d4 capacidade de o aiateaa 
tranaferir em duaa horaa um volume de Õleo. iqual i metade da, ~apacid~de 
do aaior doa tanquea avariadoa e da di~ponibilidade de ~anquea de 
laatro ou de carqa para ahaorver eaae volume. A redução em queatio aeri 
c~aiderad& apenaa Para o cálculo de 0 8 pela fórmula (III); 

Aa canalizações para taia aapiraçõea devem aer· inataladaa 
pelo menoa a Uma altura nio menor do que a extenaio vertical da avaria 
do fundo v 8 

A Adminiatraçio deveri comunicar à OrqanizaçiO âa informações 
cOncernente• ia diapoaiçõea por ela adotada•, para fina de dia~ .. inaçio 
1• outraa Parte• 4a Convenção. 

REG R A 24 

Limitação do Tamanho e Arranjo 
doa Tanqueâ da Carga 

1. TOdo petroleiro novo doveri cumprir com a• diapoaiçõea de•ta 
Reqra. A todo petroleiro exiatente aerá exiqido, dentro de doia ano• 
ap6a a data da entrada em viqor da preaente Convenção. que e•teja de 
acordo COI! aa diapa•içõea de•ta Regra, •• ••tiver dentro de wu. d.a1 

•eguinte• cateqcriaaz 

A~<>.sto de lj19;> 
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a) Ull petroleiro, cuja entreqa seja posterior a 19 de janeiro 
c!a 1977, ou 

b, a petroleiro 
condiçSaat 

a que se apliquem aa duas sequintes 

I) a antreqa nlo seja posterior a 19 de .janeiro de 19777 

• 
III o contrato da conatruçio seja asainado a pó a 19 de 

janeiro da 1974 ou, no o caaos em que previamente não 
exiata nanhwa contrato de conatruçio, que .: quilha 

tenha sido batida ou o petroleiro •• encontre . .. 
eadqio alailar da conatruçio após 30 •• junho do 

1974. 

2. Oa tanquaa da carqa doa petroleiros daverio sar de tamanho' e 

anan:to• t&ia que oa vaz ... ntos h.ipotiticoa O ou O , calculados de 
aco:rc!o ceia' •• diapoaic:Saa da hqra 23 deata Anexo, em qualquer local do 
COIIPZ'illllnto do navio, nio excedam 30.000 metros cúbicos ou 400 ~, 
oon.ideradó o aaior doa doia, sujeito a um máximo da 40.000 metros 
c4bicoa. 

3. o volu.e da qualquer tanque lateral de carqa de um petroleiro 
nlo deVerl exceder aetan.ta • cinco por cento doa limite• de vazamento 
ht,C:t:,C:.t.co ·de óleo referido• no p«r&.grafo 2 deat.a Reqra. O voJ.WIU!I'· ~· 
~u uia : 4oa taJiques centrai• de carqaa nio deverá exceder 5_0 .'ObO · 

Mtro .. c'ÜbiCoa. Todavia r .. petroleirO• coa lastro seqreqado, cOma 
411finidoa na Re<Jra 13 deste Anexo, o volume permitido de um tariqua der 
carqa de 61eo lateral~ aituado entre doia tanques de lastro seqreqado, 
cada u. excedendo I .. comprimento, pode aer aumentado para O limite 
.&xt.o de va• ... nto hipot,tico de óleo desde que a larqura doa tanques 

laterais .X~eda ~· 

4. . O ca~~primllnto de c'ada tanque de c::arqa não deverá ser supeJ:.ior 
a 10 -troa ou .a ua doa S89Uintea valores, eonaiderado o que f~r Uaaio'r: 

al caao não exista ant.para lonqitudinalt 
0,.1 L 

b) quando aó •xiate uma antepara longitudinal na linha de 

centro a 
0,15 L 

c) quando exiatea duaa ou mai~ anteparai. lOngitudinais': 

(I) para os ta~quea lateraiaz 
0,2 L 

(II) para oa tanques centrais• 
(1) •• ~ f'or igual ou superior a l: 

B 5 

0,2 L 

C2l •• ~ for inferior a !t 
B 5 
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quando nio -exiate antepara longitudinal na 
linha de centrar 

(O,.S ~ + 0_,.1) L 

B 

qu~do exiate uma antepara longitudinal na 
linha' ae centro: 

(0,25 ~ + 0,15) L 
B 

s. A fim de nio exceder oa limitea de volume eatabelecidoa.-..noa 
pariqrafoa 2~ 3 e 4 deata Reqra e independente do tipo de siatema de 
tranaferincia 
intereomunica. 
válvula& ou 

de 

doia 
outro a 

carga aceito e inatalado, · quando tal siatema 
ou maia tanques de carqa, deverão ser providas 

diapoaitivoa de t:echamentos d.mil«res para •epararc 

oa tanque• una doa outroa.·E•••• válvulaa ou diapoaitivos deveria eatar 
fechada• quando o petroleiro e ati ver no mar._ 

6.-- -A.a canalizit.çõea que corram atravéa doa tanquea de carqa 

local.~zadaa a uma di1t.incia. .. infeu:::ior a. te .a. partir dQ c o atado, do nàvio 
ou inferior a Vc & partir do fundO.devorio ••r equipada• coa válvulas 
ou diapositivos de ~echamento aimilare• no ponto em que entram ·em 
qualquer tanque de carga. E•••• válvula• deveria ser mantida• fechadas 
no mar pe:rm41'1entU'IIInte quando os· tanques estiverem com 6leo de carga, 
podendo, por exeeQio, ••r aberta~ aomente ~ando houver nar.•••idadê de 
tranaferincia de carqa para compa•aar o navio. 

R E G R A 2SS 

Campartiment•q~ e Estabilidade 

1. Todo petroleiro novo deverá atender aos critério• de 
compartimentagem e estabilidade em avaria como eapeei~icada no 
parágrafo 3 desta Reqra, apÓs ; aVaria hipotética no coatado ou de 
fundo como eapeeificada no parágrafo 2 desta Regra~ para qualquer 
calado de operação, conseqftente da condições reais de carga parcial ou 
plena compatíveis com o ·tr~• e a resistência do navio bem coma com aa 
densidades da carga. 

Tal avaria seri aplicada a todos os locais conceb!veia ao 
longo do comprimento do navio como ae aeque: 

a) em petroleiros de mais de 225 metros de comprimento, em 
qualquer local ao longo do comprimento do navio; 

b) em petroleiros de comprimento 
que não excedam 225 metros 

superior i 150 metros mas 
em qualquer ponto de 

comprimento do navio exceto anvolvendo anteparas i ré ou a 
vante que limitem compartimentos de mâquinas localizadas i 
rli. o compartimento de miquina• ·••ri tratado como um 
compartimento ~nundivel, não •ubdivididor e 
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~) am petroleiro• de comprimento que nio exceda 150 metros em 
qualquer lugar ao longo do comprimento do navio entre 

antepara• transversais adjacentes com exeeção, ·do 
compartimento de máquinas. Para os petroleiros cujo 

comprilqnto nio e~ceda 100 metroa, em que todos os 
requiaitoa do parigrafo desta Reqra não podem ser 
plenamente atendidos sem prejudicar materialmente as 

qua~idadea operacionaia do navio, a Administração p~de 

permitir um relaxamento dessas eXigência•. 

Nio serão considerada• as condições de laatro em que o 

petroleiro nio esteja transportando óleo nos tanques de carga mas 
apenaa rea!duoa oleoaos. 

2. Serão aplicada• as aequintes disposiçóe• relativas i extenBiç 
e à naturezã da Avaria hipotética: 

a} a extensão da avaria do costado ou do fundo deverá ser 
c~~ especificada na Regra 22 deste Anexo, exceto que a 

exten•iÔ longitudinal 'da avaria do fundo dentro de 0,3L a 
partir da perpfmdicular de vante seri a mesma da avaria 
de costado como especi~icad& na Reqra 22 (1) (a) ~i) 

c!oate Anexo. Se qualquer avaria de· menor extensão 
resultar numa condicão mais severa •••• avaria devari ••r 
considerada r 

b)S onde for considerada uma avaria envolvendo antepara• 
transveraaia, como especificado nas alíneas (1) (a) • (b) 

· d.eata Reqr•, as ant.parSa ·transversais estzt.nquea deverão 
aar eapaçad.ali · de, pelo menos, uma diatinéia igual ã 
extensão longitudina% da avaria admitida, definida na 
al!nea (a) desta pariqra~o, de modO a ser considerada 
efetiva. Onde anteparas transversais aio eçaçad&s de uma 
distância menor, uma ou maia dessas anteparas, dentro 
da asa axtanaio de avaria, s'erio ccnsideradaa ccao não 
o~~xiatantas para· fina da · 'do~~terainaçio de compartimentos 
alaqiveisr 

c) S oncta for· conaideradá: 'lll:áa. .avaria 
transversais estanques adjacentes, coao 

entra anteparas 
especificado na 

a1!nea (1) (c) desta Reqra, nenhuma antepara tranave:na1 
principal ou antepara tran.aversal que lilaite tanques 
laterais ou tanques da dupl~ fundO ser& considerada come 
av~iacl&, a IMnoa qua1 

(i) o eapaqamento da• anteparas adjacente• seja inferior 
i extenaio 1onqitudina1 da avaria hipotética, 
eapeci:ficada na al!nea (a} deste pariqra:foJ ou 

(ii)· exista lDll • deqrau: ou: recesso de su.ia de 3,05 metros· 
de comprimento numa antepara transver•al, localizada' 
dent:ro · da e~enaio d• penetração da avaria· 
hipotética. 
O degrau formado pela antepara de eoliaio a ri e o 
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topo 4o .tanque de collaio • ri Dlo será considerada 
~ ua ~au para o ftn. c.'leaU Regra, 

4)1 •• canal.izaçõea, d.utoa ou túneis . eat:iYer8m aituadoa 
dentro da ·extensÃo da: avaria ccmaideracl&, arranjos 

de~ario ••r feitos de .ado que wa alag ... nto proqreaaivo 
nio poaaa •• estender a outros ccepartt..ntca que nio 
~aej .. oa conaideradoa coao alagáveis para .:.ead.a. caso de 
avaria. 

o. 
çritirioa de 
requiai toa .a 

petroleiros 
eatabilidadf!!l 

aerio considerados como atendendo . _ a._~a 
em avaria ae forem atendidos oa seguintes 

., a linha 
banda e 

baixa de 

d'iqua ~inal, levando-•• em conta a imersão, 
compasso deverá estar abaixo da extr.midade maia 
qualquer abertura através da qua~ o alaqamentc 

progreaaivo poaaa ocorrer. Taia aberturas deveria incluir 
•• cana~izaçõea de a~ e aa que são fechadas por meio de 
porta• estanques ou tampas da escotilhas e podem excluir 
•• abertura. fechada• por meio de porta• de vi•itaa 
••tanque• e e•cotilha• embutida•, tAmpas e•tanques das 
pequenas aberturas doa tanques de carqa que matêm alta 
integridade do convés, portas de corrediça ••tanques de 
operação i distincia e aacotilhõea laterais c;ló t.ipo de 
não-abertura t 

b) no estágio final de alaqamento, o ingulo de banda devido 
ao alagamento assimétrico não deverá exceder 2so, sendo 
que e•te ângulo pode ser aumentado até JQO se nio ocorrer 
nenhuma imeraão da borda do convéaJ 

c)S a eatabilidade no eat&gio final do alagamento deverá ser 
lnve•tiqada e pode ser considerada como suficiente se a 
curva do braço de endireit~to tivar pelo menos uma 
faixa de 20 além da posição de equilíbrio em associação 
com um braço de endireita.mento residual máximo de pelo 
menos 0,1 metro. A Administração deverá levar em 

consideração o perigo potencial apresentado pelas 
aberturas protegidas ou nio prote9idas as quais podem 
tornar-se temporariamente imersas dentro da faixa da 
eatabilidade re•idual; e 

d) a Administração deverá se contentar com o fato de que a 
eatabilidade seja suficiente durante os estágios 
iRtermediirios da alagamento. 

4. Oa requisitoa do parãgrafo (1) de•ta Regra deverão ser 
confirmado• por cálculos que levem em cons~deração as características 
do projeto do navio, o• arranjos, a configuração e volumes dos 
ca.partimento• avariados bem como a distribuição, densidade e efeito da 
auperf!cie livre do• lÍquidos. Os câlculos deverão ser baseados no 
••quinte: 
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a) deve ser tomado em conaideraçio qaalquer tanque vazio o-.~ 
pareia~nte cheio, a densidade da carqa transportadora 
bea como qualquer Vaumcmto de liquido doa C:OIIp&rtiJa.a.toa 
avariados r 

b)S·•• permeabilidades aio considerada• como a aequir& 

. Eapa;oa 
Apropriado para armazenamento 
ocupado por acomoda.cÕt!la 

Ocupado pelaa máquinas 
Espaces vazios 
Destinado a l!quidqa conaua!veia 
DestinadO a outro• liquido a; 

Permaabilidade 

0,60 

0,95 

0,85 

0,95 

o ou 0,95* 

O .par.a 0,9j** 
* Qualquer que reaul te no• requiai toa maia severos 

** A permo&Dilidade doa compartimentos parciat.ez:lte cheio .. ·· 

deverá .se: .. compativel cem. a quan.ti~ • de ' liquido 

tranaportadp •. .,. 

c) a flutuabilidade de qualquer superestrUtura diretamente 

acima da avari& de costado será desprezada. 
Aa partes não alaqadaa da aupa~eatrutura al_.. da extenaiO 

da avaria, todavia,. podes ser levadas ea conaideraçici 
desde que el.u- aejaa separada• do. eapaCa--- avarii.do· por 

antepara~·••tanqQe~, e que seja. atendidos oa requisito. 

da al!nea~, (ll (at .. desta Re9r• a. reapeito dea8ea· espaço• ·' 
intactos. 

Portas est~a c~ dobradiça podea .. ~~''·aCeitai'~ d 
antepa;a8 eatanqu.-·na supereatrutuza~-

d) o ~:fe.ito de su~~~.!• livre deverã ,_.,eS:lciulacfd' .,i&'ra~ um' 
ân9'ulo · de banda de 5° par&.:. c:ada.·· coilipa.rtimiltiitcr. ~ A"' 

Adainiatraçio, pode. .:r~ exiqi_r ou peJ:mitir cc:rrecõer·' dt!l 

superf!cie livre a aerma; calcUlacl&a parlt' · ua in'9UÍ"tt" d• 
banda de maia da ,S9. para 011 tanques parcialment.- cheiOs J -~ .. 

e) no cilculo do.. efeJ.to: de super:f!cie livre doa· U"quidcS a 
serem couuaido .. :. aui aaawaido que, para cacla-·tiPo dli
l!quido pelo menos um par de tanques transversais ou um 
únic;:o- tanque na. .-l.~oh• de centro tenham uma supertteie 

·Uvre e o tanque- ou combinacio de tanqU.Ia: ·a serem 

considerados serio aqueles ea que o efeito de~SUJ;ie'r:ttcies' 
livrea seja o aaior... 1 

o CQDlAJI.dante de todo 

petroleiro aea propulaio própria ao qual se aplica este Anexo 'dever& 
receber ea ua :formulirio aprovado z 

a) infor8ações relativas ao ca:rreqamento e diatribuiçio da 

carqa necessiria para assegurar o cumprimento das 
diaposiç~e• desta ReqraJ e 

b) dados sobre a capacidade do navio para cumprt..Dto~ doa 

crit&rioa de estabilidade em avaria, como determina®: para 
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uta Jte9ra, incluincto o efeito do, que tiver sido relaxado 
- atendiaento ao que i ~tido :pela_ ,al!nea { 1) (c I 

-deata Regra. 

A p' I. D z .. c a I 

Liata de "'leoa* · 

tol.vght MWticu 
...._ ...,a.IUIIt=as 
-~ill•ut:ea ã.t~Zainoaoa 
... !4voa .. Pri8eira Deatinaoio 

~ 
Oleos J:larl,fi~otT 

OJ.eo'c:n 
1Uof:1U:a· -':•Ddo Oleo cit, 
Oleo DleM~ 
Oleo ~~~ftl n9 ~ 
Oleo -.t!Yel 119 5 

01&0 o-.ti ... l n9 ' 
Oleo -.t!ftl bll.dual 

.. t_ ~· Pa•Jaentaolo 
Oleo I'U'& -trua.tozaa4ona 
Oleo A>:GúUoo , lkoliÚIIdO Olaos 
...,.t&lol 
Oleoa·Lubrl~ican~•• • Oleoa aiaicoa 
Oleo, 1UDera1 

Oleo pua Jfot:or 
Oleo Dea:I.Daruat.ante 
Oleo •tpiDdle• 
Oleo pua t'w:bina 

P''!i'ltfo• 
Deatiladoa Diretoa 

•apuaçlo ~lalria 

~·•• para Gaaolinaa 
..a.J.iqulatoa 
.. fomacloa 

Polt..roa 

§a!Olinaa 
Watur•l 
A.uto.otiva 

A•iaoio 
(,Deatiüolo Dirata 

,Oleo' cc.buat!vel n9 1 (Queioaene) 

Oào eo.buatlvel n9 1-D 
Oteo eo.buat!vel n9 2 
~leo ca.buat!vel n9 2-D 

JP,•l (Qullroaene) 

JP-3 
. JP-t 

JP-5 (Querosene Pesado) 
ec.bu.atlvel Turbo 
Querosene 
Eaalncia 111n.eral-

••ftaa 
lolvente 
Petróleo 
Praoio Inter.mediiria 

• ,'& !liata .... · 61eo• nlo devarl, nec•••ari ... nte, ••r con~id.erada como 
~ . ..-,leu.· 
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A P t N D I C E II 

Modelo de CertificadoS 
C8rtificado Internacional de Prevencio da 

Po1uiçio por'Oleo tl973) 

Qulnta-fejra 26 7923 

Emitido de acordo com as Di:l!lposi_çõe:• da Convenção Internacional para 
Prevenção da Poluição por Navios, 1973, aob a Autoridade do Governo 

~·····~································································ 
(desiqna;ão completa do pa!s) 

por•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(desiqnaçio completa da pes•oa competente ou orqanizaçio autorizada, de 
acordo com a• disposiçõe• da Convenção Internacional para Prevenção da 
Poluição por Navios, 1973) 

Indicativo ... . 
Nome do número ou Porto de ~~qUt!!_~~io 

inscrição Navio letra• ,. B.r:uta. 
> 

l 
. , ..... " 

Petroleiro, incluindo transporte combinado* 
Transportador de a•falto•· 

" 

' Outro navio, que· não um petroleiro, com. tanque.à de c_~9fl.. ~· ~~4-o 
com a Regra 2 (2) do Anexo .. I- d_a Convenção* 
Outro navio que não seja qual~er do• acima* 

Navio Novo/existente* 
Data do contrato de con•truçãO ·ou da ·qi-"d'e obra. d:; ~onversiQ .,. .... , .. ~ .... ··~ 
Data em. que foi batida a qÜ~lha Óu em. que o navio e•tivea~~--~~~~~~~-~ 
•imilar de con•;t:ruçi.o ·ou ea· qúe~ ~o~ iniciada a qrand~,.8~f~ .. d~~-~':r,~r.s.~~ 

' . . ............................................................... :- .. ~.f'.•:-•••·":••,• 

Data de entrega ou de t&rmino de -grande obra de convers'.io ." ... · ... ~ •••••• ,. . 
..;__ ,;.· 

............ ~.!.~ .......................................................... • .. •. ·~· ••••• 

*Cancelar como apropriado,. 

5 ~ficado pelo ProtocolG de 1~78 e pela• Emenda• de i984 

PARTE A - TODOS OS NAVIOS 

O navio ••ti equipado c011a. · 

para navio• de arqueaçio bruta igual ou superior a 400' 

(a) equipamento separador de óleo/água*. (capaz de produzir 0 efluente 
coa um conteúdo de óleo que nio ex~eda 100 parte• por milhão) ou 

(b) ua •i•tama de filtraqea de óleo• (capaz de produzir efluente 
conteúdo de óleo que não excect. 100 partes por:'rdlhâÕ). 

para navio• de arqueação bruta igual ou su~erior a lO.OOOr 

com,um 
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/ 

(cJ ua siat... da .anitoraqem e controle 4a de•c~a de óleo• 
(a.d.icional a (a) ou (bJ aciaa) ou 

(~) equi~nto aepara.4or de ól~/iqua • ua sisteaa de filtraqem de 
óleo*. (capaz•• de produzir ef.l.uente co. ua cont.údo de óleo que não 
exceda. 15 partes por •ilh&o) em luqar de (a) ou (b) acima. 

Caracter!sticaa doa r~iaitoa para os quais i concedida isençio de 
acordo com a Reqra 2 (a) 2(<4) (a) do Anexo I 4a ConvancioE •••••••••••• 

··•··············•····•··········•·········••·······•········•···•····· 
Obaervaçõesz •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••····~··•••••••••••• 

PARTE B PE'rROLEIRO 

·Porte Bruto •••••••• toneladaa ait.ricaa. C0111primento do navio •• ~···· 

.. troa 
Certifica-se que este navio: 
(a) está obriqado a ser construido de acordo com e sujeito a3 
(bl nio eati obrigado a aer conatru!do de acordo eom3 

(c} nio eati obrigado a ser conatru!do de acordo com, maa eati 
aujeito .J 

oa requiaitoa da Reqra 24 do Anexo I-da Convenção 

A eãpacid.ade doa tanque• de laatro aeqreqada é de • • • .. • • matroa cúbicos 
e elea atendem aoa requiaitoa da Raqra 13 do Anexo ~da convenção. 

~ 

Tanque Quantidade Tanque _.,-- Quantidade 

' 

1 - Bata parte deve ser preenchida para petroleiroa, incluindo 
tranaportadores combunadoa e transportadores d~ asfalto e os 
iançamentos que foram aplicáveis serão feitos para outros navios 
que nio petroleiro• maa que aejam conatru!doB e utilizadoa para 
transportar óleo a granel numa capacidade total !qual ou auperior a 
200 metroa cúbicos. 

2 - Eata Parte B não necessita ser reproduzida num Certificadq emitido 
para qualquer outro navio que nio os referidoa na nota 1 acima. 

3 - Cancelar c~ apropriado. 
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CERTIFICA-SEI 

Que o navio foi vistoriado de acordo com a Raqra 4 do Anexo I da 
~onvançio Internacional para Prevenção de Poluição por Navios, 
1973, no que concerne ã. prevenção da poluição por óleo, e que a 

vistoria demonstra que a estrutura, equipamento, inatalaçõea, e 
material do navio e suaa condiçõea sio satisfatórias sob todos os 
aspectos e~ o navio cumpre.oam os requisitos aplieiveis do Anexo 
I da Convenção. 

Este Certificado ê válido ati ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sujeito a vistoria(a) intermediária(a) a intervalos de •••••••••••••••• 

Emi.tido em ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,···· 19 •• 
(Local de emiaaio do Certificado 

··•··•·••·•··········•••···········•··············••·••••······••·•••·· 
(assinatura do Oficial devidamente autorizado· 

a emitir o Certificado) 

(Selo ou car~ da autoridade emitente, como apropriado) 

Certifica-•• que eate navio foi equipado de modo a- cuaprir·co. oa 
requiaitoa da convenção Internacional para Prevenção da Poluição por 

.Navioa, 1973, que são apliciveia a navioa exiatentea tria anoa apóa a 
data da entrada ea viqor da convenção. 

IAaainado •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Aaainatura do oficial devidamente autorizado} 

Local do endosao ••••••••••••••••••••••••••••• 

(Sel.o ou car~ da Autoridade, como apropriado) 

4 - Este lançamento não precisa ser reproduzido no c~tificado que não 
seja o primeiro a ser emitido para qualquer navio. 

VISTORIA INTERM!!:DIJUUA 

Certifica-•• que numa viatoria ·tntermedi&ri&, exiqida pela 
Reqr& 4 (11 (C) do Anexo I dA convenção, este navio satiafaz aa 
diapoaiçõea pertinentes da. Convenção. 

Asainado ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Aaainatura do oficial devidamente autorizado) 

Local •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Data ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Selo ou carimbo da. Autoridade, como apropriado) 
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Aaainado •••••••••••••••••••••••••••••••••••••· 
(ABainatura do oficial devidamente autorizado)_ 

Local •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Data ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Selo ou carimbo da Autoridade, como apropriado) 

De acordo com aa disposições da Reqra 9 (2) e (4) do Anexo I da 

Convencia, a validade deste Certificado é prorrogada até •••••••••••••• 

--~ .:~ .. -... ; •••• -.;;-.~-· ........... ••••••••• .............. i ............. -.-.............. . 

Aaainado ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Assinatura do oficial devidamente autorizado) 

Local •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Data ~········································ 

(Selo ou car~ da Autoridade, Como apropriad~) 

A P 2'N 0 I'c E. IIXS 
Modelo do Livro Reqistro de.Oleo 

Livro Regiatro de Oleo 

I - Para Petroleiros 

Nome do navio ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Capacidade total de transporte de carga da navio em metros cúbico• •••• 

. . - ~· -.......... ~----~--~~ ........ ~~~~~--~·················--···~~----~--~·-· 
Viagem de ••••••• ••• (datal •• ••• ••••• para • ••• •• •••. (data) ••••••••••• 

(a) carreqamento de carqa de Óleo 

l - Data e Local de Carrega-
IJtento 

2 - Tipoa de óleo ~mbarcad~s 

3 - Iâentificãção do(•) tan-
cjue(a) carreqado(s) 

• - Fechamento dali válvulas 
de 'tanques de carqa ne-
ceasãriaa i.• operação e 
d .... válvulas de inter-. 
ceptaçio a ... redes ao 
oer completado o carre-
qam.ento (2) 

_ Agosto de 199~ 
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Oa ab.aixoa assinados certificaa que, al'- do que conau aellla, 
todas •• válvulas de comunicaçio coa o aar, vilvulaa de daacarqa p~a o 
aar, conexões e interliqaçõea das redes doa tanques da carga, fo~aa 

fachadas no t'r.ino do carraqamento da carqa da 61~ 

Data da lançamento •••••••••••••• Oficial encarreqado •••••••••••••••' 
Cot~andantll •••••••••••••••••••••••• 

1 - Bata Parta dever i aer preenchida para patrolairoa,. :lncluinclo 

Transportadores Coab:l.nadoa • Tranaportadozoea da Aafa1to 1 a oa 
~anç.-.ntoa que fo~ apliciv.ia d.v.rlo aer feitos paca out~ 
navios que nio patrolairoa maa 
utilizados para transportar óleo 

que nio aaj .. eoaatntdoa a 
a granal nU.. capaci4aã to~l 

igual ou superior a 200 metros cúbicoa.·zata Parta nlo neceaaita 
aar reproduzida nua Livro Re9iatro de Olao teito para q\lalquar 
outro navio que nio ••ja um doa acta& referi4o•• 

2 - Aa vllvulaa apli.civei~ • oa di•po•itivoa •:lailuea •lo o. ·nferU.,•· 
naa Regra• 20 (2) (a) (III), 23 • 24 do ~xo I da coav.aala. 

t Mo41fi"4o pelo Protocolo, ele 1971 • pelaa Eaelldaa da ltl4. 

(b) Truaferincia interna de carqa de óleo durante a viaqea 

5 - Data ele Tranaferincia l.nte""" 
.': 

- - ·-· --
'&'- :..- Idea.tifica;io III De .. 

do(a) tanque c•• I III Pua 
c 

~ . 
'7 - Olol tanque(a) .. ' foraa eavasi~a1 . -

' ' ; -: }·" 
-- - -

Oa &))&ixo aaainadoa certifia .. que,. alá do que Coli.t. .GiM.; 
todaa · •• vilvulaa de co.unicaçio coa o.aar, vllvul&8 de ·de.Cár9a ,ar& q 

~, co:nex6ea • interliqaçõea du redea · doa t.Dqu.a, ele .caq-& foz:a 
!echa4aa ao t'raino da tranaferincia i.a.teraa de caqa ·dé . 61eo •. · 

Data de lan; ... nto ••••••••••••••• Oficial encarregado ••••••••••••••• 
ccwendlaf:e ......................... ·• 
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< •. - Data ·• local Ao · o.•~•-
q ... nto 

'· - l~t~ade do(a) tanque(al 
deacarreqad.c (a) 

~o - Piccu(ficaram) 
-que(a) .• •a•iofa)? 

o(a) tan-

" 

111 •_-:- Abezot~a :c;Jaa vivul.u -.p:J:O-
J.)IZ'i,a4aa ., •. , ""taaquea ~- ..ele 

Mrq& • 4aa vvilvul.aa .apro-

~ri-->«· int4X'C•Pt:aoão 
•.ll!la• ~ed.e• ~ntea • da deaoar-
ga 121 

.2 .-lFecbamento..daa vilvul.&a ·-,seopriadaa, doa tanque a, do 

carqa • da• vilvulaa apre-
priad4a de interceptação 
daa reei•• ao tirmino da 
deacar43a 121 

Oa abaixo aaainadoa em aditamento ao acima eapecificado, 
certifica& que, todaa aa vilvulaa de comunicaçiO 'com o mar, vilvulaa de 
deacarqa do coatado, conexõea e interliqaçõea daa redea doa tanque• de 
·earqa foram fechada• no têr.Bino da.deaearqa da Carga de óleo. 

Data de lançamento Oficial encarregado •••••••••••••••• 
Comandante ••••••••••••••••••••••••• 

(d) Laatreamento doa tanque• de earqa 

13 - Identificação do(a) tan-

que(•) laatrado(•) 

14- Data e poaiçio do .navio no 

inicio do laatreamento 

15 - Se aa viivulaa que inter-
conectam aa redea de ca.rqa 
e de laatro aeqreqado fo-

raa uaadaa, preencher ho-
ra, data • 'poaiçio do na-
vio quando aa válvula& fo-
roa (a) aberta• e (bJ fo-
chadaa. 

Agosto de 1993 
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Oa abaixo assinado• certificAm e111. aditamento ao acima 

e•pecificado que todaa aa válvulas de comunicação coa o mar, válvula• 
de .descarqa do costado, conexõeili e- interliqações das redeS doa- tariques 

d• carga foram fechadas ao término do lastreamento. 

Data do lançamento •••••••~~•••••• Oficial encarregado 

Comandante ••••••••••••••••••••••••• 

(e) Limpeza dos tanques de carqa 

16 - Identificação do(s) tan-
que(8) limpo(s) 

17 - Data ~ duração da limpeza 

19 - Método• de limpezal 

Data de Lançamento ••••••••••••••• Oficial encarregado •••••••••••••••• 

Comandante ••••••••••••••••••••••••• 

3 - Limpeza manual com esguicho de mangueira, máquina de lavar e/ou 

limpeza química. Quando for feita a llmp.za qu!mica deveri ser 

mancionado o produto qu!mico utilizado e sua quantidade. 

(f) Da•car~a de lastro sujo 

1' - Identificação do(a) tan-
que(•) 

20 - Data. e poaiçio do navio no 

in!'êio da de•carqa para o - . ..,.r 

2L- Data e posição do navio no 
têimino da deacarqa para o 
mar 

-
22 - Velocidade(•) do navio du-

I rant• a deacarqa 

23 - Quantidacl• deacarreqada no 

mar 

u- Quantidade de iqua polu!da 
transferida para tanqua(a) 

de re•:Iduo 
(Identificar o{a) tan-
que la) de •obra) 
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25 - Data • porte de d.e•earqa 
para inat&l.&çãe• de reee-
bimento em terra. , .. 
aplicável) 

26 - Algwaa parte da d••earqa 
. ·foi feita dgrante • escu- . 

riclio? 

Se afirmativo, por quanto 
tempo? 

27 -·-·Foi mantida- Uma ob•ervação 
con•tante do efluente e da -

., 
•uperf!cie da iqua no lo-

cal da de•carqa? 

-
28 - Foi ob•erVado qualquer 

Óleo na •uperf!cie da água 
no local da de•c:arqa? 

.. 
Data de lançamento ••••••••••••••• Oficial encarregado •••••••••••••••• 

Comandante ••••••••••••••••••••••••• 

· .. , 
29 - Identificação do(s) tan-

que(a) de sobra 

30 - Tempo de decantação desde 

a última entrada de reai-
duos, cu 

31 - Tempo de decantação a ~ar~ 
ti r da última descarga 

32 - Data, hora e posição de 

navio no inicio da descar-

"" 
33 - sondaqem do conteúdo total 

no inicio da descarqa 

-
34- Sondagem ~ auperf!cie do 

separação de ãqua/óleo no 
inicio da deacarqa 

35 - Volume deacarreqado e ve-
,locidade de ~eacarqa 

36 - Quantidade final deacarre-
qada e ·velocidade de de a-
carga 
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37 - Data.,. hora • posição do 
navio no final da descarga 

38 - Veloc:.idade(s) do navio du-
ranta a descarga 

39 - SondageM da superf!cia de 

separaç;;:o óleo/água ao 
têrmino da descarga 

~ 

40 - Alguma parte da. deacarqa 

~o foi feita durante • e seu- I 
ridio? Se afirmativa,. por o 

quanto tempo? 
o~ 

u- Foi mantida uma observação 
constante do efluente e da 

superfície da água no lo-
cal da descarqa? 

42 - Foi observado qualquer 
Õleo na superfície da ãqua 

no local da descarga? 
I 

Data de lançam11n1to '· ........... · •••. Of'icia.l encarregado ••• -••••• •••• •••• 

Comandante ............................ . 

. (h) Remoção de red.duo• 

. 
43 - Idttntificaçio do(s) · ·t:an-

que(s) 

.. - Quantidade· remoVida de'ca-
da. tanque 

45 - Mitbdo de deiiC'arqa de re-
a!dua 

la) IÍ111talaçõe•· de recebi-
mento 

(b) Misturado com carga 
(c) Tran•ferido para outro 

(S) tanque(•) - Id•n-

tit'icar oCa) tanque{a)· 
ld) outro método (c::itar 

qual)--

-
46 - Data· ·e perto- de reaoçio 

• do• re•!duos 

Data de lançamento Oficial encarreqado •••••••••••••••• 
Comandante • • • • • •• • • •• • • •• • • • •• • • • • • #·"'*' 1: 
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.. 
47 - Data e poaiçio do navio no 

inicio de deacãrqa de la•-
tro limpo 

48- Identificação do(a) tanque, 
(a) deacarroqado(a) .. - Ficou (:ficaram) o{a) tanque 
(o) vazio{a) no final da 
de•earqa? 

50 - Poaiçio do navio ao tirai-
no da de•carqa, se for di-
ferente da do item 47 

51 - Al.quma. parte da de•ciU'g& 
foi feita durante a eacu-
ridio? se afi:z:mati vo, por 
quanto tempo? 

52 - Foi DUlntida uma ob•ervaçio 
constante do efluente e da 
•uperf!cie da 'gua no lo-
eal da doacarqa? 

53 - Foi observado qualquer 
óleo na auper:f!cie da igua 
no Local da deacarqa? 

Data de lançamento ................ .O.t'~cial •ncarroqado •••• ••• ••• ••••.•• 
-co.&ndant.e 

(j) Descarga para o mar, da iqua de poria contendo 6leo, acw.al~ 
no• compartimento• de máquina• durante a eatad.ia no porto. 

54 - Porto 

55 - ouraçio do e•tadia 

56 - Quantidade deacarreqada 

57 - Data e local da deacarqa 

58 - Método do deaearqa {citar 

•• foi usado um separador) 

Data de lançamento •••••••••••••••• Oficial encar~ado ••••••• ~ ••••••••• 

Co.andant••••••••••••••••••••••;•••• 

Agosto de 1993 
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St - Data • hora da ocorrência 

lio - Local ou poaição da o~or-

rin.ci& 

11 - Quantidade aproximada • 
tipo de 6leo 

62 - Circunatinciaa da ~eacar~a 
ou vazamento, auaa razõea 
e observações qeraia. 

Data de lançam.nto •••••••••••••••• Oficial encarreqado••••••••••••••••• 
Caaandant••••••••••••••••••••••••••• 

4 -· Onde a bomba partir aut~tic~nte e deacarreqar per.manent ... nte 
•tz::aviia de ua aeparador, ~·~.i sufiCiente l~nçar diarimaente 

•o.acarqa automática doa ~rõea atr&vea deu. aeparador•. 

(lt O aiat ... ,de contro1• • monitora9,a de óleo ficou fora .~• 
operaçio por alqua inat:-ante · ~~ o navio eatava deacarraqanclo 
~· 9 aar1 Se afirmativo, di a hora • a data 4& falha do ai~ia.a 
•:. ,data •• ho~· .. <;{U• y~ltou .• t:rabal.baz', 'I! certifique' cru• tai 
foi devido i falba de ftqUi.p-nto citando •• razões, •• 
conhecicl&s ••••••••••••• ~ •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• -. 

Da~a de lancamanto ••••••• O!icial encarregado ••••••••••••••••••• . ' . . 
C~ante •••••• ••••• ••••••••• ••• •••.• • 

. (•) Proced~tos operaCiOJ?&i•. 'adic.io~aia • obH:noacões geraia •••••• 
•.•••••••.•.•.•...•••.........................•..•••....•....•••• 

. . .. . .. . . . . . . .. . . . ·-· ·--·.· ........................................ •. 
Para petroleiro• da arqueação bruta inLari~r a 150, operando de 

aco:rdo ca. a Ro9ra 15 ( 4) do Anexo I cl& Convencia, déverio .•iu: 
FOVidenciado pela Adai.nisb:'acio. u. Livro Reqiatro de Olao 
apropriado· 

Para Transportadores de A•fa1to e Adainistracio pode estabel~cer 

.ua Livro Reqiatro de Oleo· separado, utilizando •• ••••õe• (a), 
Cb), (c), (e), (h), (j), (k) e (a) de•t• modelo da Livro R8gi8tro 

de Olao. 
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II ~ Para outros Navios que não Petroleiro• 

Nane do navio .......................... • ••••••••••••• •. •,; •.•.•• • ....... ••. • ••• 

Operações de ••••••••••••••••• (data) para ••••••••••••••••••••••••• (dat&) 

(a) Laatreamenteo ou limpeza de tanques de óleo combustível 

1 - Identificação do(s) tanque(a) 
l.utrado (a) 

2 - Informar ae foram limpos des-

da a última 'Vez que .contive-
ram óleo e. 'se nio, o tipo de 

óleo anterio,rmente carregado. 

3 - Data e posição do navio no 
in!cio da limpeza. . - Data e posição do navio no 

início do la•treamanto 

Data de lançamento ••• ••• ••• ••••• ••• Oficial. encarreq&do ............. ,. ...... . 

Comandante ••••••••••••••••• ; ••••••• 

(b) Descar~a de lastro sujo ou de água de lavaqem provenient.e dos 
tanques referidos na seçio (4) 

.s - Identificação do(a) tan-
que(s) 

6 - Data • posição do navio no 
inicio da descarga 

7 - Dat~ •. posição do navio no 
téi:Dino da de11carqa 

a - Velocidade Is) do navio duran-
te a descarqa 

'9 - Método de descarqa (citar •• 
·para instalação de recebimen-
to ou através de equipamento 
instalado a bordo.) 

lO - Quantidade deacarreqada 

Data de lançamento •••••••••••••••• Oficial encarregado ••••••••••••••• 
Comandante •••••••••••••••••••••••• 

Ágosto de 199;1 
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11 .- Quantidade de res!duoa retida 
à bordo 

12 - Métodos do remo cio do re:st- ''. • < 

duo• 

(a) ihstala.;ões de recel:d..tnen~ 

to 
- - . ~- ~ - . - ... -

' 
(b) misturado COID o próximo 

recebimento de combuat:t-
ve1 

(c) tranaferido para outro (s) 

tanque(a) 

• . (d). outro mitoclo (citar qual) . . . . - . 
"" .. 

13 - Data e porto d• rii!!JDOçio do - . 
rea!duo 

·Data de lazu:amento. • • • • • • • • • • • • • • oticia:L enearreqado ••••••••••••• · .... 

u 

15 

_ . Comandante .................... • .• : ~ ~ •• 

(d) Deacazça para o mar~ da ãqua do porão contendo óleo~ acumulaqa 
ilÕIÍ C!oiÇ&rtiinefttos d~ mã~.ina; dul:-aitte a estacú&' ~.;.Porto·.- · • 

- Porto 

- Duraçio da eatadia." 

16- ~ Quantidade deacarreqada 

17·- D&t~ e loc:~~ -~~-~~·.c~a .. . 

18 - Método de deacarqAs 

(ai atravi• do equipamel'!:to ··-parador dct óleo/iqua 

(b) 'atl:-ãVi• do· IIi a tema de fil~ 
·tragem de óleo 

(c) atravia do eqU:i.pa.ento· --parador de óleo/iqua" • do 
ua .tatama de· filtraqea de 
6leo 

(di para in•talaçõe• .de recebi-
monto. 

Da~ de lano...ato ••••••••••••••• Oficial enc:arreqado•••••••••••••••• 

Comandante••••••••••••••••••••••••• 
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5 Onde a bomba partir automat~camente'e descarregar permanentemente 

através de um separadOr, -será sufuciente la.riç'ar .diarimunte 
•oescarqa automática dos porões atiaVés: de um Separador. 

(e) De•carqas de Óleo acidentais ou excepcionaia 

u - Data e local da ocorrência 

20 ·- Loeol ou posição do navio •• . 

hora da ocorrência 

21 ;..'QUantidade aproximada ~ tipo 

de óleo . 

22 - Circunatincia.a da descarqa ou 
vazamento, .. uo • razões . . e' 

. observações qer.aie . . . 

Data de lançamento •••••••••••••••• Oficial encarregad«;~-• .... '!'"!'"'.• •• ~ ~ •• • 

Comandante •••••••••••••••••••••••• 

(.f) -O sistema exigido de monitprJ?.gem_ e controle de óleo :ficou fora de 

. 91)4!raçio por _algum instante, qnanClo p, navio t;tstava .deacarreq~~o 

para o 111Ar? Se ·afi~t.iYQ( .d~ a hora e data e a ~ra em ~e 
voltou a trabalhar e certifique que tal-fato foi devido a falha 
do equipamento • citando aa razões, e conhecidas .. 

Data de lançamento •••••••••••••••• Oficial encarreqado ............... . 
. Cop1an~ ... an~ ..... • .............................. .. 

(~), Navios novo• di! arque4çi0 'bruta !qual. ou· superior a 4,.000 tem 
sido tran~i?o'rtado lastro· áuj·o· ·em ta'nqUeS 'de' 6le·o- ·Cõmhust!vel? 

Sim/Não. • • •• •• •• ••• •• •• .... -•• • .. ••. 

Se afirmativo cite quais os tanques que foram asstm lastreados e 
o método de' descarga d~ lastro sujo ......................................... . 
........................................................................ . , 

bata de lançamento •••••••••••••••• Oficial enearreqado ............... . 
Comandante ........................ . 

(h) outros procedimentos operativos e observações qerais ............. . 

··············~········································~········· 

Data de lançamento •••••••••••••••• OfiCial encarraqado ••••••••••••••• 
Coaaandante ................................. . 
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ANBXO Il:-

Req;raa para o Controle da P.oluiçio por 
Subatinciaa L!quidaa Nociva• a Granel 

R!:~RA 1 

Defin.içõea 

1. "Navio Tanque de PrQdutoa Qu!micoa• significa wa . navio. 
eoa..tru!do ou adaptado principalmente para tranaportar uma ca.rqa a 

granel de aubatinciaa l!quid&a nocivas e inclui um •pa~oleiro• como 
definido no ADezo I da preaente Coa.vent;io, quando eatb·er tranaportanc!o . 
Ulla carga ou parte da ca:rqa de aubatinciaa l!quidaa noeiv .. a qraBel, 

Quinta-feira 26 7937; 

2. '"Lutro U•po" aiqnifica o laatro tranaport&do .. wa tanque 

que, uma ve& que foi por último utilizado para tranaportar uma carga 
contendo waa aubatincia da CatecJor~ A, B, c ou o, tenha sido 

oomplet..-nt• liapo • tenhaa aido deacarreqadoa oa reaíduoa da! 
reault&ntea • o tanque t'oi eavaziado 'cie acordo ca. oa requiait-o8" · 

ap~riadoa deste Anexot 

3. "Laatro &eqz'e9a~• aiqnifica ua lastro de iqua introduzido 

nua tanque ~D~&~M~a.t~t. deatinado ao tranaporte de laatro ou outra• 

C&rcJa• que nio Hjaa óleo ou aubatinciaa l!quidaa nociva• como· 
defiDidaa noa AnexO* d& preaente Convenoio, e que i Completamente 

••parado do ait ... de carqa e de óleo c0mbuat!vel1 

4. •Terra aaia pr6xima• & c~ definida na Raqr& 1 (9) do Anexo 
t d& preaente eonvanoio1 

S •. · •subatinciu l!quic.taa• aio •• que tia wa. preaaio de vapor 
que nio excecle a 2,1 Kq/J a uaa teap~~ratura. de 37 ,,8 c, 

6. •subatlnciaa _i!quidaa- nocivaa• aiqnifica qualquer aubatincia 

aaainala4a ao Apindioe. I% deate AneXo ou pro.iaori-nte deterainada de 

acorc!CI coa u diapoaio!ea da ~. 3 (4• ec:ao perte~t• i Cateq~ria 
A, Jl, C OU DI 

J. 
'tiên:i.eU recoD!iiãCiaU -- .. rilaoio ia sua• con4ioõe• oceanoqritieaa e 
eeol&,icaa • · a.u trl.feqo peculiar de tran.porte, a adooão de métodos 
eapeciaia obri.gat6rioa para a prevenoio da poluicic do mar por 

aubatlnc:Lu l!qu.idaa nociva• i· exiqida. 

Ali ireaa eapeciaia aerio w . 

a)· a lrea ·elo Mar Biltico, • 

b) 4 Axea do Mar Neqro 

8. •Area. do MaX' BlltJ.co• i como definida na Reqt:a 10 (1} (b) do 
Anexo I da preaente Convençio, e 

'· •lrea do MaX' Neqro• é c0110 definida na Reqra 10 (1) {c) do 

AneXo I da preaente convenção. 
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REGRA 2 

Aplicação 

1. A ..noa que expreaaamente ~•terminado da outro mod.c, as 
diapoaiçõea deste Anexo aerão aplicadas a todos oa navios que 
tranaportem aubatinciaa liquidas nocivas a qrane 1. 

2. Quando uaa c:arqa auji!ita .·;:a -a~aPculicS:ea do · Anexo I da 

presente convenção for transportada num compartimento de carqa de um 
.::.qraneloiro qu!aico, oa requisitos ·apropriados do · Anexo I da presente 
<Convenção serão t-.bém aplicáveis. 

3. . A Reqra 1~ ,seate Anexo,.-.ri •pl..i,f;:ivel.-•OIIIOnt. •o• navio.á..que 
transportem ~ubatinciaa que aejaa .;at.egorU..a..a,t~.pU. llfin.. de -controle 
de deacarqa, nas categorias A, B ou c. 

1. 

13, aa 

R E G R A 3. 

Categorias e r.i•ta• dê Subat.in.cia~ 
Liquidas' Nocivas 

Para o objetivo das Reqras deste Anexo, com exceçio da Reqra 
aubatinciaa liquidas nocivas serio divididas em quatro 

categorias como se seque: 

a) Categoria A. - 9ubatinc1aS 1tqulda• ·oftocivas provenientes de 
operações de 1ilâp'eZa de taftques·--ou de de~carqa de lastro 
que, se deacarreqSdas no mar,· apresentariam eno~. perigo, 
aeja para os recursos marinhos, ·seja.pBra a saúde humana, 
ou cauaariam sérios danos à uti.lização -de mar para 
reci:eaçio ou outros • usos · leq!timos, justificando, 
portanto, i aplicação de serveraa mêdidas anti-poluiçioJ 

p) Categoria B - Sfb•tincias l!qúidas nocivas~provenientes de 
operações de U.apeza de .. tanques ou de· daacarqa de lastro 
que, se descarreqadaS no' mar, apresentariam periqo, aeja 
para os recuraoa marinhos, seja para a saúde humana ou 
causariam danos i utilização do mar .para recreação · ~ 
-outros usos leq!timoa, justificando, 'PQXt&Dto, a aplicação 
de medidas especiais m;ti-poluiçioJ - . 

c) cat~goria C- Substâncias liquidas nocivaa.provenien~es de 
operações de l!mpeza de tanques ou de descarga de lastro 
que, se descarregadas no mar, apresentariam um periqo 
menor aeja para oa recurso• marinhoa, seja para a saúde 
humana ou causariam danos m.nores i utilização do mar para 
recreação ou outro• usos laq!timos, requerendo, portanto, 
condições operacionais espaciais, e 

d) categoria D - Substâncias liquidas nocivas provenientes de 
operações de limpeza de tanques ou de descarqa de lastro 
que, sa deacarregadaa no mar, apresentariam wa 

reconhec!vel periqo aeja para o• recursos marinhos, seja , 
para a saúde humana ou causariam danos m!nimos ã 
utilizaçio do mar para racreaçio ou outros usos leq!timoa, 
requerendo, portanto, 
operacionaia. 

a'.lqwaa atenção , ... condições 
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2. Diretivas a serem usadas na categorização das substâncias 
l!quidaa nocivas aio encontradas no Ap8ndice I a este Anexo. 

3. A relac;iõ dãs 

qranel a qual não tenha 

pariqrafo 1 desta Reqra 
Anex9, os Governos daa 
proposta estabelecerão 

substâncias- Liquidas nocivas transportadas a 
sido enquadrada numa categoria de acordo com o 
ou estimada como consta da Regra 4 (1) deste 

Partes da convenção interessados na aparação 
de comum acordo uma 

para operaçãO- -proposta, 

parágrafo 2 desta Regra. 
pautando-se nas 

classificação proVisória 
diretivas· referidas no 

4. Quando i proposto transportar uma substância liquida a granel 
a qual nio tenha sido enquadrada numa categoria de acordo com o 
parágrafo {1) desta Regra ou estimada como consta ~a Regra 4 (1} deste 
Anexo, os Governos d~s Partes da Convenção intar~saados na operação 
proposta aatabelecer~o de comum acordo uma classificação provisória 
para a operação proposta, p&titando-se nas diFetivaa referidas no 
parágrafo (2) desta Regra. 

Ati que oS Governos interessados tenhaa chegado a um plano 
acordo', a substância será ' transportada nas condições· mais severas 

propostas. Tio logo seja possivel, mas antes de.n~venta dias apÔs seu 
primeiro transporte, a Administração _interessada notificará a 
Organização, dando detalhes da substância e a classificação provisória 
par~ imediata divulgação a todas as Partes com fins de informação e 

consideração. 

O Governo de _cada Parte terá um periodo de noventa dias para 

encaminhar seus comentários à Organização tendO em vista fixar a 

categoria da aubstincia. 

R E G R A 4 
Outras Substâncias Liquidas 

l. As substâncias relacionadas no Apêndice III-_ a -este Anexo 
foram avaliadas 

defini:a"as na 

e julgadas 
Regra 3(1) 

fora nas .f:ategorias ~. 
deste Anexo porque 

B, C e o, como 

presentemente sio 
consideradas como não apresentando nenhum periqo· i saüde humana, aos 
recurso• ma.rinhoa, i. recreação ou a outros uaoa leq!timoa do mar, 
;~do, p~venie:nte de operacõe• de limpeza· de tanques ou de de•carqa. 

de lastro, aio lançadas ao mar. 

A descarc;a de ãqua de porão ou de lastro, bem. como de outros 
restduos ou misturas contendo unicamente a• substâncias relacionadas no 
Apêndice III ã eãte Anexo nio estará sujeita a nenhuma exigência deste 
Anexo. 

3. A descarga no mar do lastro limpo ou segregado nio estari 
sujeita a nenhuma exiqincia deste Anexo. 
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REGRA 5 

Descarga de Subatinciaa L!quidaa Nocivas 
Subatinciaa da Cateqoria A, B e C fora 
daa Areaa Eapeciaia-e Subatinciaa da 

cat.eqoria D em todas •• .lreaa 

Sujeito la diapoaicõea da Reqra 6 deste Anexo, 

1. Seri proibida a deaearqa no mar de aubatinciaa da Cateqoria 
A, como definidas na Reqra 3 (1) (a) deste Anexo, ou de aubatinciaa que 

provisoriamente estejam como tal claaaificadaa~ ou de iqua de lastro, 
lavagens de tanque ou outros rea!duoa ou.miaturaa. que contenham tais 
aubatinciaa. 

Se tanques contendo tais aubatinciaa ou misturas estiverem 
para aer lavados, oa resíduos reaultante8 deverão ser deacarr,qadoa 
numa instalação de recebimento até que a concentração da a~atincia no 

'efluente em tal inatalacio seja- igual ou abaixo da ~oncentraçio 

réaiclual preacrita 

••te Anexo e ati 
en.tio re.aneacente 
volu.. de iqua de, 

para eaaa •uhatância na coluna III do Api~dice ~i·a 

que o tanqU. eateja vazio. Contanto . que o rea~clu'( 

no tanque aeja aubaeqden~nte dilu!do ,por ua 

no mínimo, s• do Volume total de tanqua, pode ele 
aer de•carreqad.o no aar quando eati.verea •atiafeitaa toclaa •• ecmcU.oõe• 
aeqúinteas 

a) o navio e•teja proa .. guindo no ru.o a uaa velocidade da 
~lo -noa 7 n.6a no caao ela n.avioa de propulaio própria ou 
ela -pill.O iilertOa · 4 nóa quando nio tiver- proJ?Ulaio própria r 

b) a deacarqa ••ja feita abaixo da linha d'i.qu&, levaDC!o-ae 
- conta a localiZaçio d.aa ad.Jú.aaõea de iqua do aar, e 

c) a deacarqa aeja feita a aaa diatincia de nio ..noa de 12 
ailhaa náutica• da terra maia· ·pr6xia& ~ · co. uaa 

profundidade de .iqua de nio -no• ele 25 -tro.-: 

2. Ser i proibida a deacarqa no mar de aubatincia• da C..teqoria 
B, cc.o definida• na Reqra 4 (1) (b) deate Anexo, ou de au.batinciaa que 
e•tejaa p~i.aori ... nte ca-o tal claaaificadaa, ou de iqua de laatro, 
lavaqen• de tanque ou outro• rea!duoa ou aiaturaa que contenh .. taia 
aubatinciaa exceto quando ••tiverem aatia:feit&• toda• •• c~diçõea 

Hguin.teat 

a) o navio eateja pro•••quindo no :ruJIO" a wu. valoc_ic!ade de 
~lo menoa 1 nó• no eaao de navio• da propulaio própria ou 
pelo aenoa 4 nóa quando nio tiver.. propulaio pr6priar 

b) oa procedimento• • diapoaitivoa para, a da•carqa aajaa 
aprovado& pela Adminiatracio. 

Taia procedtmentoa e diapoaitivoa aerio baaeadoa .. normaa 
d•••nvolvid&a pela Orqanizacio e ctev.rão aaaagurar que a 
concentracio e a razio de'de•carq• do efluente •eja tal 
que a concentracio da sub•tincia na ••teira do navio nio 
exceda 1 parto por raJ.lhioJ 
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c) a quantid;a<1~ , mÁ?'~ de, ca:rq~ _ deacarr~gada de cada tanque o 

,seus ·~·~• asaoeiadoa de canalizaçõea não exceda a 

quan~~~· .~~ ~~~~v~4a.de acordo com os procedimento• 
refe~id9• na, al!nea (b) deste parágrafo, a qual nio deverá 
exceder em nenhum caao . . ao ~~i o r dos sequintes valores: 1 

metro. cúbico ou 1/3.000 da_eapacidade.~~ tanque em metros 
cúbico•J 

d) a deacarqa seja feita ·abaixo da linha,d'ãqua, ,levando-se 

'em conta.a'localização daa.admiasões de•áqua do mar: ·a 

a) a descarga seja feitA a uma distância de não menos de 12 
milhas niuticaa da terra maia próxima e a uma profundidade 

de iqua de nio.menoa de 25-metroa. 

l. será proiDida a deacarqa ·no mar de substi~ciaa da Cateqoria 
c, como definidas na Regra 3 (1} .(c) deste Anexo. ou de subatinciaa que 

••tejam·provisoriamenta como taL a~a••ificada• o~ d. iqua ae.La•tzc, 
, • • •lavaqen~ d8 tanque ou out:r:_oa. ~~·~~Oif Oll mistur•• que contenh~ tais 

•ubatinciàa excoto .. quandct -estiverem · s~tiafeitas ,t94a• as .cott4ições 
sequintea: 

a) o navio esteja proaaequindo no rumo a uma velocid~de de 

pelo menos 1 néa no caso de navios de propulsão própria ou 
de pelo menos 4 n6s quando não tiverea p:r:opulaio prõp:r:ia1 

"' 
~) o• proced~nto• e diapositivos para. a deaearqa sejam 

aprOvadoS pela Adminiatração. Tais procedimentos e 

di_apqaitiVQa ••rio , b&Hadoa em normas desenvolvidas pela 
orqanizaçio·o deverão a~sequrar que~. concentração e a 
razio cHI deacarqa do efluente seja tal que a concentração 
da substância na esteira ·_do, navio não·. exceda. 10 P~rtea por 
milhio1 

' " 
c) a quantidade má.xiaa de carga deacarreqada de cada tanque e 

seus aiatemaa aaaociadoa de canalizações nio exceda a 
quantic1&de máxima. . aprovada. de acordo "c911 os procecUmentos 
referidos na al!nea (b) deste parágrafo a qual não deverá 
exceder ea neahUlll caso ao maior doa_ (lequintes valores:, 3. 
metros cúbicos ou l/1000 da capacidade- do tanque em metros 
cúbicos, 

d) a daacarqa seja feita abaixo da linha d'áqua, levando-se 
ea conta a localização daa adlaiasões de áqua do mar, e 

'' 
e) a deacarqa seja feita a uma distância de nio menoa de 12 

milhas n.uticaa da terra mais prõx~ • numa profundidade 
de iqua de não -nc• de 25 metros. 

4. Será proibida a deacarqa no mar de aubatincias da Cateqoria 
D,. conforme definido na Raqra 3 (1) (d) deate Anexo, ou daquelas 

provi.ori ... nte ciaaaificadaa como tai•, ou ãqua de lastro, lav&qans de 
tanqUe, ou. outros resíduos ou ·mistura. que contenha. tais• substâncias, 
a .enoa "qu.e - "quinte• condiçõea seja satiafeitaaz 
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a) o navio esteja prosseguindo no rumo a uma velocidade 
menos 7 nós em caso de navioa de auto-propulaio, ou 
menos de 4 nõs quando não tiver~ propulsão própria; 

pel~ 
pelo 

• 

b). tais misturas sejam de conçentraçio nÃo maior do que uma 
parte da aubstincia em dez partes de água, e 

c) a descarga seja. feita a uma distância de não menos de 12 
milhas náuticas da terra maia pr6xima. 

s. Processos de ventilação, aprovados pela Administração, podem 
aer utilizados para remover oa rea!duos de carga de um tanque. Tais 
proceaaoa serão 
néc~aairia, uma 

normas di tadaa 

do tanque 
pela orqanizaçio. 

e deaearqa no mar das 
acordo com os pariqrafoa 
for aplicivel ao caso. 

lavaqena de tanque resultantes será feita de 
{1), (2), (3} ou (4) deata Regra, deaaea o que 

6. Seri proibida a descarga no mar de •ubatinciaa que não ~enham 
aido enquadradas numa · ca~eqoria, claaaificaclall provisoriamente ou 
eattmaclaa ccmo referido na Reqra 4 (1, deate Anexo, ou de igua de 
lastro, lavagens de tanque ou outros rea!duoa ou miaturaa que contenham 
tais aubatinciaS. 

SUBSTANCIAS DA CATEGORIA A, . B !: C DENTRO 

OAS AREAs ESPECIAIS 

Sujeitas ia dispo,ições da Regra 6 deste Anexo. 

7. Será proibida a descarga no mar de aubatincias da categoria 
A, como definida na Regra 3 (1, (&) deste Anexo, ou de aubatincias que, 
proviaoriament~, estejam como tal claaaifiêadaa ou de iqua de lastro, 
lavagens de tanque ou outros resíduos ou miaturaa que contenham taia 
subatincb.a. 

Se tanquea contendo tais aubatãnciaa ou miaturaa estiverem 
para ser lavados, os res!duoa resultantes deverão aer deacar~egadoa 

numa instalação -de iecebiinento que deverá ••r provida !?elos E•tados 
lim!trofea das ãreas especiais, de acordo com a Regra 7 deste Anexo, 
ati que a concentração da substâncias no efluente para tal instalação 
eateja na, ou abaixo da, concentração residual prescrita para essa 
aubatincia na coluna IV do Apêndice II a este Anexo e ati que o tanque 
esteja vazio. Desde que o resíduo entio remaneacente no tanque seja 
sub•eqCentemente diluído pela adição de um volume d'ãqua de nio menos 
de 51 do volume do tanque, pode ele a:er de•carreqado no mar quando 
forem satisfeitas toda• as condições aequintea:: 

a) 0 navio esteja prosseguindo no rumo a uma velocidade de 
·pelo menoa'7 nõa: no caao de navios de Propulsão própria ou 

de pelo menos 4 nó• quando não tiverem propulsão própria. 

b~ a de•carga seja feita abaixo da linha d'iqua, levando-se 
em conta a loc41izaç~o da• admissões de água do mar, e 

c) a'de•carça seja feita a uma diatincia de não menos de 12 
milhas nãuticaa: da terra maia próxima e numa profundidade 
de água de não menos de 25 metros. 
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•• será proibida 
como definida na Reqra 
provisoriamente esteja. 

a descarga no mar de substincia da CAtegoria B 
3 (1) (b) deste Anexo ou de subatinciaa que 
como tal classificadas ou de água de lastro, 

lavaqena de tanque ou de outros res!duoa ou misturas que conteham tais 
substinc:iaa, "eXcãto quando forem satisfeitas todas as seguinte:& 

con4i;êiess 

'a) o tanque, após descarregado, tenha sido lavado com um 

volume de água não menos que 0,5\ do volume total de 

tanque e os resíduos resultantes tenh~ sido descarregados 
numa in•talaçio de recebimanto ati que o tanque fique 
vaziei 

b) o- navio esteja prossequindo· no rumo a .uma velocidade de 
pelo me~oa 7 n6s no caao doa navios de propulsão própria 
ou de pelo menos 4 nós quando não tiVerem- propulsão 
prápria.J 

c) oa procedimento• e diapo~itivoa para a deacarqa • Lavag.m 
sejam aproVado& pela Adminiatraçio. Tais procedimento& e 
diapoaitivca serão baseados. em normas d~aenvclvidaa pela 
Orqanizaçio e deverão assequrar que a concentração e a 
razio de descarga de efluente seja tal que a concentração 
d& aubatinCia na eatei:r:a do navio não exceda 1 parte por 
mil.hioJ. 

d) a deacarqa seja feita abaixo da linlia d'iqua, levando-se 
em conta a localização das admissões de água de mar, e 

e) a deacarq~ seja feit&· & uma diatincia de nio menoa de 12 
milhas n&.uticaa da terra, maia próxima e coa uma 

profundidade do iqua de não menoa do 25 matroa. 

9. seri proib;ida a d'escatq'a no mar de subatinciaa da categoria e
como definida na Regra 3 (1) (c) desde Anexo ou subatânciaa que estejam 
provisoriamente como tal claaaificadas ou de iqua de lastro, lavaqena 
de tanque ou outros rea!duoa ou mistura• que contenhaDl taia aubatinciaa 
eXceto quÀndo estiverem satisfeita• todas as condiçSea sequinteaz 

a) ~ nAvià este]~ prosaequindo no rumo a uma velocidade de 
Pelo menos 7-nóa no caso de navios de propulsio pr6pria ou 
d8 pelo menoa 4 nós quando tiverem propulsão própria, 

b) oa procedimento• 
aprovadoa pel~ 

dispoaitivoa serão 

e dispoaitivoa 
Adm.iniat:-ração. 

baseado• em 

organização e deverão assegurar que a concantraçio e a 
razio de. descarqa do efluente seja tal que a concentraçio 
da sub•tincia na eateira do navio nio exceda 1 parte por 
milh&or 

c)· a quantidade miX!iu. de carqa deacarreqac!a de cada tanque e 
seu• aiatemaa as~ociadoa de canalização não exceda a 
quantidade máxima aproVada de acordo coa os procedimento• 
referido• na al!nea b deate pariqrafo a qual não deveri 
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exceder, ao aaior doa aequint.a valozwa 1 .. uo cúblico ou 

1/3.000 da capac~dade ~o tanque - -tro• cúhicoar 

d) a deacarqa •eja feita abaixo da linha d''gua, levando-•• 
-. conta a l.ocalizaçio daa adaiaaS.a da igua do aar, e 

e) a deacarqa seja feita a wu. diatãncia de não, -noa de 12 

~lhaa niutieas da terra maia pr6xima e numa pro~undidade 
de iqua de não .. noa de 25 .. troa. 

~o. Pro~•••Q• de ventilacio, aprovados pela Adminiatracio pod .. 
ser uaados para re.cver os rea!duOs de earqa de aa tanque. Tala 

proceasos serão baseados em normas ditadas pela Orqanizaçio. Se ~or 
necesairia uma lavaqea aubsequente do tMque, a 'C!eacarqa no aar daa 
lavaqena de tanque reaultantes seri feita de acàrdo co. os pari9rafoa 
7, 8 ou 9 deata Reqra, deaaes o que for aplicável. 

11. Será prOibida a deaCarqa no mar de aubatinciaa que nio tenham 
sido enquadradas naa cateqooriB.'a, proviaori ... nte claaaific&a.a ou 
~atfmadaa, eoao referido na Regra 4 (1) deste Anexo, ou de iqua de 
laatro, lavaqena de tanque ou outroa rea!duoa ou aiaturaa c~ntendo taia 
aubatânciaa. 

12. Nada n.eata ·Raqra proibir i. a. navio de ret.r a bordo oa 
rea!duoa de uma carqa d& CA'teiqoria B ou c e .fazer a cteacarqa deaaea 
rea!duoa no mar, fora de wu irea eapeci&l de acordo rea~tiY-nte, 
coa o parágrafo 2 ou 3 deata Regra. 

13. lLI O• Governo• de Parte• da convencia. cuj~ linhas de costa 
fAzem limite com 1DlA dada i:rea especial, de'lerio eolet~v.-nte fase~ ·ua 

acordo e e•tabelecer uma data na qua~ o requiaito da Regra 7 (1) deate 
Anexo seri plenamente atendido e a partir da qual oa requiaitoa doa 
parãqrafoa 7, a, 9 e 10 desta Reqra a respeito deaaa haa Paaaarlo a 
ter efeito e deverão notificar à Or9anizaçio caaunicaado a data •••~ 
estabelecida, ~ antecedência de pelo .. noa, aeia ...... 

A Orqanizaçio, entio deverá oo.unicar iaediata.ente eaaa data 
a toda• a• Partes. 

b) Se a data da entrada ea viqor da praaente convea.çio for 
anterior a data eatabelecida de acordo com a al!nea (a) deste 
pariqrafo, oa roquiaitoa doa par&qrafo• 1, 2 • 3 desta Regra ••rio 
aplicados durante o per!odo intermediário. 

REGRA 6 

Exceçõe• 

A Reqra. 5 deate Anexo nio •• aplicari para• 

a) a d•acarqa no mar de •ub•tinciaa l!quidaa nocivas ou 
mi atura• contendo taia •ubatinciaa, in4J.apenalvel para 

fina de gara.n.tir A aequranca do navio ou aalvar uaa vil!& 
hwaan& no mar: ou 
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b) a de•ca.rqa no mar de substãncia• 

misturas contendo tais substâncias, 
no navio ou em seus equipamento•z 

ltqaidas nocivas ou 

resultante de avaria 

i) desde que tenham sido tomada• toda• aa precauções 
razoiveia, apôs a ocorrência ·da avaria ou da 
descoberta da descarga, para fins de preveni-la, e 

ii) exceto ae o proprietário (armador) ou o Comandante 
tiver aqido seja com a ~ntençio de causar a avaria ou 
temarariamente e sabendo que provavelmente poderia 
resultar em avariaJ ou 

Quinta-feira- 26 7945 ' 

c) a descarga no mar de suhstãncias liquidas nocivas \~ 
misturas contendo tais · substâncias, aprov~da pe"h:: 
Administracio, quando_for utilizada para fina de combate a 
incidentes eapecifiCoa de poluicio a f~ de ein~zar o• 

danos dessa poluição. Qualquer descarqa dessa natureza 
será sujeita i aprovação do Governo ~ cuja jurisdiç_io se 
pretenda executá-la. 

REGRA.7 

Instalações de Recebimento 

1. ·o GoVerno de cada Parte da Convençio compromete-se a 
assegurar o fornecimento de instalações de recebtaento de acordo coM as 
neceaaida~a dOa navios que utilizea. seus portos, terminais ou portos 
de reparos, como seques 

a) os portos e terminais de embarque o desembarque de carqa 
devi! rio ter instalações adequadas para receber, sem 

atrasar demasiadamente oa navios, oa res!duoa • misturas 
~ contenham substâncias liquidas nocivas que, como 
conaeqftincia da aplicação deste AneXo, tenhaa permanecido 
a bordo doa navios que as transponaa, para serem 

desearreqad&SJ e 

b) os portos d.e reparos 
transportadores de 

incumbidos de reparos d• navios 
produtos qu!micoa deveria ter 

instalações adequadas para o recebimento de res!duoa e 
misturas contendo substâncias l!quidaa nocivas. 

2. o Governo de cada Parte determdnará os tipos das instalações 
a serea providas para oa :fina do parágrafo (1) desta aeqra em cada 
porto de embarque e desembarque d.e carga, terminal e perto de reparos 
de navio ~ seus territõrioa e noti~icarã à orqanização a respeito. 

3: Cada Parte noti:Úcarã a orqanizaçio, para fina de. divulqaçio 
ia Partes interessadas, sobre qualquer caso ea que as instalações 
requer.idas d• acordo com o par&gràfo · (1) deata Reqra for .. con•i4•rad&s 

inadequadas. 
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REGRA B 

Medidas de Controle 

1. O Governo de cada Parte da Convenção deverá designa~ ou 
autorizar inapetores para os fins de fazer viqorar esta Reqra. 

SIJBSTINCIAS DA CATEGORIA A EM TODAS AS .lRl!:As 

2. a) se um tanque 

descarregado aaa não limpo, 
L~vro de Registro de C&rqa. 

estivar parcia~nte descarregado ou 
deve. ser feito ua registro apropri~do·-no 

b) Ati que •••• tanque seja limpo, toda operação aubseqi!ente 

de bombeamento ou de tranaferineia levada a efeito ea conexão coa •••• 
tanque deverã, tambim, ••r lançada no Livro Reqistro de Carqa. 

3. Se o tanque estiver para ser Lavado: 

a) o efluente oriundo da o~raçio de lavaqem deverá ser 
dttscarreqado do navio para uaa inatalaçio de recebJ.a.nto 
pelo .. nos ati que a concentração da subatincia na 
descarga, ecmc indicada pela análise de .-.ostras do 
afl.ut!!lnt.e tJ.raca. pelo inspetor, tenha ca!do para a 

concentração residual especifica~ para eaaa aubatincia no 
Apindice II a eate Anexo. 
Quando tiver ai40 atinqida a concentraçio reaiudal 
requerida, aa Lavagens deacarreqadaa na instalação de 

receb~nto ati que o tan~ esteja vazio. Lançaa.ntoa 
apropriados deaaaa operações deverão ~·r Leitoa no Livro 
de Registro de Carqa e certificados pelo inapetor, e 

b) após a diluição do resíduo, entio reaanaaeente no tanque, 
eom i.qua i9114l a ~lo .. nos 5' da capacidade do ttulq\1e, 
esta 'mistura· pode ser deacarreqada no aar de acordo com aa 
d.isposiçS..a da a.l.ineaa (1) (a), (b) e' (e) ou (7) (a), (b) 
e (c), como aplicável, da Regra 5 deste AneXo. Deveria aer 
feitos lançamentos apropriados desta operações no Livro de 
Reqiatro de Carqa. 

4. Quando o Governo da Parte recebedora estiver convencido da 
impraticabilidade de medição da concentração da aubatincia no efluente 
aam causar um atrzao demasiado ao navio, eaaa Parte pode aceitar um 
procedimento alternativo come aendo equivalente i alinea 3 (a) deade 

qu•• 
a) um procedimento de •pré-limpeza• deaaa aubatincia, para 

eaae tanque baseado em normas desenvo2vidaa pela 
Or9a.nizaçio, seja aprovado pela Administração • que essa 

Parte concorde que tal proced±Bento a~enderã plenamente 
aoa requiaitoa do pariqrafo 1 ou 7, como aplicável, ~ 
Reqra s deste Anexo, coa rel&çio i. obtenção das 
concentrações residuais preacritaar 
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b) um viatoriador, devidamente autorizado pela Parte, dev~ 
certificar 'no Livro Reqiatro de carqa que z 

i) o tanque, suaã bõmbas 8 sistema& de canalizações 

foram esvaziados e a quantidade de Óleo remanescente 
no tanque é igual ou inferior i quantidade em que se 
baaeou o procedimento de pré-limpeza mencionado no 
subparigrafo ii deste parágrafo; 

ii) a pré-limpeza foi efetuada em conformidade com o 

procedimento aPrOvado pela Administração para aquele 
tanque e aquela aubatância J e 

iii) as ãquaa de lavagem resultantes da pré-limpeza foram 
deacarreqadas para 'uma instalação ·de recebimento e o 

tanqU-e ~atá vazio: 

-c_) a deacarqa 
seri feita 

para o mar de : _qttalciuer red.duo 1:-emaneacente 
da acordo com o disposto no parágrafo 3 {b) 

desta Regra e o registro apropriãdo será feito no Livro 

Registro de carga. 

SUBST:bCIAS DA CATEGORIA B, FORA DAS AlmAS ESPECIAIS 

E SUBSTANCIAS DA CATEGORIA C EM. TODAS AS !RUS 

s. Sujeito i fiscalização e aprovação pelo inspator devidamente 
auto~izado ou designado, como considerado necessário pelo Governo da 

Part•,. o Comandante do navio. deverá, com relac:io a uma substância da 

Categoria B fora ~ ireas espaciais e a substâncias da Categoria C em 
todas as ireaa, assegurar o cumprimento do seguinte: 

a) se o tanque estiver parcialmente descarregado mas não 
limpo deverá ser feito um lançamento apropriado no Livro 
Registro- de carqa, 

ii 

ii) 

iii) 

o sistama de canalização de carga que serve esse 

t:anque deveri ser drenado e o lançamento apropriado 

ser.i feito no Livro Reqistro de.ç4rga, 

a quantidade de substâncias, remanescente no tanque 

não deverá exceder a quantidade.mâxima que, para easa 
substância, possa ser descarregada de acordo com a 
Reqrã 5 (2) (c) deste Anexo, fora das ireas especiais 
no çaso de substâncias da categoria B, ou de acordo 
coa as Reqras 5 (3) (c) e 5 (g,-- -CCJ" fOra e dentro, 

respectivamente, de · áreas especiais, no caso de 
substâncias da câteqoria c.· 
Deveri ser feito o lançamanto apropriado no Livro 

Reqistro de carqar 

quando •• tencionar descarre9ar • quantidade 
remanescente de substincia no ID&r, deveria ser 
cumpridos os procedtmantoa aprovados e dever&. ser 
coJt•e<JU.ic!~ _ a · diluição nec••slr.i& da subatiacia, que 

.. ja ••tiafatória para tal deacÃrqa. Deveri ••r fe~to 
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iYI 

o l.aDo~to apropriado no Livro llaqiatro ela C&qar 
ou 

quaado aa lavaqana da - aio alo deacarraqad&a DO 

aar, ae tiver 1\lqar qualquer tran8'rerincia in.-ce:n~a 

daa lavagens da••• -· elavari aar falto o 
l.uo~to apropriado no Livro Reqiatro da C&J:'9a, a 

v) qualquer daacarqa aubaaqtlanta no u.r, 4e tala 
l.avaqana da tanque, deverl aar feita de acordo ca. o.a 
raquiaitoa da a.qra 5 desta ADexo para a lrea 

apropriada • C&te9oria ct. aubatlncu ~lvidar 

c) se o tanque estivar Para aer ·lavado no poz:toz 

i) aa lavaqana de tanque deveria aar daacarraqadaa nuaa 

inatalaoio da recebimento a o lano~to apropriado 
4aftrl aar feito no Livro ~istro da carqa, 011 

.U.) •• lavaqana da tanciu• aario aantidaa a bordo 4o navio 
• devari au falto o lanç...nto àpE'Opriado no Llvro 

ltetJiat:ro ela carga, indicando a localiza ola e 
elispoaioão das lavaqans. 

4) Se ap6s a ctaacarqa da uaa aubstincia da C&teqorià 'C dentro 
da a.a lraa espacial, quaiaquer realctuoa ou lavaqana de 

tanque tiverea que aar -...ntidoa a bordo ati que o navio 

esteja fora ela lraa espacial, o ccw•ndanta daverl afatuar 
o l.ano~to _pertinente no Livro Raqi*tro' · de Carqa ~e, 
Mata c-o, aario apliciriia ·o• ~a.toa •xPlanaaàa 
na Beqra 5 (3) elaat:e Anexo. 

SO!ISTfNCIAS OA. CATBGOIUA B, DENTRO 

DAS ARos ESPECIAIS 

G. Sujeito i f'i.acalizaoio ... ,aprovação pelo inapator davi~ta 
&U'te!rizado ~ daa~~do, c01110 considerado necaaairio pelo Governo 4a 
Parta, o Cclaan4anta do navio deverá, com relaoio a uma suhatincia da 
C&t&9oria B daa.tro da uma ir:a eapacial, aaaaqurar o cuçriMa.to do 
aequintaz 

aJ •• ua t:anque estiver parcialmente daacarreqado ou 
ctaacarregado ... niio limpe, deverá. aer foi to o lanç&Mnto 
•propriado no Livro Raqiatro do Carga, 

b) at' que . eaaa tanque aeja limpo, cada bcJW)a~to ou 
operaeio de trana~arincia subaeqdenta, levado a e~aito aa 
conaxio com ••s• tanqu.a deverá tUlbia ••r lançado no LiYro 
Reqiatro da Cargar . 

c) •• o tanque estiver para aar lavado, o e~luenta ela 
oparaoio da lavaq- do tanque, que dava ri contar ua -.olu.~~ 
de lqua n.io -nor do que 0,5 por cento do vol\Uie tot&l do 

'tanque, elevar i ••r daacarraqado do navio para u.. 
inatalaoio da. recebt.&nto, ati que o tanque, au.a ~ a 
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aeu aiat... de canalização eatejaa vazios. Deverá ser 
teito o lançamento apropriado no Livro Registro de carga: 

d) •• o tanque eativer para ser ~teriormente limpo e 
eavaziado no marP o Comandante dev•ri asaequrar-se de que! 

i). aejam cumprido• 
na Regra 5 {8) 

oa procedimentos aprovados, referidos 
(c) deste Anexo a que lançamentos 

apropriadoa foram feito• no Liv~o Registro de carga, e 
de que 

ii) qualquer de.carqa no mai:' seja feita -de acordo com os 

requiaitoa da Regra S (8) deste Apexo e que seja feito 
wa lançam.nto apropriado no Livro Registro de cargaJ 

et •• apóa a deacarqa de uma subati~cia -da Cateçoria a, 

dentro de uma área especial, .quaisquer res!duos ou 
lavaqen• de tanque tiverem que ser mantidos a bordo até 
que o navio esteja, t:o"ra da ár&a f!lspecial, o Comandante 

deverá indici-loa por um lançamento apropriado no Livro 
Reqistro de Carga e,.. neate caso,.~ .serão aplicáveis os 

procRU..S.toa e:q:tlanadoa na Reqra ~· (2) dt!lste Anexo. 

SQBST.AN'CIAS DA CATEGOIUA I) 

EM TODAS AS ADAs 

1. · O Ccaand&Dte de ua navio deverá,. coa rela.çio a waa aubatincia. 
da Catqoria o, aaaequrar- o cusi:IPrimento do seguintes· 

•• Se ua tanque estiver parcialmente desc:arreqado, ou 
de.acureq~o ua nio limpo, deverá !Jer feito o lançamento 

apropriado no Livro Reqiatro de Carga. 

bt Se o tanqaa aativer para ser limpo no mar: 

i) o a:iat- da canalb:açio de cax'9'& que serve eaae 

Unqua davari ser drenado • o lançaJMnto apropriado 
sará faitct no Livro Registro de Carqat 

1:1.) 'quaado •• 

r~ac:antc 

CODS&9Uic!&· a 

tencionar descarregar a quantidade 

de subatincia. no mar,. deVC!IIri ser 
diluição neceaairia da subatincia,. que 

aaja satisfatória para tal de .. carqa. Deverá ser feito 

o lançamanto apropriado no Livro Registro de Carqa, 

cu 

iii) quando aa lava9ena de tanque nio aio deacarreqadas no 

aar; H tiver luqu qualqu-:r tranaferinci.n. interna 

da a lava9ana dessa tanque r deverá ser feito o 
lanç~to apropriado no Livro Raqiatro de Carqa, e 

iv) qualqau daacarqa subaaqtlante no mar' da tais lavaqena 

de tanque deverá ••r feita dll acordo com os 
requisitos da Reqra 5 (4) desta Anexo. 
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c) Se o tanque estiver para ser lavado no porto: 

i) aa lavaqans de tanque deveria ser descarregadas numa 
instalação de recebimento e o lãnçamento apropriado 
·deverá ser feito no Livro Reqiatro de_ carqa: ou 

ii) as lavaqena de tanque seria mantidas a bordo do navio 
devendo ser feito o lançamento apropriado no Livro 

Registro de Carga, indicando 
disposição dessas lavagens. 

DESCARGA PROVENIENTE DE t1M 'l'ANQU!: 

DE RES:t:DUO 

• localização e 

Quaisquer res!duos mantidos. a bordo num tanque de res!duo, 
incluindo os dos porÕt!ls dos compartimentos de bombas, que contenham uma 

substância da Cateqoria A, ou, dentro de uma irea eapecial, seja uma 

substância da Categoria A Ou da cate~oria B, deverão 8er descarregados 
numa instalaçio de recebimento de acordo com as 4iaposiçõea da Reqra 5 
(1) ,, (7) ou {8). de•t.e Anexo~ como aplicável. Deverá ser feito o 
lançamento apropriado no Livro Reqiatro de Carga. 

9. Quaiaquer rea:tduoa mantidca a -bordo num tanque de rea!duo, 
incluindo os doa porõea dos compartimento• de bombaa, que eontenhaa uma 
aubatincia da Categoria B fora de uma irea eapecial, ou uma aubatância 
da categoria c em todas •• irea•, e que excedam o total das quantidades 
miximaa eapecificadaa na Reqra 5 (2) (c), (3) (c) ou (9) (c) de&tl! 
Anexo, como aplicável, deverio ser deacarrsqadoa numa inatalaçio de 
recebimento. Deveri aer feito o lançamento apropriado no Livro Registro 
de Carga. 

REGRA 9 

Livro Reqiatro de Carga 

1. ~o navio a que se aplique eate Anexo deverá aer provido de 
um Livro Registro de Carga, seja como parte do Diário Náutico ou seja 
de outro modo, na forma espec.ifi.cada. no Apindice :rv a este Anexo. 

2. O Li.vro Reqistro de Carqa deveri aer preenchido, numa base de 
tanque por tanque, aempre que quaisquer da• Sl!guintea operações com 
aubatinciaa l!qui.daa nocivas tenha luqar no navio: 

iJ carregamento, 
ii) deaearreqamento; 

iii) tranaferência de carga; 
iv) tranaferincia de carga, resíduos de carga ou misturas 

contendo carga, para um tanque de ~ea!duo: 
v) limpeza de tanques de carqa; 

vi) transferência proveniente de tanque• de res!duo; 
vii) laatreamento de tanques de earqa; 

viii) tranaferiricia de água de lastro aujar e 
ix) deaearqa para o mar de acordo eom a Regra 5 deste 

Anexo. 
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No caso da qualquer descarga, da espécie referida no Artigo 7 

da presente COnvenção e na Regra 6 dest~ Ana'xo, de qualquer sÚbstãncia 

liquida nociva ou mistura contendo tal substância, seja ela intencional 
ou a~identa~, deverá ser feito seu lançamento no Livro Registro de 
Carqa, estabelecendo aa circunstâncias da descarga e as razões para a 
mesma. 

•• Quando um inspetor, designado ou autorizado pelo Governo da 
Parte da Convenção para supervisionar quaisquer operações de aCordo com 
este Anexo, tiver inspecionado um navio deverá ela fazer o lançamento 
apropriado no Livro Registro de carga. 

S. CAda operação referida no• pariqrafos (2) e (3) desta Reqra 

deverá sar detalhadamente registrada, sem demora, n~ Livro Registro de 
C,arqa de modo que. todos os lançamentos no Livro apropriado para essa 
operação sejam concluido.. 

Cada lançamento deverá ser asainado .. pelo oficialr ou 
oficiais, encarregados da operação em causa e, quando o navio estiver 
guarnecido, cad~ página deverá ser assinada pelo COmandante do navio. 
os lançamentos .no Livro Registro de Carg~ serão feitos na lingua 
oficial do Estado cuja bandeira o navio está autor~z~o a arvorar e_ nos 
navios portadores de um Certificado Internacional. ,de Prevenção da 
Poluição para o Transporte de Substâncias Liquidas Nocivas a Granel 
(1973) serão feitos em inglê• ou francês. Os lançamentos numa l!nqua 
nacional oficial do Estado cuja bandeira o navio: eati autorizado a 
arvorar deverão prevalecer no caso da .uma disputa o~ discrepância. 

6. O Livro Registro de Carga aerá guardado ~ local onde esteja 
prontamente disponivel para uma inapeção e, excato nos casca de navios 
a reboque desguarnecidos será mantido a bordo do navio. 

Deverá ser guardado por um perfodo de dois anOs apôs ter sido 
feito o último lançamento. 

7. A autoridade competente do Governo de uma Parte pode 
inspecionar o Livro Regi•tro de carqa a bordo de.qualquer navio a que 
se-aplique este Anexo, enquanto o navio estiver em seus portos e pode 
tirar UZL1. c6pia de qualquer l.ançiamento nesse livro. e solicitar ao 

Comandante que certifique tratar-se de cópi~ autêntica. Qualquer cópi~ 
as•tm feita que tenha sido certificada pelo Comandante do navio como. 
uma cópia autintica de um lançamento no Livro Registro de Carqa do 
navio será admitida em qualquer processo ju!fieial como ~vidência_ dqa, 
fatos expo•toa no lançamento. 

A in•peção de um Livro Reqiatro de carqa • a retirada de ~ 
cópia certificada, pt~la autoridade c:ODlpetente da' acordo c0111 e•t• 
pariqrafo será feita tio prontamente quanto posaivel, a ftm de niO 
atr.aar exé~aaivamente o navio. 

REG R A lC 

Vistorias 

1. os navios que e• tão sujeitos i• diapoaicões· deate Anexo e que • 
tranaportea •ub•tãnciaa l'!.quidaa nociva• a granel. aerão viatoriadoa 
c:cmo •• ·~t 
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a) uma viatoria inicial, antea do navio ter entrado em 
aervico ou antea que lhe tenha aido emiti~o pela primeira 
vez o certificado exiqido pela Reqra 11 deate Anexo, a 
qual incluirá uma inspeçio completa de aua aupereatrutura, 
oquipamentoa, inatalaçõea, arranjos e material na medida 
em que ~ navio for abranqido por eate Anexo. A viatoria 
aeri tal que aãaeqUre o pleno atendimento doa requiaitoa 
·aplicivei• daate AneXOJ 

b) viatoriaa peri6dicaa, a intervalo• e•peci:ficadoa __ pela 
Adminiat-ração, o a quaia não devem exceder 5 ano a, 
efetuada• de modo a aaaequrar que a eatrutura, 
equipmMntoa, inatalaçõea, arranjo• e 1U.terial .atendam 
plenamente aoa requi•itoa apliciveia deate Anexo. contudo, 
quando a dura·ção do Certificado Internacional de Prevenção 
da Poluiçio para o Tranaporte de Sub•tinciaa L!quidas 
Nociva• a Granel (1973_) for prorroqada como ••pecificado 
na Req~a· 12 ( 2) ou ( 4 J deste Anexo, o intervalo da 

vi•toria periódica pode ser correapondentemente 
prorrogado, e 

c) vi•toriaa inter..edi&riaa a intervalos especificados pela 
Adminiatraçio, oa quais nio excederão 30 meaea, realizadas 
de modo. a aaaequrar que o equipaDN~nt.o e oa aiatemas de 
bomba e canalizaçÃo a ele aasoci.adoa atendam plenamente 
aoa requisito• aplicáveis deste Anexo e estio em condições 
de trabalho. A viatoria se apoiar& no Certificado 
Internacional de Prevenção d.a Poluição para o TranSporte 
de Subatinci.aa Llquidaa Nocivas i Granel (1973) emitido de 
acordo com a Regra ll•deate Anexo. 

Aa vistQriaa de um navio relacionadas ao cumprimento das 
diapo•ições deate Anexo serão levadas a efeito por Oficiai• da 
Adminiatração. A ~dminiatração, contudo, 
ina~torea,. nomeados para esae fim., 

reconhecidas. 

pode incumbir da• vistorias 
ou organizações _ p_or . ela 

Em cada caso a Admini~tração interessada garantirá a execução 
perfeita e a eficiência das vi!ltorias. 

3. Após ter sido reali:Í:ada qualquer viator_i.a de um navio de 

acordo com esta Regra, nio poderá ser feita qualquer alteração 
importante na estrutura, equipamento, instalações, arranjos ou material 
abranqido pela vistoria, sem a aançio da Adlll.inistraçio, - exceto a 
aubatitui;io direta de taie equipamentos e instalações pàra fins de 
reparo ou manutenção. 

REGRA 11 
Emissão de Certificado 

1. Será emitido um Certificado Internacional de Prevenção da 

Poluiçio para o Tranaporte de Substâncias Liquidas Nocivas ã Granel 
(1973) para qualquer navio que tranaporte subatinci.aa liquidas nocivaa 
e que esteja engajado em viaqens para portos ou terminais ao larqo sob 
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a jurisdição de outras Partes da convenção, ap6s a sua vistoria de 
acordo coa as di•poaiçõea da Reqra 10 deste Anexo. 

2.. Ta.1 CertifiCad.o será emitido pela Administração ou por uma 
pessoa ou orqanizaçã.o por el'a devidamente autorizada .. Em cada caso a 
Administração assumirá total responsabilidade pelo Certificado. 

3. a) O Governo de uma Parte pode, por solicitaçio da 

Administração, determinar que um navio seja vistoriado e, convencido de 
que estio atendidas as disposições deste.Anexo, emitiri ou autorizará a 
eMissão de ua Certificado para o navio, de acordo com este Anexo. 

b) Uma cópia do certificado e uma cópia do relatório da 
vistoria serio remetidas, tio logo seja poaa!vel,· para a Administração 
solicitante. 

c) Um Certificado assim emitido conterá uma declaração de que 

a emiasio foi feita por solicitação da Adminiatraçio e terá a mesma 
validade, recebendo o moamo reconhecimento de wa Certifieado mn.itido 

com ba•• no. pará9rafo 1 desta Reqra. 

d) Nenbua Certificado Internaciona~ de Prevencio da Poluiçi~ 
para o Trúaport. de Subatinciaa L!quid&a Nocivas l Gn.Ml (1973) aeri. 
emiti.do para· qualquez: navio que esteja autorizado a arvorar a haM.eira 

de ua !:atado que nio aaja Parte da Convencia •. 

'· O Certificada deverá ••r rediqido ea l!nqua oficial do pala 
que o uite, em :fo:rma correapondente i do ID!!)dalo apreaentado no 
Apind.ic• V a este Anexo.· Se a l!nqu.a ut:i.~izacla não :for o .t.nqlia ou o 
franc:ia, o texto dever i incluir ver aio numa deaaaa l!nquaa. 

RBGRA 12 

Duracio da,. certificado 

1. O. Certificado ""IntarJi&Cional de Pravençio da Poluição para o 

Transporte de Subatinc.t.aa L!quidaa Nocivas i. Granel (l!J73) aerl eaitido 
para ua per!odo eapeeificada pela Ac!ainiatraçio, o qual. nio exced~rl o 

prazo de 5 anos a partir da ~ta da eaiaaio, ·~•ta ccao eatabel.:cicto. 
noa pariqrafoa 2 e 4 desta Regra. 

2. Se \111 navio, na ocasião ea que expirar o Certificado, nio 
estiver nua porto ou texain&l. ao larg"o aob ·;., juria4!çio da Parte d~ 
convenção cuja bandeira eati autorizado a arvorar,, _o .c.:rtificado pode. 

ae:i"Prorroc;r&do P.l.a--Adainíatração, maa tal. prorroqacio .. aeri concedi~· 
aa.ente para o f±a de permitir que o naVio ca.plete aua Yiaq .. para o 

Eetado enja bancteira ~ati autorizado a arvorar ou para 'aquele ea que. 

e ati para aer viatoriado, e ia ao somente no a caso• ... , que ~c a 
oportuno • razoivé1 fazi-lo. 

l. Nenhua CertifiCado 

~r .todo d• maia de s ..... r 
prorroqação nio dever,, na 

',J. 

eeri eles~ maneira p~ado por ua 
e o navio a que for concedida _ tal 

sua cheqada ao Eat;ado enja bandeira eat~. 
autorizado à. arvorar ou ao portO ea que e ati· para ser viator~ado:, ••r 

autorizado .. virtude de tal prorroqacio_, A: deixar •••• porto ou !:atado 
... que tenha obtido novo certificado. 
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t. Da Certificado que nio tenha !ido prorrôqado ea conf0:midade 
c::ca u dbpoaiçõea do par.igrafo 2 desta Ritqra pode ser prorroqado pela 
Adllini.atraçio por ua per!odo de graça de até Wll aia a partir da data de: 

.expiratlo nele estabelecida. 

5. Da certificado perderl sua validade se tiverem ocorr~0 
&ltarac&ia iJiportantea no~: estrutura, equipamento, Ulat.ala;õea, arranjo~ 
• -terial, exigidol por este Anexo, sem a aançio da Adminiatraçio, 

exceto a auba~ituiçio direta de tal·equipamento ou inatalac:io para fina 
4e ~paro QU -a.utençio, ou •• •• vistoria• intermedi.iriaa, ca.o 
upec.t.ficado. pela Ad.i.niatracio, de acordo cc.. a lteqra 10 (Ú (c) deste 
~xo •. nlo ti~ ai4o efetuadaa. 

6. Ua certificado 
ap6a • trana:ferincia de 
exceêo cc:.o eatipul.ado no 

emitido para um navio deixará de aer vãlid.o 
tal navio para a bandeira de um outro !:atado, 
paráqrafo 7 desta Reqra. 

7. Wa tranaferincia de Wll navio para a bandeira. de outra Parte, 

o Certificado per.aanaeeri .. viqor por ua perlodo não auperior a s 
•n•, desde que nio tenha. expirado ante a do fila deaae per!odo, qu ati 

que a Adaini.a.traçio eaita. um Certificado aubati.tuto, •• eatà eaia~io 
ocorrer aa.tea ·doa 5 ••ea. Tio loqo aeja poaa!vel,. ap6a ter tido luqar 

a tJ:anllferiDeia, o Governo da Parte ~j~ _bandeira o navio estava. 
ULterio~t. autorizado a arvorar, remeter i i Ad:ainiatração uaa eSpia 
do Certificado poaaui.c!o pelo navio antaa de aua tranaferineia e, ae 

41apoli1ve1, u.a cópia do relatório .da vistoria pertinente. 

R !: G R A . 13 

Requiaitoa para a Minimização da 
Poluição Acidental 

1. O projeto, a eonatraçio, o equipamento e a operação de navios 

que truaport~ aubatineb.a liqui.da.a ~ci.vaa a g,;anel e que estio 
auieito. ia diapoaicõe• deat. Anexo deV.rio ••r taia que tornem •tnimA 
a deac~a incontrolivel no ~ d~ taia aubatincias. 

2. Conf~ u cli~aiçõ.a elo pariqrafo. 1 deata Reqra, o Governo 

de cada P&rte publicari ou fará. com que ·aejam. publicado• oa requisitos 
d8talha4oa cloa projetoa, conatruçio, equi~nto • operaçio de tais 
'navio8. 

3. ~ relaoão aoa navioa-tanques de pro;4utos qu!micos, os 

reqaiaitoa referido• no pariqrafo 2 deata Regra conteria, pelo menoa, 
todaa •• diapoaicõea contidas no eódiço para Conatruoio e Equipamento 
de Ravioa que Tranaportaa Subatinciaa Oulmicaa Periqosaa a Granel, 

&dotado pela Aaaa.bl,ia .da Orqanizaçio em aua Reaoluçio A.212 (VII) com 

.. ...Ilda a que po•aaa aer adot&daa pela Orqani.:caç.ii.o, deade que e•••• 

...adaa ao refe.~ido C~i9C'Ji ~~jam adot~daa e entra em vigor de .acordo 
CGII •• cl1•poaic6ea do Artigo 16 ela preaente Convencia para 
•...Gouiaento• acmre ... n4u de ua Apindi~e a ua Anexo• • 
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APSNDI-CE I __ 

Linhas Básicas para Categorizar &s 

Substâncias LÍquidas Nociva•· 

CATEGORIA A - Substâncias que são bio-a~umuladas e passiveis de se 

tornarem perigosas para a vida aquática ou para a saúde 
humana ou que são altamente tóxicas para a vida aquática 
(representadas por um Grau de Perigo 4~ definido por um 

TLm de menos de ppm) e, adicionalmenteot' hertas 
substinciao que são moderadamente' tõxicas para a vida 
aquática (representadas por um Gr'aU--' de Perigo ·3, detúl.ido 
por um TLm de lppm ou mais por~ de meD.?s de lO ppm} 

quando um determinado pes~- for 'dado para tdtores 
adicionais na curva de perigo ou . para características 

especiais da substância. 

CATEGORIA B - Substâncias que são- bio-acumuladaa' Co'm uma curta retenção 
da ordem de uma semana ou menos ou que são capazes de 
contaminar os alimentos do mar, 6~" C[Ue são moderadamente 
tóxicos para a' v~da aqUática (repreSentada. por um Gi'.ãu de 

Periqo 3,- definido por ·um TLm da 'ippm ou mais, ~rém. de 
menos de lOppm), e, adicionalmente, certas substânCias 
que são Liqeiramente tõxicaa pára a vida aquática 
(representadas' por um Grau de Perigo 2, definido por um 
TPm de 10. ppm ou maia, porém, de menos de 100 ppm) .qua~do 
·um determinado peso for dado para fatores adicioftais na 

curva de periqo ou para caracter!sticas especiá.l.s da 
~ubstância. 

CATEGORIA C - Substâncias que são ligeiramente t?xicas para 
aquitica (representada.• por um. Grau de Periqo 2, 

por um TLm de- lO ppm ou mais, porém, de menos de 
e, adicionalmente, certaa subst.inciaa 

a vida 
definido 

100 ppm) 
que sio 

praticamente tóxicas para a vida ~quâtica (representadas 
por um Grau de Periqo 1, definido por um TLm de 100 ppm 

ou mais~ pcrém de menos de 100,0 ppm) _ -~~ndo um. 

determinado peso for dado 

curva de perigo ou para 
subatância. 

para fatores adicionais na 

caracter!sticas especiaiiÍ·:-- da 

CATEGORIA D - Substâncias que sio praticamente .atóxicaa para a vi~ 

aquática (representadas por um GraU de Periqo 1, definido 
por um TLm de 100 ppm ou mais, po~êm de 'meno• dtl 1000. 

ppm) : ou que produzem depósitos que cobrem o tun"do do_ \nar 
com uma alta demanda bio-quimica de oxiqinio (Doo), ou 
altamente perigosas para a. saúde h~a, com um LD . de 

menos de Smg/kqJ ou que produzem. uma redução modera~~ da 
utilização do mar para recreação devido a persistência, 
mau cheiro e caracteristicas venenosa• ou irrit~~~a, 
interferindo possivelmente coa a utiliza~io daa pra~a., 
ou moderadamente perigoSa• para a saúde h\U!Uina,.' .coa Ulll 
LD de 5mq/kq ou mais, porésa de meno• de 50aq/kg, e _que 

produza- liqeira'redução da recreação. 
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OO'TftAS SUBSTANCIAS L%QO'IDAS 

outra• aubatinciaa que nio eatejam naa Categoria& A, B, c 
e D acima. 

A P ! N D I C E II 

Liata de Subatinciaa L!quidaa Nocivaa 
Tranapcrtadaa i Granel 

Cataqoria 

de polui- Concentração 
çio para reaidual 
deacarqa (Percentagem 

Número operacio- por peso) 

nol 

Subatincia DN Rt~gra 3 Regra Reqra 5 

do 5 (l) do do 

Anexo· Anexo AneXo 
II II II 

I II III IV 

Fora de Dentro de 

&.reaa ire as 
especiais eapeciais - . 

Alde!do Aeitico 1089 c 
Acido Acético 1842 c 
Anidrido Acitico 1715 c 
Acetona 1090 D 

(Acetona Cianohidrina) 1541 A 0,1 o,os 
Cloreto de Acetila 1717 c 
Acrole!Íla 1092 A 0,1 o,os 
.l.cido Acr!lico* - c 
Acrilonitrila 1093 8 

Adiponitrila - D 

Sulfonato de Alcoilbenzeno -
(ABS) 

(Cadeia Normal ou Re~a, c 
(Cadeia R.mificada) 8 

.llcool Al!lico 1098 8 

Cloreto de Alila 1100 c 
Sulfato de Alum{nio 
(Solução de 15\ - D 

~no etil Etanolamina 
(Bidroxietil etileno 
DiaainoJ * D 

.A.!5nia (21!1\ Aquo•a) 1005 8 
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Acetato de Iao-Amila 
Acetato de N-Amila 

!lcool N-Amilico 
Anilina 
Benzeno 
Alcool Benzilico 
Cloreto de Benzila 

Acetato de N-Butila 
Acetato de seo-Bulila 
Acrilato de N-Butila 
Butirato de Butila* 
Butileno Glicol (•) 
Metacrilato de autila 
Aldeído N-But!rico 
Acido But!rico 
(Solução) 

Oleo de Cânfora 
Di-Sulfeto de Carbono 

1104 

110-4. 

1547 

1114 

1738 

1123 

1124 

1129 

1130 

1131 

Tetra Cloreto de Carbono 1846 
Potassa Cáustica 
(Hidróxido ~~ Potássio) 1914 
Acido cloro-Acético 1750 
Clorofórmio 1898 

Cloridrina (Bruta)* 
Cloropreno* 1991 
Acido Clorossulfõnico 1754 
Para-Clorotolueno' 
Acido c!trico (10\-25\l ~ 

creosoto 
Cresób 
Acido cre•ilico 
Aldeído Crotõnico 

CUmeno 
Ciclo Hexano 

Ciclo Hexanol 
Ciclo Haxanona 
Ciclo Hexilamina* 
Para Cimeno 
(Isopropil-Tolu~no)• 

oecahidro Naftale~o 
Decano* 
(Alcool Diacetõnico)* 

!ter Di-Benz!lico* 
Dicloro Benzenoa 
!ter Dicloro Etílico 
Diclóro ProPeno-Dicloro 
Propano 

Miaturadoa {D.D-Fumiqante 
do Solo) 

D!-Etil AJÍI:ina 

Di-Etil Benzeno 
{Mistura de Isómeros) 
!ter Di-Et!lico 
Di-Etileno Triaaina* 

1334 

2076 

2022 

1143 

1918 

1145 

1915 

2046 

1147 

1148 

1591 

1916 

2047 

1154 

20;49 

1155 

2079 

c 
c 
D 

c 
c 
D 

B 

D 

D 

D 

B 

D 

o 
B 

• 
o 
B 

A 

B 

c 
c 
B 

D 

c 
c 

• 
D 

A 

A 

A 

• 
c 
c 
D 

D 

D 

D 

D 

o 
D 

c 
A 

B 

B 

c 

c 
o 
c 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,005 

o,os 
o,os 
0,05 

~qurnta-feira 26 1957 

0,05 
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Di-Etileno Glicol &ter 
MOnO-EtiliCO 
Di-Etil Cetona 
( 3-Pentanona.) 
Di-Iao Butileno* 
Di-I•o Butil cetona 
Di-Iso Propanolamina 
Di-Iso Propilamina 
!t•r Di-Iso Prop!lico* 
Di7Metilamina (40% Aquosa) 
Di~Metil Etanolamina 
(2 Di-Hetil Amino Etanol)* 
Di•Hetil Fo~ida 
.l-4-Doixano* 
Defenil/Oxido 
De . .finilico Misturado* 
Dodecil Benzeno 
Epi-Cloridrina 
Acetato de 2-Extoxietila* 
Acetato de Etila 
Acrilato de Etila 
Etil Amil Cetona* 
Etil-ciclo-Hexano 
Etileno-cloridrina 
'{2-cloro Etanol) 
Etileno-cianidrina* 
Etileno Di Amina 
Di-Bromo Etileno 
Qi-cloro Etileno 

Etileno Glicol-
~ter Monoet!lico 
(Met~l Calo .solvente) 
Acrilato de 2 Eti"n aexila* 
Alcool 2-Etil Hex!ii~o 
Lactado de Etila* 
2-Etil-3 Propil Acroleina* 
Aldeído Fórmico 
(37-50\ Solução) 
Acido Fórmico 
Alcool FurfUr!lico 
Acido Heptanóico* 
Hexametileno Di-Amina* 
Acido Clor!drieo 
Acido Fluoridrico 
(40\ Aquoso) 
reróxido de Hidraqinio 
(maior do que 60\) 

Acrilato de lso-Butila 
Alcool Iso-Butilico 
Metacrilato de Iso-Butila 
Alde!do Iso-But!rico 
Iso-octano* 
Iso Pentano 
Iso-Forona 
Iao-Propilamina 

1156 

2050 

1157 

use 
1159 

1160 

2051 

1165 

2023 

1172 

1173 

1917 

1135 

1604 

1605 

1184 

1171 

1192 

1199 

1779 

1783 

1789 

1790 

2015 

1212 

2045 

1221 

c 

D 

D 

D 

c 
c 
D 

c 

c 
D 

c 

D 

c 
B 

D 

D 

D 

c 
D 

D 

D 

c 
B 

B 

D 

D 

c 
D 

B 

c 
D 

c 
D 

c 
D 

B 

c 
D 

D 

D 

c 
D 

D 

o 
c 

- - . -
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Iso-Propil Ciclo-Hexano 
Isopreno 
Acido Lático 
Oxido de Mesetila* 
Acetato de Metila 
Acrilato de Metila 
Alcool Metil-~ilico 
Cloro Metileno (Di-Cloro 
Metano) 
2-Metil 5-Etil. Pir-idina* 
Metacrilato de Metila 
2-Metil Penteno* 
Alfa-Metil Estireno* 
Mono-cloro Benzeno 
Mono Etanol Amina 
Mono Iso Propanolamina 
Mono Meti! Etanolamina 

Mono Nitro-Benzeno 
Mono I.sopropil-Amina 
(Morfolina)* 
Naftaleno (fundido} 
Acido• Naftênicoa* 
Acido Nítrico (90\) 

2-Nitro Propano 
Orto-Nitrotolueno 
Alcool-Monilico* 
(Monil Fenol) 
N-o etanol 
Oleum 
Acido oxilico (10-25\} 
Penta Cloro etano 
N-Pentano 
Percloro eti1eno 
(Tetra Cloro Etileno} 
Fenol 
Acido Fosf6ric:o 
Fóaf6ro (Elementar} 
Anidri4o Ftilico 
(Fundido} 
Beta-Propiolactona* 
Alde!do Propiônico 
Acido Propiõnico 
Anidrido Propiõnico 
Acetato de N-Propila* 
Alcool N-Propllico 
N-Propilamina 
Piridina 
(Silicon Tetrachloride) 
' Dicromato de sódio 

(Soluçiol 
Hidróxido de sódio 
Penta Cloro Fenato de 
Sódio (Solução} 
Estireno Monõmero 

1218 

1229 
1231 
,1919 

1593 

1247 

2054 

133.f. 

2031/ 
2032 

16 6.f. 

1831 

1669 

1265 

1897 

1671 

1805 

1338 

1275 
18.f.8 

1276 

1274 

1277 
1282 

1818 

1824 

2055 

n 
c 
n 
c 
c 
c 
n 

B 

B 

n 
n 
o 
B 

n 
c 
c 
c 
c 
c 
A 

A 

n 
c 
c 
c 
c 
c 
n 
B 

c 

B 

B 

o 
A 

c 
B 

n 
n 
n 
c 
n 
c 
B 

n 

c 
c 

A 

c 

0,1 
0,1· 

0,01 

0,1 

o,os 
0,05 
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Acido SulfÚrico 

(Sebo) 

Tetra-Etilato de Chumbo 
(Chumbo Tetra-Etil) 
Tetr~ Hidro~urano 

Tetra Hidro-Naftaleno 
Tetra Metil Benzeno 
Tetra Metilato de Chumbo 
(Chumbo Tetrametil) 
Tetra Cloreto de Titânio 
Tolueno 
Diiso Cianato de Tolueno* 
Tricloro Etano 
Tricloro Etileno 
Tr.Íeta.nolam.ina 
Trietilamina 
Trimetil Benzeno* 
Fosfato de Tri-Totila* 
Terebintina (Madeira) 
Acetato de Vinila 
Cloreto de Vinilideno* 
Xilenos (Mistura de 
IsómeroS) 

1830/ 

1831/ 

1832 

1649 

2056 

1540 

1649 

1838 

1294 

2_078 

1710 

1.296 

1299 

1301 

1303 

1307 

D 

A 

D 

c 
D 

A 

o 
c 
B 

c 
B 

o 
c 
c 
B 

B 

c 
B 

c 

0,1 

0,1 

o,os 

o,oo 

* O asterisco indica que a substância foi inclu!da provisoriamente 
nesta lista e que são necessários dados posteriores a fim de 
completar a avaliação de seu perigo para o· ambiente, particularmente 
em relação aos reCuraoi vivoa. 

A P ~ N D I C E III 

Lista de Outras SUQstãncias Liquidas 
Transportadas a Granel 

Aceto-Nitrila (Cianeto de Metila) 
Alcool Ter-Am!lico 
Alcool N-But!lico 
Butiro Lactona 
Cloreto de Cálcio (Solução) 
Oleo de castor 
sucos c!tricoa 
Oleo de cõco 
Oieo de F!qado de Bacalhau 
Alcool Iao•Dec!lico 
Alcool N-Dec!lico 
Alcool Octyl Cec!lico (Cecyl octyl Alcohol) 
!ter Di-But!lico 
Di-Etanol Amina 
Di-Etileno Glocol 
Di-Penteno 
Di-Propileno Glicol 
Aleool Etilico 
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Etileno Glicol 

Alcoois Gordurosos (Cg -s_ ) (Fatty Alcohola) 
Glicerina. 
N-Hept.ano 

Repteno (Mistura da Isómeros) 

N'-Hexano 

Liqroina 
Alcool Met!lico 

Acetato de Meti! Amina 

Metil-Etil Cetona (2-Butanona) 

Leite 
:-!elaço 

Oleo de Oliva 

Polipropileno Glicol 
Acetato de Iso-Propila 
Âlcool IsO~Propilico 
Propileno Glicol 

Oxido de Propileno 
Propileno-Tetramero 
Propileno-Trtmero 
Sorbitol 

Enxofre (Liquido) 
Tri-Decanol 
Tri-Etileno Glicol 
Tri-Etileno de Tetramina 
Tri-Propileno Glicol 
~gua 

Vinho 

AP~NDICE IV 

Livro Registro de ca~qa par&. Navios Tranaportando 
Substãnciaa Liquida. Nocivas a Granel 

Quinta-feira 26 . 796r-

Nome do navio ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
capa c idade de transporte de carqa de cada tanque em metro a cúbico• •• , • 

··~··4································································· 
Viagem de ••••••••••••••••••••••••••••• para •••••••••••••••••••••••••• 

(a) Operação de carregamento 
1. Data e local do carreqamento 

2. Nome e categoria da(s) carga(s) recebida<•• 

3. Identificação do(a) tanque(•) carreqado(s} 

(b) Transferência de carga 
4. Data da tranafarincia 
s. Identificação do(a) tanque(s) (I) De 

(II) Para 
6. Ficou (ficaram) vazio(a) o(s) tanque(s) citado(a) ea 5 (I)? 

1. Se neqatiVOJ quantidade remanescente 

(c) Operação de de•carreq«mento 
a. Data e local do descarregamento 



7962 Quinta·feira 26 DIÁIHO DO CONGRESSO NÁCIONAL (Scção 11) 

9. Identificação do(s) tanque(s) descarrêgado(s) 
10. Ficou (ficaram) 0(8) tanque(a} vazio(&)? 
11. Se neqativo1 quantidade remanescente no(s) tanque(s) 
12. E•ti(estio} o(a) tanque(s) para ser(serem) -"iiinpo-(s)? 

13. Quantidade transferida para tanque de reaiduo 

14. Identifica.çio do tanque de residuo 

(d) La•treamento doa tanques de carga 

15. Identificação do(a) tanque(s) lAstreado(s) 

16. Data e posição do navio no·inicio d~ lastreamento 

(e) Limpeza doa tanques de carqa 

Subatincias de·Categoria A 
17. Identificação do(s) tant{Ue(s) limpo{s) 
18. Cata e local da limpeza 

19. Método(a} de limpeza 

20. Localização da instalação de receb1mE!ntÕ utilizada 

21. ConeentrãC~~ do efluente quando foi parada a descarga para a 
inatalação·de recebimento_ 

22. Quantidade remanescente no tanque 

23. Procedimento e quantidade de água introduzida no tanque no 

final da limpeza 
24. LocalizaçãÓ_ ·e data da descarqa para o mar 
25. Procedimento· e equipamento utilizado na descarga para o mar 

Substincias de categoria B, C e D 

26. Procedimento usado na'lavagem 

27. Quantidade de igua utilizada 
28. Data e lo_calização da descarga para. o mar 
29. Procedimento e equipamento utilizado na descarga para o mar 

(f) Transferincia de água de lastro eujo 
30. Identificação dofiiY tanque{s) 

.31. Data e posição dÕ navio aõ inicio da descarga para o mar 
32. Data e posição cfo -naVio ao término da descarqa para o mar 
33. Velocidade(.i) do naVio durante a descarga 

34. Quantidade descarregada no mar 
35. Quantidade de água poluida transferida para o(s) tanque{s) de 

res!duo. (Identificação do(a) tanque(s) de resíduo) 
36. Cata e porto de de-scarga para instalações de recebimento. em 

terra (se aplicável) 

(q) Transferência oriunda de tanque de- resíduo/remoção de reaiduo 

37. Identificação do(&) tanque{s) de resíduo 

38. Quantidade remov~da de cada ~nque 
39. Método de remoção de reeiduo: 

a) instalaÇões de recebimento 

b) misturado com a carga 
c} transferido para um outro (outros) tanque(s) (Identificação 

do(a) tanque(s)) 

d) outros métodos 
•o. Cata e porto de remoção do ies!duo 

(hl Descarqa acidental ou outras excepcionais 

41. Data e hora da ocorrência 
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42. Local e posição do_ navio na hora 4a ocorrência 
43. Quantidade aproximada, nome e categoria da substãriêia 
44. Circunstâncias da descarqa ou escapamento e anotações gerais 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Assinatura do comandante 

APSNDICE V 

Forma de Certificado 

Certificado Internacional de Prevencão·da Poluição 
para o Transporte de Substãncias-L!qtiidas 

Nocivas i GrAnel 

(1973) 

(Nota: este certificado deverá ser suplementado, no caso de um navio 

tanque de produto• químicos, pelo Certificado exigido segundO as 
disposições da Regra 13 (3) do Anexo II da ConvençÃo) 

{Selo Oficial) 

Emitido de acordo com as diaposicões da convencia Internacional para 
Prevenção da Poluição por 'N&vios, 1973, sob a autoridade do Governo • 

.................. ~ ........ ~-~~··················~····················· 
(desiqnaçio completa do pa!s) 

por ••••••••••••••••••••••••••••• .- .... -. ••• ............... ••• •••••••••••••• 
(deaignaçio completa da pessoa competente ou organização autorizada, 
de acordo com aa dispoaiçõea da convençXo Internacioanl para 
Prevenção da Poluição por Nayios, 1973}. 

Nome do Indicativo Porto de Arqueação 

Navio Núme~ ou Letraa Inacriçio Bruta 

CERTIFICA-SE 

1~ Que o navio foi vistoriado da ~cordo com as diaposiçõea da Reqra 10 
do AneKo II da Convenç~o. 

2. Que a vistoria mostrou que o Projeto, a construção e o equipamento 

do navio sio de modo a minimizar a descarga não controlada de 

substâncias liquidas nocivas para o mar. 
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J. Que os seguintes diapositivos e procedimento• foraa aprovado• pela 
Administraçio em conexão com a implementação da Rmgra 5 do Anexo II 
da convenção: 

(Seguida da(sl folha(•) anexa(s), aaainada• e datad&•l' 

Este Certificado é vilido 
sujeito a vistoria(sl 

até ~··•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
intermediiri_a ( •I • intervalo ( • I 

························~·········································· 
Emitido em ···············································~~~~--~!~ 

(local ~e emissXo do Certificado) 

•••••••••••• 19 ••• . .................•••..•••............•.•. ~ .. 
<~•!natura do Oficial devid ... nta autorizada 

a emitir o Certificado) 

(Selo ou carimbo da Autoridade emitente, come apropriado) 

VISTORIAS INTERMEDIARIAS. 

Certifica-se que na vistoria intermediária, exigida pela 
Reqra 10(1) (c) do Anexo II da Convenção, este navio e •uaa condiQÕe8 
aatisfazem as disposições -pertinente• da Ccinveni;io. 

Assinado ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~··•••• 
(Assinatura do Oficial devidamente autorizado) 

Local ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·-· ·-· •••••••• 

Data •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··~··•••• 
(Selo ou carimbo da Autoridade, cOmo apropriado) 

As:•inado ...................... !.•• .................... ••• •••• ••• 
(As•inatura do Oficial devidamente autorizado) 

Local ............................. · ............................ . 

Data ........... •-·-·---. •-•. •-•-• ••••••••••••• • • ........ • .......... • ••• 
(Selo ou carimbo da Autoridade, como apropriado) 

De acordo com as disposições da Reqra 12 (2) e ('I do Anexo 
Iz-- da convenção, a validade destã certificado i prorroqada até 

·······························································~······· 

··~························~··········································· 
Assinado •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Assinatura do Oficial devidamente autorizado) 

Local •••••••••••••••••••••••••••••••••ç••••••••••••••••••••• 
Data .......................................... o.· •• • ••• •.,.. • •. • 

(Selo cu carimbo da Autoridade, como apropriado) 
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A N E X O III 

Reqra• para a Prevenção da Poluição por Substâncias Nocivaa 
Transportada• por Mar em Fardos,. em contêineres, 'l'anquea 
Portiteia.õú vãqõea ~ãriques-Rodoviários e Ferroviários 

REGRA 1 

Aplicação 

1. À 'menos· quê· 8Xpr&Saamente determinado de outro modo~ as 

Reqraa deste Anexo aplicam-se a tódoa õs navióa que transportem 
aubatincia• noci vü em fardos, Contiinêies ·, · tanques portáveis ou •. vaçrõea 
rodoviirioa e ferroviários • 

.Z. 'l'al. transporte de aubstinciaa noci vaa i proibido exceto se 

for de acordo coa as dhpoaiçõea deste Anexo. 
·~~··· ~-·· -~·· -

3. Supl ... ntando as disposições deste Anexo, o Governo de cada 
P~t• da Convenção puhlicari ou determinará a publicação de exiqinciaa 
üUlhadaa sobre o enfardamento, marcação e rotulaqea, docW'Iltlntação, 

eativaçio, ltaitaçõaa de quantidade, exce;õea e notificações, para 
prevenir ou miniaizar a poluição do ~!ente marinho por subatinciaa 
nocivas. 

4. P'ara oa fina deate Anexo, oa re~·eptãculoa vaz.i?•• 
c:ontiil'lllrea,. tanques portâteia e vaqõea tanquea, rodoviário• e 
ferroviirioa que tenhaa previamente sido utilizados no transporte de 
aubatlnciaa nocivaa deverão, elea meaaoa, :ser'em tratados como 
aubatiaciaa nocivas, a aenoa que seja. tomadas precauções adequada& 
para aaaegurar que não contenhADL nenhua res!duo que seja perigoso para 
o aabiente aarinho. 

REGRA 2 

Acondi.cionaaento 

Fardos, contii.nerea, tanquea portáteia e vaqõea tanquea 
ro4oviirioa • ferroviá.rioa deveria ser adeqaadoa 'para Ílinimizar o 
periqo para o mabiente marinho, relacionado coa seus conteúdos 
espec:!fic:oa. 

RI!:GRA 3 

Marcaçio e Rotulagem 

oa fardos, •• tuab&rcadoa individualaent.e ou ea unidades ou -
contlinerea, oa contentores, oa tanques portáteis ou os vaqõea tanques 
~ilrioa e ferroviários, qae contenh.. aaa •ubatincia nociva, 
4everlo ter 'uma marcacio durável, cem o nome técnico correto (o nome 
~rcial não deve ser usadO como naDe técnicot e alia diaao ••rio 
a&%eadoa ca. ua rótulo caracter!atico ou ua rótulo eataapado indicando 
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que o conteúdo é nocivo. Tal indicação será suplementada, quando 

possivel, por quaisquer outroa meles: pelo uso do número das Nações 
Unidas por exemplo. 

1. 

REGRA 4 

Documentação 

Em todos os documentos relativos ao transporte de substâncias 

nocivas por mar em que tais substâncias são mencionadas, será usado o 
noml!!l técnico eorreto daa s':lbstã~~ia·a: : {nio serão -usados os nom~s. 

comerciais). 

2. os documentos de 

incluirão um certificado ou 
embarque fornecid.os f1e.lo despachantes 

deêiAl:-ac;io de que o carreq'amentC/ a- ser 

transportado eati devidamente enfardado, marcado e rotulado e na devida 
condição para o transporte que torne m!nimo o parigo para o ambiente 
marinho. 

3. Todo navio que transporte substâncias nocivas deverá possuir 
uma relação especial ou manif~sto, es~c~ificãndo-- ãS -substâncias nociva-s 
a bordo e a localização das mesmas. Pode ser usado, em luqar da relação 
especial do ma.ni.festo, um plar1:o. !3eta!hado de e~~i.vaÇãõ que ·ap"resen'te a 

!ocalizaçio de todas as substâncias nocivas a bordo. 

O proprietirio do navio ou seu representante também deve ter 
consigo, em terra, cópias de tais documentos até que as substâncias 
nocivas sejam desembarcadas. 

4. No caso do navio possuir wma relação esPecial ou manifesto ou 
um. P.lano detalhado de estivação, exigido para o transporte de 
mercadorias perigosas pela ConvenÇão fnt-erhãc:forial para- a S-alvaquarda 
da Vida Httmana no Mar em vigor, os documentos, exigidos par~ os fins 
deste Anexo, podem ser combinados c~ os documentos para mércadorias 
perigosas. Quando oa documentos forem associados deverá ser feita uma 
clara distinção entre mercadoi:-ias- perigosas· e outras -Substiriê:ias ' 

nocivas. 

REGRA 5 

Estivação 

As substâncias nocivas serão devidamente estivadas a peadaa 
da medo a"tornar mínimo o periqo para o ambiente marinho sem prejuízo 
para a sequrança do navio e do pessoal a_ bordo. 

REGRA 6 

Limitações de Quantidade 

Certas substAnCias nocivas que são muito perigosas para o 
ambiente marinho podem por fortes razões cientificas e técnicas, ter 
neces•idade de serem proibidas de transporte ou terem limitadas as 
quantidades a serem transportadas a bordo de qualquer um navio. 

Na limitação de quantidade deve ser dada a devida 
con•ideraçio ao tamanho, construção e equipamento do navi9 bem como a 
embalagem e a natureza inerente da substância. 
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A desca.r(/a, 

REGRA 7 

Exeeções 

pelo alijamento, d~_ subStâncias 

Quinta-feira 26 1967 

tran•portada• em fardos, 
tanque• rodoviirioa e 

contiinerea, 
f!Srroviirioa 

tanques portáteis ou 
seri proibida exceto 

nOéivas 
vaqões 
quando 

necesairia para o fim de qarantir a segurança do navio ou para 

aalvamento c1GI vida humana no mar. 

2. Sujeitas h disposições da presente Conv~mção,- deve'rãõ ser 

tomadas medida• espt!leiais apr'oPriadas ~ baseadas nas propriedades 

f!aieaa, qu!micaa e bioléqicas das substâncias nocivas com ó !irn de 
requl&r a baldeação doa vaz~ntos pelas bordas desde que a obediência 
a tah medidas nio venha a afatar a 's8qurança dO návio e do p~ssoal a 
bordo •. 

R'E G R A 8 

Notifie.açio 

Com respeito a Ce'rt&a 's'ubstãnC:iaa nociv4à, que como tal podem. 

••r daaiC)'nadaa 
p~opriet~rio do 

pelo Governo da uma P~rte da Convenção, o COm4rtdárita ou 
na.vi" 'ou seiu repr.e~entante notifiCará &. auto:iidade 

apropriada do porto, sobre a intenção· de embarcâr' ou desembarcar tais 
aubatinciaa, com. antecedência de, pelo menos, 24 horas da ação. 

1. 

2. 

3. 

ANEXO IV 

Reqraa para a Prevenção da Poluiçi.o. por 
Eaqotos Proveniente• de Navios 

REGRA 1 

Definições 

Para fina do presente Anexos 

"Navio novo• aiqni~ica um naviOs 

a) para o qual foi eatabt~lecido um contrato de c-:matruçio ou, 
na a~aincia de••• contrato, que teve sua qu~lha batida ou 
que eateja 'num eatáqio similar de construção na data da 
entrada em viqor deste Anexo ou após a mesma~ ~ 

b) cuja prontificação se dê 3 ano• ou mais apóa a data ~ 
entrada em viqor deate Anexo. 

"Navio exiatent8• siqnifica um navio que não i novo. 

a) drenaq- • 
tipoa de 

outraa deacarqaa proveniente• de quaisquer 
eabornais de banheiros, mictõrioa e vasos 

b) drenaqea provenientes de recintos médicos (dispensirios, 
enferiu.riaa, etc.) ·por' meio de pias, banheira• e embornais 
localizado• em taia recintoaJ 
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e) drenagem proveni'!'nt;e~ de compartimentos que e_ontenham 

animais ou vivos: ou 

d;) outras descargas de, água 

dr~~~Ç~ns acima def~~ida~; 
quando mistu":'::-:.das com ·as 

4. "Tanque de RetençiÓ.,; si9ni:Úca · um tanque para ·aptação· e 

depósit~ de e•qo~o; ~ 

termO da terra m.::.s próxima 
j ,-

-siqnifica da linha-base a partir da qual é _estabelec~do o mar 
territorial do território em questão; de· 'acoràô~. Com o ,direito 

internacional, exceto que, para fina da presente Convenção• da terra 
~~· :p~é~ima ~~dr'a~-~ c;.;~tã ríordes-te da Austr!lia~~ significa a par~ . . ' - . . . . . . . 
de uma linha traçada a partir de um ponto na costa da Austrália de. 

· lat!t~d~ 11°oo•~Ui:·longitUd& dC 142°0B'leste para um ponto de latitude 

!COJS'•~l,· lcngitud~ 141°5S'.le~te -· dÃ.í.. Para um ponto de latitude 

.lc.ocp~aul, lcng_i_t~~e, 142°CO'leate - dai para um ponto de latitude 
geio • sul~ longitude 143°52'l~~t;:e~ -~ da"{· para um pO~to de latitude 
''' I' 

gOQO'sul, longit-q~'e~ 144°3Q•iêat.e'- ~dâ! -~~'ril tinl 'ponto de latitude 

13°oÓ•sul, longit-ude fu0o0•1~~t·e·- da! para um ponto de latitude 

lSooo•aul, longitude 146°00'leate - dai para um po,nto de latitude 

1B0 oo•aul, lonqitude 147°0c;le~te ·- da! para um ponto de latitude 
j • • • ' ~ ~ 

2l~OP'sul longit~d~; 153°ÕO•lâsf~ ~· dài Para Um ponto da costa da 

.A.u,at:t;ilia. na latitu,de 24°42'·s~l, .longitude 1~3"o1Síieate. 

R.E G'R'À 2· 

Aplicação 

Aa disposições deste AnexO aplicar-ae-iO à: 

A) Il -~ajioa·~ovõs -de a~queaçiÓ bruta igual cu superior a 

2007 

b) 

II) navios nevoa ~e 4rqu8aç'ão' br_u_tà- inferior a 200 que 

e~tejam autOrizadOs a tra_nap·o:rta.r mais de 10 pessoas: 

!II) navios novos que não tenham a ar_queação bruta medida 

e que eatejam autorizados a transportar mais de 10 

_p.essoas; e 

I) n&vios existentes de arqueapão bruta igual ou 

su'perior a 200, dez anos após a ·entrada em vigor 

ct~ste Anexo; 

II) n~vios existentes de arqueação bruta inferior a 200 

que estejam autorizados a transportar mais de 10 

pessoas~ dez anos após a entrada em vigor deste 

Anexo, e 

III) navios existentes que não tenham a arqueação bruta 

_medida e que estejam autorizados a transportar ~ais 

de 10 pesSoas, dez anos após a entrada em viqor deste 

Anexo .. 
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REGRA 3 

Vistorias 

Quinta-feira. +ti 7969 

1. Toclo navio de qual for exiqido o cumprimento das 
disPoaiçõe• delitO AnexO e que-&ativ~S.Ii engajado am via9ens para portos e 
ter.ainaia ao larqo, sob a jurisdição de outras Partes da Convenção, 

eatarã sujeito às vistorias abaixo·eapecif~cadass 

a) uma vistoria inicial antes do navio entrar em serviçO ou 

antes de para ele ter sido emitido, pela primeira vez, o 
cert~ficado ex~qid:o pe~a Reqra 4 deste Anexo, a qual aeri 

feita de maneira a aaaequrar que1 

I) quando_o naviO estiver B~ipado ·com uma inataláÇio de 
tratalliento de esgoto~ esSã' inaitalá.ção deve'ri · 4tender 
a requisitos operacionais baseados em ·na·rmaa e 

métodos de testes elaborados pela Orqanizaçio 

II) quando o naVio estiver equipadO com um sist~ p~ra 
pulverizar 'e desinfetar o esgoto,: esse sistema' deve'ri 
ser d~ um. tipo aprov~do pela ·~tnistraçior 

III) quando o navio estiver equipado oom um tanque de 
retenção, ·a capacidad.e desse tanque deve:ri aer · de 
modo a satisfazer a Administração no que diz respeito 
ao depÕ•ito de todo o ~aqoto relacionado a operàÇão 
do navio, ao númaro de pessoas a bordo e a outros 

fatores importantes, e 

IV) esse navio eati equipado com uma tubulaçio.que se 
diriqe par& o exterior do mesmo, conveni•nte para a 
descarga do esqoto para uma instalação de recebimento 
e .qu• essa canalização possue uma cOnexão padrio para 
terra de acordo coa a Reqra 11 deste Anexo. 

Esta vistoria deverá ser de modo a assegurar que o 
equipamento, as instalações, os arranjos e o material 
atendem plenamente a~~ requisitos aplicáveis deste 

Anexo, e 

b) Vistorias periódicas, i!l inte.rValos especificados pela 
Administração mas que não exced~ 5 anos, que deverão ser 
de modo a aaaequrar que o equipamanto, as instalações, oa 
arranjos e o material atendem plenamente aos requisito& 
apli~iveia -deste Anexo. Contudo, se a duração do 
Certificado Internacional de Prevenoio da Poluição por 
Esgoto (1973) for prorroqada, cOmo especificado na Reqr~ 
(2) ou (4) deste Anexo, o intervalo de vistoria periódica 
pode ser corresponde~temente prorrogado. 

z.· A Administração estabelecerá medidas apropriada• para os 
navios que ainda não estej~.sujeitos ia diaposições do pariqrato 1 

deata Reqra, a fim de i!l&sequrar que eatão sendo atendidas as 

diapoai;õea deato Anexo. 

~---.-~----~ .--.---~ .. ~~~-=--~--~-~-~-""'-·~=~ """'·=,-~,_·~-. 
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3. A& vistorias do navio relacionadas â exe~ução dãa diapoaiçõe• 
de8te Anexo aerio levadas a efeito por Oficiais da Administração. 

A Admini•traçio pode, cohtudo, encarreqar 
ine:petorea ~ome~dos para esse fim ou ·organizações por ela 

Em cada caso, a Administração interessada garante 
inteireza e eficiincia daa vistorias. 

da vistori& 

reconhecidas. 
totalmente a 

4. Apóa qualquer vistoria do navio~ de conformidade com eata 
Regra, tiver terminado, nenhuma alteração significativa deverá ser 
feita no equipamento, instalaçõea, ·a-rrarl.jos ou _material,_ cobertos pl!!lla 

mesma, sem a aprovação da Administração, exceto no c&ao de substituição 
direta de tal equip~nto ou instalações. 

REGRA 4 

Emissão de Certificado 

1. Após a vistoria de acordo com a Reqra 3 deate Anexo. serã 
emitido um Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por 
Esqoto (1973), para qualquer tipo de navio que esteja enqajado em 
viagens para portos ou terminais ao 1-arqo sob a jurisdição d'e outras 
Partes da convenção. 

2- Tal Certificado ser& emitido pela Administração ou por 
pe•aoaa ou orqanizações por ela devidamente credenciadas. Em cada caso 
a Administração assume plena responaabilidade pelo Certificado. 

REG R A 

Emissão de um Certificado por um 
Outro Governo 

l- o Governo de uma Parte da convenção pode_, por solicitação da 
Administração, submeter 
disposições deste Anexo 

um navio i vistoria e, se convencido de que as 
estão. atendidas, emitirá ou autorizará a 

emissão de um Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por 
Esqoto (1973), para o navio, de acordo com este Anexo. 

2. uma cópia do Certificado e uma cópia do relatório da vistoria 
serão enviadas, tio lOgo sejã. possível, para a Administração que 

solicitou a vistoria. 

3. , pm Certificado assim emitido deveri conter uma declaração de 
que a emiasio foi feita por solicitação da Administração e terá o me•mo 
reconhecimento que o Certificado emitido· de acordo. -com a Reqra 4 deste 
Anexo. 

4. Nenhum Certificado Internacional de Prevenção da Poluição por 
Esqoto (1973) aeri emitido para um navio que esteja autorizado a 
arvorar a bandeira de um Estado que não seja uma Parte. 

o Certificado 
E•qoto (1973) deverá ser 

REGRA 6 

Forma do certificado 

Internacional de Prevenção ·da 
escrito numa l!nqua oficial 

Poluição 
do pa.i.• 

por 
que o 

Ãgostocte 1993 
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emite e na forma correspondente ao modelo constante do Apêndice a este 
Anexo. Se a l!ngua ~tilizada não for o inglês nem o francês, o texto 
deverá incluir uma versão numã dessas l!nguas. 

1. 

REGRA 7 

Duraçã-o do-- Certificado 

Um Certificado rnternaciçm~l de 

Esqoto (1973} será emitido p-or um 
Prevenção da· Poluição por 

periodo especificado pela 
a partir da data de emissão, AdministraçãO-, o quã.l nãO --exCederá 5 anos 

exceto como determinado nos paragrafes 2, 3 e 4 desta R~gra. 

2. Se um navio na oCas:i·ão em que expirar o prazo de validade do 
Certificado · não -estiver num porto ·ou terminal ao largo, sob a 
jurisdição da Parte da Convenção cuja bandeira ·asti autorizado a 
arvorar, o Certificado pode ser prorro_gado pela Administração mas tal 
prorrogação seri concedida para o fim de permitir ao navio completar 
sua viagem para o Estado cuja bandeira esti autorizado a arvorar ou 
para aquele em que esti para ser vistoriado e-- isso somente nos casos em 
que pare·ça op-ortuno e razoivel fazê-lo. 

3. Nenhum Certificado será desta maneira prorrogado por um 
periodo de mais de 5 -~meses e o navio a que for concedido tal 
prorrogação, não deverá, na sua chegada ao Est~do cuja bandeira está 
autorizado a arvorar ou ao porto em que está para ser vistoriado, ser 
autorizado, em virtUde de tal prorroqac;ã!:t,_ a deixar _essa porto ou 
Estado aem que tenha obtido novo Certificado. 

•• Um Certificado que não tenha s,~do prorroqado em conformidade-
com as disposições do paráqrafo 2 desta Regra pode ser prorrogado pela 
Administração por um período de graça de atê Um mês a partir da data de 
expiração nele estabelecido. 

s. um Certificado perderá sua validade s~ tiverem tido ~uqar 

a1te4ações importantes no equipamento. instalações, arranJoS ou 
ma teria! exigidos, sem a aprovação da AdministraçãO-; exceto a 
substituição direta da tal equipamento' ou instalações. 

6. um Certificado emitido para um navio perderá a sua validade 
após a transferência de tal navio para a bandeira de um outro Estado, 
excato como estipulado no parágrafo 7 desta Regra. 

7. Na transferência de um navio para a bandeira de uma outra 
Parte, o certificado permanecerá em vigor por um periodo não superior' a 
5 mase•, desde que não tenha expirado antes do fim desse período ou ati 
que a Administração emita um certific~do subatituto1 dos casos o que 
oc;~rrer mais c'edo .. 'l'io logo seja possível, após ter tido lugar a 
transferência, o -Governo da Parte c_uja _ ban4.eira o navio estava 
anteriormente.autorizad~ a arvor~r, remeterá a Administração uma cópia 
do Certificado posauido pelo navio ante• de sua transfe~incia e, se 
disponível, uma cópia do relatório da vistoria pertinente. 
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REGRA 8 

Deacarga de Esgoto 

eagoto no mar i proibida, exceto-qUando: 

2. 

a) o navio eativer deacarregando o eagoto 
deain:fetado, ut'ilizando wa sistema 
A6siniatraçio de acordo com a Reqra 
diatincia de maia de 4 milhaa niuticaa 
próxima, ou 
deainfetado a 

esgoto que não eateja 
uma diatincia de maia de 12 

pulvll!rizado e 

aprovado pela 
(l) (a) a uma 

da terra maia 
pulverizado ou 
milhaa náuticas 

da terra maia próxima de ade que, ~ qualquer c a ao, . o 
eagoto que tiver sido depoaitado em tanque• de retençio 
nio aeja deacarregado inat~taneamante maa aim numa razio 
moderada quando o navio estiver na rota e navegação a nÃo 
menoa de 4 n~•1 ~ razio de deacarga deveri a~r aprovada 
pela Adminatraçio e baaeada em nor.maa expedida• pela 
organização, ou 

b) o ·navio poaauir, em operação, uma inatalaçio de trat~· o .. , 
de eagoto aprovada a qual tenha aido certificada pe 
Adainiatraçio como atendendo aoa requiaitoa operacioania 
referido• na Raqra -3 'ul (a) (I) deate Anexo, • 

X) oa reaultadoa do teate de inatalaçio aejam lançado• no 
Certificado Internacional de Preven'çio da Poluição por 
Eagoto (Uj'3) ·do naVio, e 

II) adicionalmente, 'o efluente nio deve aprHentar aólidoa 
flutuante•, via!vei• naa iquaa circund&ntea, nem 
produzir a deacoloração daa me..aa, ou 

c) o navio estiver em águaa aob a juriadiçio de ua !:atado e 
eativer deacarreqando eaqoto de acordo com exiqinci&a 
•no• aeveraa ·que poaaAill ••r impoat&a por. tai · Eat~o. 

Quando o eagoto eat:l. ver mi aturado com rea!duoa ou i.qua com 
reaÍduoa tendo exiq~nciaa diferente• para a deacarga, deverão aer 
aplicadaa aa exi~inciaa maia aeveraa. 

REGRA 9 
Exceçõea 

A Regra 8 deate Anexo nio ae aplic~ã para: 

a) a deacarqa de eagoto proveniente de ua navio, neceaairia' 
para fina de ~arantir a aegurança' do meamo e do que 
eativer a bordo ou salvar vida• humanaa no mar·, ou 

b) a deacarqa de eaqoto reaultante de avaria num navio ou em 
aeua equipamentos ae tiverem sido tomadas toda• aa 
precauç6ea razoiveia, antes e apóa a ocorrincia da avaria, 
coa o fia de evitar ou tornar m!nim& a deacarqa. 

Agost~ de 199~. 
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a 
'asse9Urar a provi aio de instalaçõ8s dê. -recebin'Í~ntÇ nos portos • 
terminais para recebimento do esgoto sem atrasar 'dmnasiadámente · os 
n~v.ie~os ~ adequadas ao atendimento das necesaidades dos navios quo as 
utili:ieiu. 

·2. O Governo·de cada Parte notificará a orgãrtizaçio para finS de 
divulgaÇâo aos 'Governos con-tratantes interessados Sobre todos oe caSos 

· em 'que: '-as instalaçõea providas' Cle ãc:'ordó com eata Réçira sejam supostas 
' 'i~ adequada•: 

REGRA 11 

'Conexiô Paario para Descarqa 

" 
Para perm.i ti r que ao 

receb~n~ sejam liqadaa i canalização de desearqa dos navios, ambas 
aeverio ser 'equip4daa cbm 'coneXõeS padronizadàs d& descarga de acordo 
com a 'sl.c!uinte tabelas 

Cilllenaõea Padrio dos Flanqea ·para conexões~ ae Desc;arqa 

De~criçi9, ... ' '' . ' .. Dim.enaio 
' 
' Diâmetro Externo 210 ... 

Diâmetro Interno De acordo com o diime~ro externo 
da canalizaç_.io 

oiimetrO'de Cémtro'·l.. ~en'tl:o 170 'mm '' 

'' ' ' ". '. 
Furação d·o· Flanqe 4 furo• de' 18 ... de diimetro, 

iqua1mente ~i~tanciados entre si, 

situados num circulo de diâmetro 
'j '-

i qual ao .acim• citado, numa 
ranhura na periferia do flange. 
A largura da. ranhura é de 18 ..... 

Eapeasura doa Flanqea 16 mm 

Estojos e Porcaat 4, cada uma de +6 mm de diâmetro 
quantidade e diâmetro e de comprimento adequado. 

o flanq• & projetado para.receber canalizaçéea de diimetro interno 
at& ws máximo de 100 mm e deverá ser de aço ou outro material 
equivalente, tendo uma face plana. Este flanga, juntamente com uma 
junta apropriada, deverá ser capaz de suportar uma pressão de serviço 
de 6 kgfcm2 

Para os navios que tenham um pontal moldado da 5 metro• ou menos, o 
diimetro interno da conexão de descarga pode ser de 38 mil!metroa. 
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AP2NDICE 

Forma do,Certificado 
Certificado Internacional de Prevenção da 

Poluição por Esgoto 
(1973) 

Emitido de acordo com as diaposiçõês da Convencia Internacional para 
Prevenção da Poluição por Navios, 1973, sob a autoridad~ do Governo. 

········································································ 
(designacio completa do pai•) 

por ............................................................................ . 
(desiqnação cOlnpleta da pessoa competente ou organização .autorizada, 
de acordo com ao disposições da Convenção Internacional par~ 

Prevenção da Poluição por Navios, 1973) 

Nome do Indicativo Porto de Tonel~qem Número de 

Navio Número ou Registro Bruta Pessoas que 
Letra a o Navio eati 

Autorizado a 
Transportar 

Navio novo/existente* 
Data do contrato de con.strução ........................................... ,. •••••• 
Data em que foi batida a qui+ha ou 
em que o navio estava em estágio 
similar de conatruc;ão ............ -.......................................... . 

Data de entrega ....... · ........................................................ . 

• Risque como apropriado 

ESTE ~ PARA CERTIFICAR QUE: 

1 .. ~.'O navio está equipado com -wna instal"ac;io de trati!llD.ento de 
esgOto/pulvarizador/tanque de retenção* e uma tubulação de descarqa em 
cumprimento a Regra 3 (1) {a) (I) à (IV) do Anexo IV da Convenção, como 
se segue: 

* (a) Descrição da- inatalaç-ãõ de tratamento de esgoto: 
Tipo de instalação de tratamento de eaqoto •••••••••••••••••• 

Nome do fabricante •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A instalação de tratamento de esgoto é garantida pela 
Adminiatraçio para 
efluentes:** 

atingir os seguintes padrões • 

* (b) Descrição do pUlverizador ••••••••••••••••••••••••••••• : ••••• 

Tipo de pulverizador ••• •••••••••••••••••••••········ ••••••••• 
Nome do fabricante •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Padrão de esgoto apôs a desinfeçio ............ • ••••••••• •-• •••• 
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* (c) D~scrição do ~quipamento do tanque de retenção: 

Capacidade total do tanque de retenção •••••••••••••••••••• m3 

Localização ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(d), Uma tubuLação para a descarga do esgoto para uma in•talação 
de recebimento, equipada com uma conexio padrão para terra. 

O navio foi vistoriado de acordo com a Regra do Anexo IV da 

Convenção Irité:tna:ciOnal para Prevenção da Poluição ·po:t' Navios, 1973, 

relativamente i prevençã~ da poluição por esqoto e a vistoria mostrou 
que o equipamento do navio· e sUas ccindiçõ88 ·aio, sob todos os aspl!ctos, 

satisfatórias e que o navio atende aoa requisitos aplicáveis do ,Anexo 
IV da Convenção. 

Esta Certificado é vilido atê ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 
Emitido em •• ••••• ••• · •••••••••• ••••••• •••• 19 ...................... . 

(tOcal de emissão do Certificado e data) 
.......................... ~ .......................•......•.............. 

• 
•• 

(Assinatura do Oficial que emitiu o Ceztificado) 
(Selo Ou carimbo da Autoridade emitente. como apropriado) 

Risque como apropriado 
Deverão ser incorporado os parâmetro• 

De acordo, com as disposições da Regra 7 (2) e (4) do Anexo IV- "1ftl.: 
Convenção, a validade deste Certificado i prorrogada ati••••••••••••••• 

Assinado •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Assinatura do Oficial devidamente autorizado) 
Loc!!ll •••••••••••••••••••••••••••••••••••• -••••• 
Data •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Selo ou carimbo da Autoridade, como apropriado) 

A N E X O V 

Regras para Prevenção da Poluição por Lixo 
Proveniente de Navios 

REGRA 1 

Definições 

Para os fins deste Anexo1 
1. •Lixo• - s.iqnifica todos os tipos de sobraa de virtualhas, 
domisticas e operacionais, excluindo-se peixea frescos a partea deles, 
produzidos durante a operação normal do navio e passiveis de serem 
lançada• fora, contínua ou periodicamente, exceto as substâncias que 
são definidas ou relacionadas em oUtros Anexos a presente eo·nveJ:tçio. 

2. •Terra mais próxima• - o termo ...... t~rra ~i· próxima• 
aiqni:fiea "" linha-ba•• da qual é estabelcido o mar territorial do 

território "" questão de acordo com "o direito internacional, exceto 
que, para 00 fina c!& presente Convenção, "da terra maia prõxtma• fora 



7976 Quinta-feira 26 DIÁRfõ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

da costa nordeste da AUstrália, significará a partir de uma linha 
traçada de um ponto na costa da Austrália na latitude 11°aul, ~onqitude 
142°08'leste para um ponto de latitude 10°35'sul. 
longitude 141°SS'leate - dai para um ponto de latitude toOoo•sul, 
lonqitute 142°.00 'leste - dai para um ponto do l.atitude 9,0 10'sul, 

longitude 143°52'leste dai para um ponto de 'latitude 9°00'sul, 

longitude 144°30'leste - dai para um ponto de latitude tJOoo•sul, 
longitude 144°00' leste - dai para um ponto de latitude tSOoo' sul, 
longitude 146°00'leate -dai para um ponto de latitude tsOoo • sul, 
longitude 147°00'leste - dai para um ponto de latitude 21°00'sul, 

longitude 1S3°00'leste - daí para um ponto na co•ta da Austrilia_r'!a 

lAtitude 2<&0 42'aul, lonqitude lS~lS'leste. 

•Area especial• siqnifica uma área do mar em que, por razões 
técnicas reconhecidas relacionadas com suas condições oceanoqrificas e 
ecoLógicas e com a natureza particular da seu tráfego, i exigida a 
adoçio de métpdos especiais obriqatórios com o fim de prevenir a 

. Pl?~uição do mar por ~ lixo.. -Ais ireas 4!!apecia_~s· __ d~~f!ri~ incluir as 
en~eradas na Regra 5 deste Ane~o. 

1. 

REGRA 2 

Aplicação 

Aa disposições deste Anexo aplicar-se-io a todos oa navios. 

REGRA 3 

Lançamento. de Lixo Fora daa Areas Especiais 

sujeito is disposições das Reqras <1, 5 e 6 deste Anexo: 

ã) é proibido o lançamento ao mar de todos os tipos de 
plástico, incluindo mas nio limitando-se a eles, o• cabos 
sintéticos, r~des sintéticas de pesca e aacoa plásticosJ 

b) o lançamento_ao_mar dos_ aequinte~ tipos de lixo deverá ser 
feito o mais lonqe possível da terra mais próxima mas, de 

_qualquer modo, é proibido se a distância i terra mais 
próxima for de menos de: 

I) 25 milhas niuticaa para cobres e materiais de forro e 

empacotamento que flutuem,e 

II} 12 milhas náuticas para •obras de alt.ento • todoa os 
outros tipos de lixo incluindo produto• de papel, 
trapos, vidro, metal, qarrafas, louça e refuqos 

similares: e 

c) o lançamento ao mar de lixo e•pecificado na al!nea (b) 
(II) desta Reqra pode ser permitido quando ele paa•ar por 
um pulverizador e for feito o lançamento o mais lonqe 
po•sivel da terra mais próxima, maa, em qualquer caso, é 
proibido se a distãncia à terra maia pr6xima for de menos 

de 3 milhas náuticas. 
Este lixo pulverizador ou moido deverá •er capaz de passar 
através de uma tela com orifício• de, no •ixt.o, 25 
mil!metros. 
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2. 'ouando o lixo estiver mistura.do com outras descarga• que 

tenham exigências diferentes para lançamento ou descarga, serão 
,aplicadas, dessas exigências, as mais severa~. 

1. 

REGRA 4 

Requisitos Especiais para ~ 
Lançamento de Lixo 

Sujeito à~ .disposições do_ parágrafo 2 desta Reqra, ê 
proibido o lançamento de quaisquer materiais regulados por este Anexo, 

provenientes de plataformas fixas ou flutuantes situadas ao larqo, 

'empenhadas na exploração, utilização e processamentos associados dos 
recursos minerais do fundo do mar bem como provenientes de todos os 
outros navios atracados nessas plataformas ou dentro de SOO metros das 
mesmas. 

2. o lançamento ao mar de restos de comida proveniente& de' 
flutuante• localizada& a maia de 12 milha• 

náu-t;icaa de terra e da todoa o'a outro• navioa que eatejaa atracado• 
neaaa plataforma ou dentro de SOO metros d~a meamaa pode ••r per.mitido, 
qu'anto tiVerem paaa,!ldO por um pulverizador oU triturador. 

Essea restoa de camidaa, pulverizado• ou mo!doa,, devea aer 

capazes de paaaar atravéa da uma tela com orif!eioa de, no miximc, 25 

mil!metroa. 

REGRA 5 

Lançamento de Lixo dentro daa 
Areaa Eapeciaia 

1. Para oa fina deate Anexo as ãreaa eapeciaia são a Area do Mar 

Mediterrineo, .A.rea do Mar Biltico, Area do Mar Neqro, Area do Mar 
varmelho e "~e& doa Golfoa• que •io definidas como se sequaz 

a) a área do Mar Mediterrâneo aignifica o próprio Mar 

Mediterrâneo, incluindo seus golfos e mar••· tendo como 
limite entre oa Marea Mediterrâneo e Negro o paralelo de 

41~ e como limite oeate o Estreito de Gilbratar no 
meridiano de 5°36'WJ 

b) a área do Mar Báltico significa o próprio Mar Báltico coa 
o Golfo de Bothnia, o Golfo da Finlândia e a entrada do 
Mar Báltico limitada pelo paralelo de SXAN no SXAGERRAK 

aoa s1°U1 8NJ 

c) a área do Mar Negro siqnifica O próprio Mar Negro tendo 

com limite coa o Mar Mediterrânao o paralelo de 41°NJ 

dl a área do Mar Vermelho significa o próprio Mar Vermelho 
incluindo oa Go~foa d8 Suez e AQABA e limitado ao Sul pela 
oxodr!mia entre Raa si Ane (12°8,5 1 N, 43°19, 6'!) e Huna 
Murad (12°40,4 1 N, 43°30,2'E)J e 

e) a •área doa Golfos" significa a área do mar localiza4a a 
noroe•te da loxodroaia ãntre Raa al Ra4d (22°30'N.S9°48 1 E) 
e Ra• al Faateh (25°04'N,61°25 1 E). 

·~··.....,.....""""' 
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2. 

3. 

DIÁRIO Db: CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Sujeito ia diapoaiçõea da Regra 6 deate Anexot 

a)' e proibido o lançamento do mar do aequinte t 

I) todos os pliaticoa, incluindo, maa nio lt.itando-••3&e~ 
elea, oa caboa aintiticos, redaa aintiticaa de peac&'tl
aacoa pliaticoa para lixot e 

II) todoa os outroa tipca de lixo, incluindo produto de 

papel, trapo•, vidres, metaie, qarrafaa, louça, cobrea 
e aateriaia de forro e do empacotamento, e 

b) o lançamento ao mar de reates de comida deverá aer feito o 
'aaia longe pcaa!.vel da terra, ... em caao al;um a .. nos do 

12 ailhaa niuticaa da terra maia pr6xima. 

Quando o lixo eativer misturado com outra• daacargae que 
tenham exigincia.e diferentes para lançamento .ou daacarga, aario 

· aplicada•, daaaaa exiqinciaa •• maia severas. 

•• Inatalaçõea de recebimento dentro daa irea• eapeciaiaa 

a) O Governo de cada Parte da ConvençÃo cuja linha da ceata 
faz limite coa uma área eapecial compromete-ao A aaaequrar 
que, tio loqo aeja poaaivel, em todoa os portes dentro d& 
área aapecial, aario providas inatalaçõaa da racaD!manto 
adequ&daa, da acordo cora a Regra 7 --daate Anexo, lovanclc em 
conta ~· necea,idades especiais doa navio• que operam 

n••••• lreaa. 

b) O Go'f'çno 

OrqaniZac~o 
al!nea (a) 

de cada Parte intereaaada notificari a 
-.obre aa medidas tomada• de acordo CQDI. a 
deatA Reqra. Ao receber notificações em número 

suficiente, a organização estabelecerá uma data a partir 
da qual paaaarão a vigorar o• requisitos deata Regra 
relacicnadQs ~ a área em questão. 

A Organização notificará a todas aa 
•••im estabelecida com antecedência 
meaea. 

Partes sobre a data 
de nio menc• de 12 

c) Ap6a a data assim eatabeleeida, os navios que eacalarem em 
pertos deaaaa ireaa especiais, no• quais taia instalaçõea 
ainda não estejam dispon!veis, deverão cumprir totalmente 
oa requi8itos desta Regra. 

REGRA 6 

Exceçõea 

.As Regras 3, 4 e 5 deate Anexo não aeri~ aplicada& para: 

a) o lançamento de lixo proveniente de um navio para fina de 
garantia ~e segurança do mesmo e do que eativer a bordo ou 
para salvar uma vida human~ no mar, ou 

Agosto de 1993 
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b) o vazamento de lixo resultante de avaria no navio ou em 
seus equipamentos desde que tenham sido tomadas todas as 

precauções razoáveis, antes e apõa a ocorrencia de avaria, 
com o fim de evitar ou tornar minimo o vazamento, ou 

c) a perda acidental de redes sintéticas de 
material sintêtico próprio para o reparo 

desde que tenham . sido tomadas todas 

razoáveis para evitar tal perda. 

pesca ou de 

de tais redes 

-as precauções 

1- o 
aas"qurar a 

Governo 
provisão 

REGRA 7 

Instalações de Recebimento 

de 

de 
cada Parte 
instalações 

da convençio compromete-se 
de recebimento nos portos 

• 
• 

terminaia para recebimento de lixo, sem atraaar .demasiadamente os 
navios, adequadas ao atendimen~o das necessidade~ doa navios que as 

utilizem. 

2. O Governo de cada Parte notificará ã Organização, para fins 

de divulgação as Partes interessadas sobr~- todos os casos em que as 
instalaçõe~ provida• 
inadequadas. 

de acordo com esta Reqra, sejam supostas 

PROTOCOLO DE 1978 A CONVENCAO INTERNACIONAL PARA 
PREVENCAO DA ?OLUiçlO POR NAVIOS, 1973 

As Partes do presente Protocolo, 

Reconhecendo a significativa contribuição que pode ser 
prestada pela Convençi:o Internacional para a Prevenção da Po'luição por 

Navios, 1973, à proteção do ambieni:a. m.aritimó da. poluição por navios, 

.. o 
Reconhecendo t~ém 

controle da poluição 

petroleiros r 

a nec~aidade de aperfeiçoar a prevenção 
marítima por navios, particularmente 

Reconhecendo ainda a nec~asidade de implemantar aa Reqras 
para a PrevençãO da Poluição por Oleo contidas no Anexo I desta 
Convenção o maia breve e amplamente ~nto s~ja posaivel, 

Admitindo, contudo, a necessidade de adiar a aplicação do 
Anexo II' déata Convenção até que certo• problema• técnicos tenham sido 
satisfatoriamente resolvidos, 

Considerando que estes objetivoa podea melhor ser atingidos 

através da conclusão do Protocolo relativo i Convenção Internacional 
para a Prevenção da PoluiçãQ por Navio•, 1973, 

Concordam enu 
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A!t"l'XGO I 
Obrigações Gerais 

1. Aa Partea do preaente Protocolo comprometoa-ae a tornar 
efetivoa oa aequintea diapoaitivos: 

2. 

a) o preaente Protocolo e o aeu Anexo devem conatituir pa~e 
integral do presente ProtocoloJ e 

b) a Convenção Internacional para Pr8venção da Poluição por 
Navios, 1973 (doravante chamada wa Convenção•), eatari 
sujeita ia modificações e acréacimca eatabelecidoa no 
presente Protocolo. 

Oa diapoaitivoa d& Convenção e o presente Protocolo devem ser 
lidos • interpretados conjuntamente, como ~-único inatrumento. 

3. Qualquer referincia ao presente Protocolo constitui ao .. ..o 
teapo uma referiDcia·a seu Anexo. 

ARTIGO II 

Implementação do Anexo II 
da Convenção 

1. Mio obstante aa proviaõea do Art. 14 (1} da Convenção, aa 
Partea do preaente Protocolo concordam que ·não aerlo obriqadaa a 
cuaprir aa d.iapoaiçõea do Anexo II da Convenção por Ulll pe:dod.o de trla 
anca a contar da data de entrada em viqor do preaente Protocolo ou por 
wa aaior per!odo conforme deciaio de uma maioria de doia terçoa daa 
Partea do preaente Protocolo no Comitê de Prote;io ao Meio-Aabiente 
Mar!tislo (daqui por diante · chamado "Comi ti") da Orqaniz:açio Mar!tiaa 
Conaultiva Interqovernamantal (doravante chamada "Orqanizaçio•). 

2. Durante o per!odo eapecificado no parigrafo 1 deate Artiqo, 
aa Partea do pre .. nte Protocolo nio eatario aujeitaa a quaiaquer 
obriqaçõea nem habilitadas a reivindicar quaisquer privilégio• coa 
relação l Convenção sobre temaa relativos ao Anexo II da Convenção e 
toda referincia ia Partea da Convenção não devem incluir aa Partea do 

preaente Protocolo na medida em que estiverem envolvidoa aaaunto~ 

relacionado• com o citado Anexo. 

ARTIGO III 

Comunicação de Informação 

o texto do Artiqo 11(1) (b) da convenção é aubatitu!do pelo 

"uma li.ta de inapetorea deaignadoa ou orqanizaçõea 
reconhecidas quO: eatão autorizadoa a agir · co.o aeua 
repreaentantea na adminiatraçio de aaauntoa relativoa ao 
projeto, conatrução, equipamento e operaçio de navioa 
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transportando subatãncias perigosas, de acordo cem os 

dispositivo• das Reqraa para circulação ãs Partes para 
informações de seus funcionários. A Administração deve 
Portanto ·noti.t"icar a Orqa.n-ização daa -fl!!isPonsabilidades 

especificas e condições da autoridade deleqadá aos 

inspetorea designado• ou orqanizados reconhecidas". 

ARTIGO IV' 

Aaainatura, Ratificação, Aceitação,· 
Aprovação e Adesão 

1. .o presente Protrocolo deve estar aberto para assinatura no 
Escritório Central da Organização de 1 de junho de 1978 ati 31 de 
junho de 1979 e deve. apõa esta data, permanecer aberto para adesão. 

Oa Estados podem tornar-se Partes do pre•ente Protocolo 

a» assinatura sem reservas, como ratificação, aceitação ou 
aprovação: ou 

b) adesão. 

2. Ratificação, aceitação, aprovação ou adesão devem ser 

efet,uado• mectia.nte depósito de instrumento para es~e fim ju~~q_., ~o 

Secretário-Geral da organização. 

1. 
data na 

ARTIGO V 

Entrada em Vigor 

o presenta Protoclo deverá entrar em vigor doze meses após a 
qual pelo menos 15 .Estados, cujas frotas mercantes combinadas 

constitu.a não menos que cinqUenta por cento da tonelaqem de arqueação 
da frota mercante mundial, tenham. se tornado Partes, nos termos do 
Arti9o IV do presente Protocolo. 

2. Qualquer instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou 
adesão depositado apÓs a data de entrada em vigor do preSente 
Protocolo, deverá surtir efeito três meses apÓs a data do depósito. 

l. Após a data na qual uma emenda ao presente Protocolo for 
considerada como aceita nos termos do Artiqo 16 da Convenção, qualquer 
instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão depositado 
deve ser aplicado o presente Protocolo como emendftdo. 

ARTIGO VI 

Emendas 

Os procedimento• previstos no Artigo 16 da Convenção com 
relação a emenclaa aos Arti9os ,. ao Anexo e ao ~pindice · ao Anexo da 

Conv.nçio dev.. se aplicar respactivamente a· emendas aos Artiqos, ao 
·ADe~:~ aoe Apindices ao Anexo do presente Protocolo. 
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ARTIGO VII 

Denúncia. 

1. o preaente Protocolo pode ser denunciado por ~ualquer das 

Pa;tea. ~ qualquer época apôs expirar o prazo de cinco anoa a contar 
da data em que o Protocolo entrou em vigor para esta Parte~ 

2. A denúncia deverá ser efetuada mediante depósito de 
instrumento de denúncia junto ao Secretário-Geral da Organizaçãoe 

J. A denúncia surtirÁ efeito doze meses após recebimento da 
notif~caçio pelo Secretário-Geral da Organização ou apôo a expiração de 

um' prazo maia longo. o qual pode ser indicado na notificação. 

ARTIGO VIII 

Depositário 

1. O presente Protocolo deveri ser depol!litado junto ~o 

Secretário-Geral da Organização (doravante denominado •o Depositário"). 

2. 

3. 

O Depositário deverá: 

a) informar tOdos oa Estados que'tenham assinado o presente 

Protocolo ou a ele aderido sobre: 

i) cada nova asainatura ou depósito de inatrumento de 

ratificação~ a~eitaçio, aprovação ou ades~o, bem como 

a data em que forem efetivadoa: 

ii) a data de entrada em vigor do presente Protocolo; 

iii) o dep6sit0 de qualquer inatrumento de denúncia do 

presente Protocolo bem como a data na qual foi 

recebido e a ~ata em que a denúncia surtir efeito: 

iv) qualquer decisão tomada de acordo com o Artiqo II -{1) 

do presente Protocolo. 

b) enviar cópias devidamente autentica~as do presente 

Protocolo a todos os Estados que tenham assinado o 

presente Protocolo ou a ele aderido. 

TÃo loqo o preserite Protocolo entre em vigor, uma cópia 

devidamente autenticada do mesmo deverá ser enviada ao Secretário das 

Nações Unidas, pelo Depositário, para fins de reqistro e publicação, de 

acordo com. o Artiqo 102 da Carta das Nações--Unidas. 

ARTIGO IX 

L!nguas 

o presente Protocolo é feito num único original nas l!nquas 

inqle•a, francesa, russa e espanhola, sendo cada texto igualmente 

autêntico. Traduções oficiais naa l!nquaa árabe, alemã, italiana e 

japonesa, serio preparadas e depositadaa_com o original as•inado. 
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Em testemunha do que 

autorizados por seus respectivos 
presente Protocolo. 

os abaixo assinados, devidamenta, 

Governos para este fim, assinaram o 

FeitO em Londres neste décimo-sétimo dia de fevereiro ·de mil 
novecentos e setenta e oito. 

•• 

seguinte: 

23. 

A N E X O 

Modificações e ACÍitlunentoa i Convenção --Intern11.cional 

para Prevenção da Poluição por Navios, 1973 

ANEXO I 

Regras para a Prevenção da 

Poluição por Cleo 

REGRA 1 

Definições 

Parâqrafos 1 a 7 - Nenhuma alteração. 

o texto existente do parãqrafo 8 i subetituido pelo seguinte: 

a) wGrande obra de conversão" significa a transformação de um 
navio existente: 

i) que altere consideravelmente as dimensãe• ou a 
capacidade de carga do navio1 ou 

ii) que mude o tipo_ do navio; ou 

iii) cuja intenção,- na opiniã~ 
prolon~ar conaideravelmente 

da Administração, seja 

seu tempo de vida1 ou 

iv) que, porõutro lAdo, venha a modificar o navio de tal 
modo que este, se fosse um navio novo, torna-se-ta 

sujeito a importantes disposições do presente 

Protoeolo a.• . ..-quais não seriam a ele aplicáveis como 
navio eKistente. 

b) Não obstante as disposições da al!nea 'a) do presente 
parágrafo, a tranafor.maçio de um petroleiro existente, de 

porte bruto igual ou superior a 20.000 toneladas, 

objetivando atender aos requisitos ~a Reqra 13 deste 

Anexo, nio será considerada como grande obra de conversão 
para fins ~o presente Anexo. 

Parágrafos 9 a 22 - Nenhuma alteração. 

O texto axistente do parágrafo 23 é sub&titu!do pelo 

•oealocamento leve• 

toneladas métricas sem carqa, 

significa o deslocamento de um nav~o~ 
combuativel 1tquido, óleo lubrificant~, 

iqua de laStro, água ~oce, água ~e alimentaçio·daa caldeira• noa ••u• 
tanquea, provisões de bordo, passageirÓs e tripulação e seus pertences. 
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Parágrafos 24 e 25 - Nenhuma alteração. 

26.5 Não obstante as disposições do parágrafo 6 desta Regra, para 

os fins das R&qras 13, 138, 13E, 13E e 18(5) de•te Anexo, •petroleiro 

novo• significa um petroleiro: 

a) cujo contrato de const~ução tenha sido assinado apõa de 

junho de 1979; ou 

b) que, na inexistência do contrato de construção, teve a 

quilha batida, ou se encontre em estágiO similar de 
construção, após 19 de janeiro de 1980; ou 

c) cuja entrega se dê após 19 de junho de 1982J ou 

d) que tenha sofrido uma grande obra de conversão: 

i)_ cuja cont;r~taç_i_o _ tenh!l ocorrid9 após 19 de junho de 

1979r ou 

ii) que, na falta de um contrato, os trabalhos tenham 

tido in!cio apôs 19 de janeiro de 1980J ou 

iii) que tenha _ terminado após 19 de junho de 1982, 
contudo, para os fins do parágrafo 1 da Regra 13 do 
presente Anexo, a definição enunciada no paiigrafo 6 
da presente Regra se aplica aos petroleiros de porte 
bruto içual ou superior a 70.000 toneladas. 

27.$ Nio obstante as disposições do parágrafo 7 da presente Regra, 
para. os fins das Regras 13, 13A, 13B, 13C .e 130 e do parágrafo 6 da 
Raqra 18 do presente Anexo, •petroleiro exiatente• significa um 
petrol~iro que nio seja um pe~roleiro novo -tal como definido no 
parágrafo 26 da presente Reqra~ 

29. •01eo bruto• é toda misturã liquida de petróleo, .encontrada 
em estado natural, tendo recebido ou não tratamento próprio como 
preparativo para poder ser transportado, abrangendo": 

a) óleo bruto com menor fracionamento de destilados r e 

b) óleto bruto cam maior fracionamento de destilado&. 

29. •Transportador de óleo bruto• significa um petroleiro 
destinado. ao transporte de óleo bruto. 

30. •Transportador de produtos• significa um petroleiro destinado 
ao transporte de outros tipos de óleo que nio é óleo bruto. 

S Modificado pelas Emendas de 1984 

Regras 2 e 3 ~ Nenhuma alteração 
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REG.RA 4 

O texto exis'tente da Regra 4 é substituído pelo sequinte: 

Vistorias e Inspeçõãs 

1. Todo petroleiro de arqueaçio bruta !qual ou superior a 150, 
ou qualquer outro navio de arqueação bruta iqual ou superior a 400, 
estará suje~to_ às vistoriAs ab~ixõ especificadas: 

. a) Uma vi•toriá ·iniciAl antas do navio entrar ela serviço ou 

antes de lhe ter sido emitido, pela primeira vez, o 
Certificado prescrito pela Reqra 5 do presente Anexo. Esta 
vistoria inicial deveri incluir uma vistoria completa de 

instalações, 
aplicável ao 

Esta vistoria 

sua estrutura, equipamentos, sistemas, 
arranjo• a material, conforme o que for 

navio, sequndo o dispo~to neste Anexo. 
permite verificar que a estrutura, o equip~ento, os 

e os materiaia sistemas, as instal<!oçÕes, 
plenamente às 

os arranjos 
disposições · l!UI.ti.sfazem pertinentes do 

presente Anexo. 

b) Vistoiiaa pariédicaa, a intervalos especificados pela 
Administração mas que-nio excedam a 5 anos, que permitam 
assegUrar que a estrutura, o equipamento, os siatemaa, as 
instalações, os arranjos e os materiais satisfazem 
plenamente as dispoaiç5es pertinentea do presen~• Anexo. 

c) No m!nimo uma viatoria intermediária durante o per!odo ·d~ 
validade dO Certificado, a qual deverá per.itir assequr~ 
qu• o equipamento e· sistemas associados de boab.. e 
canalizações, abranqendo os sistemas de aonitorizaçio do 

descarga de óleo e de controle, os sistemas de laYagea ca. 
óleo bruto, o equ_ipamento separador de água-óleo e oa 
sistemas de filtragem de óleo estejaa sOb todo• oa 
aspectos de acordo coa as diapoaições pertin•ntea do 
preaente Anexo e ea boaa condições de funciona.e~to. 

Kos casos em que for feita apenas uma vistoria inter.me4iária 
durante um período qualqu.er de validade do ~rtificado, ela nio dev• 
ter lugar nea antes dos sei• me••• que precedem n- apóa oa aeia -sea 
que se sequem i data correspondente à metade do per:todo- de vií.lida.d.e do 

Certificado. Essas viatoriaa inte~diáriaa serão coft8iqnadaa no 
Certificado expedido ea virtude da Reqra 5 do pre••nte Anexo. 

2. A Administração estabelecerá madid&s apropriada• para os 
navios que não estejam sujeitos às disposições do paráqrafo 1 desta 
Regra, a fim de assegurar que atendam às dispoaiçõea deste Anexo que 
lhes forem aplicáveis 

·3. a) As vistorias de navios, no que concerne a aplicação daa 
diapoa-i;-çõea deaU Anexo, serão efetuad.a• por funcionário• da. 

Adllini.atraçio. A Acbai.nistraçio poderá, todavia, con:fiar aa viatoriaa a 
inapetorea para ea.. fim. ~siqnadoa ou a orgaai...,. por· ela 

reconhecidos. 
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b) A Admini•tra_ç~o tom.~~.ri zu111 I!U!didas necessárias para que 

aej .. etetuadaa inapeçõea não proqramadas durante o per!odo de validade 
do Certificado. Tais inapeções terão por objetivo aaseg~rãr que o navio 
• aeu equipamento ae mantenham, sob todos os aspectos, em condições 
aat1afatóriaa para o serviço para o qual o navio é destinado. Estas 
inapeçC.a poderio aer efetuadas por seus próprios serviços de inapeção, 
por 1napatorea deaignadoe, por organismos reconhecidos ou por Outras 
Part:ea por aolicitaçio da Administração. Quando a Administração, em 

virtude das diapoaiçõea do parágrafo 1 da presente Regra, determina 
viatoriaa anuais obrigatórias, as inspeções não programadas acima 
eita4aa nio aerio obrigatórias. 

e) Toda Administração ao designar inspetores ou organismos 
réeonhecidoa para efetuar· viatorias e inspeções como previsto nas 
al1neaa a e b do preaente parágrafo deve, no mínimo, delegar a esses 
inapetorea ou orqaniamos reconhecidos, competência pa~~: 

i) exigir que um navio sofr~ reparos; e 

ii) efetuar viatorias. e inapeçõea se solicitados pela• 
autoridades competentes do Eatado em cujo porto se 
encontre o navio. 

A Administração deverá notificar a Organização a respeito das 
reapon.abilidades especificas confiada& aos inspetorea designados ou 
aoa orqaniamos reconhecidos e o qrau de autoridade que lhes foi 
delegado a fim de que ela divulgue is Partes do presente Protocolo, 
para reconhecimento de seus funcionários. 

d) Quando um inapetor designado ou um organismo reconhecido 
~ter.ainar que o eatado do navio ou de aeu equipamento não corresponde 
aubstanciat.ante ia indicações- do Certificado ou é tal que o navio não 
pode •• fazer ao mar sem perigo excessivo para o ambiente marinho, o 
inapetor ou orqaniamo deve imediatamente ae assegurar de que sejam 

toaadaa .. didas corretivas e informar, em tempo útil, a Administração. 
c .. o esaaa medidas corretivas não tenham sido tomadas, o Certificado 
deve ••r apreendido e a AdministraçãO d@V@ imediatament@ ser informada: 
caso o navio se encontre num p~rto de uma outra Parte, as autoridades 
ca.petentas do Estado a que pertence o porto devem, também, ser 
info~daa ~i&tamente. Quando um funcionário da Administração,- um 
inspator deaiqnado ou um organismo reconhecido tiver informado as 
autcrid•~•• competentes do Estado a que pertence o porto, o Governo do 
Eatado a que pertence o porto interessado deve prestar ao funcionário, 
ao inspator ou ao orqanismo em questão, toda a assistência que for 
necessária para que possa atender às suas obrigações de acordo Com esta 
Regra. Quando cabível, o Governo do Estado a que pertence o porto 
intereaaado deve tomar as medidas necessárias para impedir que o navio 
parta ati que poasa se fazer ao mar ou deixar o porto para demandar um 
eat&leiro maia próximo, apropri~do para o reparo que esteja disponível, 
... periqo excessivo para o ambiente marinho. · 

e) Em todo caso, a 
incondiciona1mente inteqridade 

Administração interessada gata~tirã 

e a eficiência da vistoria e da 
i.Dapaçio, coaprómetando-se a fazer com que se tomem · as medidas 
neceaairial para dar cumprimento a esta obrigação. 
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4. al O navio e· seu equipamento _4eyem_ ser_~-ll~~~d?~ num estado,. 
de acordo .com as prescrições do j)_,:'oto.coJ..p! de _ I?an_e_ir~~ _que o navio 

perman8ça sob todos os sentidos apto a se fazer ao mar sem perig~ 

excessivo para o ambiente marinho. 

b) Após qua~quer wma das vistorias previstas no pariqrafo~
da presente Regra, nenhuma. mudança,. que não sC.ja uma s~les 
substituição de equipamento e de instalaçõe_s,_ deverá aer feita, aem 

autoriZação .da Administração, na estrutura, no equipamento, no• 

sistemas, nas instalações,. nos arranjos ou nos materiais que tenham 
sido objeto da __ vis_toria. 

c) Sempre que ocorre~ um ~ci~nte no nav~o ou que se constate 

um defeito a bordo quG comprometa fundamentalmente a - integridade do 

navio ou a eficiência ou integridade da parte do seu equipamento que 
esteja sujeita ao disposto no presente Anexo, o Comandante ou o armador 

~ -,~·-- . ,. ---
do navio deverá comunicar tal fato, log·o· que pOás!vel, ã Administração, 

ao organismo reconhecido ou ao inspetor deaiqnado, re•ponaivel pela 
emissão do Certificado pertinentê, o qua1 tomará providinciaa para 

iniciar investigações com vistas a determinar se será necesaârio 
proceder a uma vistoria conforme as prescrições do parágrafo 1 da 

presente Regra. 

Caso o navio se encontre nUnl por.to de WD4 outra Parte, o 
comandante ou o a~dor deverá também comunicar imediatamente O fato is 

autoridades competentes do Estado a que pertence o porto e o inspetor 

desiqnado ou a organização reconhecida deverá se assegurar de que foi 
feita tal comunicação. 

R E G R AS 5, 6 e 1 

suprimir, no texto existente. dessas Regras, todas as 
referiricias a •(1973)• no que concerne ao CertifiCado Internacion~l- de 

Prevenção da PoluiÇão por Oleo. 

REGRA 8 

Duração do Certificado 

Substituir o ~exto existente, da R~5Jr~ 8 pelo seguinte:_ 

1. um certificado Internacional de Prevenção da Poluição por 

Oleo deverá ser· emitido por um per!od0 Cuja dÚraçio é especificada pela 

Adminis~raçio, sem quG eSta duração possa exceder Cinco anoa, a contar 
da data da emisaio, todavia, no caso de um petroleiro que opere com 

tanques destinados exclusivamente a lastro 1~, durante Wll. per!odo 

limitado cuja duração é especificada no parágrafo 9 da Regra 13 do 

presente Anexo, a duração do Certificado não deve exceder esse per!odo. 

Um Ce~tificado perderá sua validade se tiverem sido efetuadaa 
modificações importantes na _estrutUra, equipamento, aistemAst 

instalações, ar;-anjos ou material, sem. autorização pr~via da 

cAdDliniatrli'çio, exceto simples substituição de equipemento ou de 
instalações, ou ··que não te_nham sido realizadas aa vistoria• 

int8rmediârias especificadas pela Administração em cumprimento da 

alinea c do parágrafo 1 da Regra 4 do preserite Anexo.-
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3. u. Certificado .mit~do para um navio perderi iqualmente aua 
validade no caao do navio paaaar para a bandeira de um outro Eatado. 
Sam.nte poderi aer liberadO um riovo Certificado se o Governo emissor do 
no~ certificado eativer plenamente convencido de que o navio satisfaz 
aa preacriç6ea daa al!neaa a e b do parágrafo 4 da Regra 4 do ~reaente 
Anexo. No caao de tranaferincia de bandeira entre Part'its, quando 

aol!Citado deritro de tria mesea ~ contar da transferência, o GOverno d~ 
Parte cuja 
dever i, loqo 

Certificado 

bandeira o navio 
que poaa!vel, 

po .. u!do pelo 

estava anteriormente autorizado 
remeter ã Administração uma 
navio antes da transferência 

a arvorar 
cópia do 

e, caso 

diapon!vel, uma cópia d~ relatório da vistoria pertinente~ 

Reqra• 9 a 12 - Nenhuma alteração 

R E G R A 13 

SUl:! ati tuir o texto exilltente da Regra 13 pelo sequinte: 

de SegregadoS, Tanques Destinados 
Exclusivamente a Lastro Limpo e Lav_agem com Oleo B~.t~·- _ 

Embora sujeito ia disposições daa Regra·s 13C e 130 do 
preaente Anexo, os petroleiros deverão satisfazer as prescriç-ões da 
preaente Reqra. 

Petroleiro& nevoa, de porte bruto igual ou superior a 20.000 
toneladas. 

1. Todo tranaportado~ novo, de Õleo bruto,_ de'po;te bruto igual 
ou auperior a 20.000 tonelada& e todo trànsportador novo, ~e produtos, 
de porte bruto ou igual ou superior a 30.000 toneladas devem ser 

providos de tanques de _ 1aatro.~egregado e atender as disposições dos 
pariqrafoa 2, 3 e 4 ou ao pariqr&fo 5, como apropriado, desta Regra. 

2",. A capacidade doa tanques de lastro seqreqado deverá ser 

determinada de ·mo~. ~~ o -~!.~~=,?~~~~ ~-~~~~---c~m s~guratlça em viag-ens 
""'cola laatro, sem que recor~~--•o_a~·~t~nqu!s de carga para lastro d'áqua, 
exceto come eatipulado no parágrafo 3 ·~ou 4 desta Regra. Em todos oa 
caaoa, contudo, a capacidade doo tanques de lastro segregado deverá 
••r, pelo menoa, tal que e.m qualquer condição de lastro em qualquer 
ponto da viagem, incluindo as que c~~~iatem dd peso leve acrescido 
somente de lastro segregado, os calad~s e o trim poasam preencher cada 
ua dos aequintea requiaitOs: 

a} o calado mo~dado a meio navio {dm) em metros (sem levar em 
conta qualquer deformação do navio) não âeverã ser 
inferior a! dm • 2,0 + 0,02 L; 

b) oa calados AV e AR deverão 
correaponder aoa determinados pelo calado a meio navio 
(dm), como especificado na alinea b deste parágrafo, em 
aaaociação com· o trim pela popa de não mais de 0,015 L; e 

---c) em qualquer-·- caso_, o calado na perpendicular AR não deverá 
. ••r menor do_ que C? 'l~e i ·nééêS_~&r·io para obtez.: a imersão· 
total do oU d~a hilic••· 
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J.s ~ nenhum caso a água de lastro será transportada nos tanques 
dé carga, exceto nas raras ~ila.gena: em que as conclições de tempo siO tio 
severas ~e, na opiOiio do Comandante, seja neceSsário tianaportar um 
lastro de água adicional em tanques de carga, para a segu'ranc;a do 

navio. Tal água de lastro adicional será tratada e descarregada em 
conformidade com a R""g~a 9 deSte Anexo e de acordo com os requisi'tos da ' 
Regra 15 deste Anexo, devendo ser feito um lançamerltõ --no Livro Req'ístr-o

de Oleo referido· na Regra 20 deste Anexo. 

4. No caso de transportadores nevoa, de óleo brutc;l, o lastro 

adicional, permitido no parágrafo 3 da presente Regra, somente podará 
ser transportado nos tanques de carga se os tanquea em questão tiverem 
sido lavados com óleo bruto, de conformidade com as disposições da 
Regra 13B do presente Anexo. antes da partida de um porto ou terminal 

de descarga de óleos. 

s. Não obstante as disposições do parágrafo 2 desta Regra. as 
condições de lastro segregado relativas 
metros de comprimento deverãO ser 
Administração. 

aos petroleiros de menos de lSO 
julgadas satisfatórias pela 

6. Todo transportador novor de óleo bruto de porte bruto igual 
ou superior a 20.000 toneladas deverá ser dotado de um sistema de 
lavagem de tanques de carga que utilize a lav4gea com óleo bruto. A 
Administração se comprõmete em Se assegurar de que o sistema satisfaz 
plenamente às disposições da Regra 13B do presente Anexo. dentro de ua 
ano. a contar da da~a em que o navi~ tanque tenha sido destinado pela 
primeira VI!IZ ao transporte de óleo brut9 ou - ao r término da terceira 
viagem em que tenha sido óleo bruto utilizivel parâ a Lavag~ eom õ~eo 
brutO, caso esta data seja posterior. 

A menos que o óleo bruto transportado não seja utilizável _ 
para a lavagem com óleo bruto, o petroleiro deverá·operar o sistema de 
icordo com os requisitos da citada Regra. 

Transportadores existentes, de óleo br9to, de porte bruto 
igual ?U superi~r -~ 40.000 toneladas. 

7. Sob reserva das disposições dos parágrafos 8 e 9 da presente 
Regra, todo transportador de óleo bruto existente._~e porte bruto igual 
ou superior a 40.000 toneladas deveri ser dotad~ de tanques de lastro 
segreg~âo e satisfazer as prescrições e10a parigraf·o~ 2 e 3 da presente 
Reqra, a contar da data de entrada _em vigor do presente Protocolo. 

a. Os transportadores existentes, de 'ólt!!o- brutor a que se faz 
referência no parágrafo 7 da presente Reqra, podem, em lugar de serem 
dotados de tanques de lastro segregado, operar ~om um método de lavagem 
de tanque:~ de earça que utilize a lavagem com óleo de acordo com a 
Regra 138 do presente Anexo, a menos que o transportador de õ.leo _bruto 
seja destinado a transportar óleo bruto que não sej~ utilizável para a 
layagem cam óleo bruto. 

9. os transportadores existentes, de óleo bruto, a que se fa; 

referência no parágrafo 7 ou no 8 da preSente Regra, podem, em lugar de 
serem dotados de tanques de lastro segregado ou operados com um método 
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de lavagem de tanques de carqa que utilize a lavagem com óleo bruto~ 
ser operados com tanques destinados exclusivamente a lastro limpo de 
acordo com as disposições da Regra lJA do presente Anexo, durante o, 
segUinte período': 

a) para os transportadores de óleo bruto de porte bruto igual 
ou superior a 70.000 toneiadas, até dois anos apéa a data 
de entrada em vigor do presente Protocolo; 

b) para os transportadores de óleo bruto de porte bruto igual 
ou superior a 40.000 .tonelada• porém inferior a 70.00Q, 

atê quatro anos após a data de entrada em viqor do 
presente Protocolo. 

Transportadores existentes, de produtos, de porte bruto !qual 
ou superior a 40.000 toneladas. 

10. A contar da data de entrada em viqor do presente'Protocolo, 
todo transportador existente, de produtos, de um porte bruto !qual ou 
superior a 40.000 toneladas deve ser dotado de tanques de lastro 
segreqado e satisfazer as prescrições dos parágrafos_2 e 3 da presente 
Regra ou, em falta deles, deverá operar com tanques destinados 
exclusivamente a lastro limpo, de conformidade eom.as disposições da 
Reqra lJA de presente Anexo. 

Petroleiro considerado como petroleiro de lastro segregado. 

11. Todo petroleiro que não for Obrigado a possuir tanques de 
lastro seqreqado, de acordo com os parágrafos 1, 7 ou 10 da presente 
Regra, pode, todavia, ser considerado como um petroleiro de lastro 
segregado, com a condição que satisfaça as disposições dos parágrafos 2 
e 3 ou, conforme o caso, ao parig+afo 5 da presente Regra. 

S Modificado palas Emendas de 1984 

R E G R A 13AS 
Prescrições para os Petroleiros Equipados com 

Tanques Destinados Exclusivamente 
a Lastro Limpo 

1. Um petr.oleiro que opere com tanques desti~ados exclusivamente 
a lastro limpo, de acordo com as disposições do parágrafo 9 ou do 
parágrafo 10 da Regra 13 do presente Anexo, deve possuir tanques de 
capacidade suficiente, destinados exclusivamente ao transporte de 
lastro limpo, tal como este ê definido no parágrafo 16 da Regra do 
presente Anexo, de modo a satisfazer as prescrições enunciadas nos 
parágrafos 2 e 3 da Regra 13 do presente Anexo. 

2. As disposições e os métodos de operação dos tanques· de lastro 
exclusivamente destinados a lastro limpo devem satisfazer as 
prescriçõe• estabelecidas pela Administração. Essas prescrições dovem 
conter, pelo menos~ todas as Especificações para os Petroleiros Dotados 
de Tanques Exclusivamente Destinados ao Lastro ·Limpo, adotadas pela 
Conferencia Internacional sobre Segurança de Petroleiros e Prevenção da 
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Polui._çãõ, ~1_978;-- tia Ria Solução 14 ~ sujêlta.s às ravisõe111 que a Organização 

possa efetuar .. 

3. Um petroleiro que opere com tanques de•tina.doa excluaivamente 
ao lastro limpo dave ser equipado com um medidor de conteúdo de óleo, 

aprovado pela Administração com ba~e nas especificações recomendadas 

pela OrqanizaçãO*, para permitl:r a·fiscalizaçio do teor de óleo con~do 
na água de lastro que esteja sendo descarregado. O medidor de conteúdo 

de óleo. deverá ser instalado, o mais tardar, por ocasião da primeira 
ida programada do navio-tarique ao estAleiro, após· a entrada em vigor do 
presente PrOtocolo. Até a instalação do medidor de conteúdo de óleo, 

deve ser estabelecidof graças a um exame da Água de lastro dos tanques 
destinados exclusivamente ao lastro limpo, que não ocorreu nenhuma 
contaminação Com óleo. 

•• "Todo petroleiro que opere com tanques 
exclusivamente ao lastro limpo deverÁ ser provido de: 

a) um Manual de OperaÇão-~e Tanques oêstinados Exclu•ivamente 
ao Lastro Limpo, descrevendo em detalhe• o sistema ~ 

especificando os métodos de operação. _Esse Manual deve ser 
julgado satis~atório pe~a Administração_ e conter todas as 
informações enunciada•. nas Especificaçõea menciondas no 
parágrafo _ 2 da presente Regra. caso seja feita waa 

modificação que afete os tanque• destinado• excluaiv ... nte 
ao lastro limpo, o Manual de Operação, em con••qaincia 
disso, deverá sofrer uma revisão1 e 

·b)Sum Suplemento ao Livro Registro de 6leo, mencionado na 
Regra 20 do presente Anexo, segundo o modelo con•tante do 
Suplemento 1 ao Apêndice III de•t• Anexo. o Sup1 ... nto 
deve ser anexado permanentemente ao Livro de Reqiatro de 
Oleo. 

"' Observar Recomendação 
funcionamento 

sob i e a aa Especificaçõea 
e Teste do Equipamento 

aos Medidores de Conteúdo de Oleo, 
Orqanização na R8soluçio A.J93(xr. 

relativas ao 
Olao/Aqua e 

S Modificado pelas Emendas da 1984 

R E G R A 1385 

Prescrições para'a Lavaqem 
com 01~ Bruto 

Internacional 
Separador d• 
a.dOt&da pela. 

1. Todo sistema de lavagem com óleo bruto, cuja in•taLaçio aeja 
obrigatória, de conformidade com os parágrafos 6 e 8 da Regra 13 do 
presente Anexo, deve satisfazer as prescriçõea da prea•nte Raqra. 

2. A instalação · de lavagem com óleo bruto, aaaia c~ o 
equipamento e diapoaitivos cone~os, devem eatar de acordo coa a• 
preacriçõe• estabeiecidaa pela Administração. Ea•a• preacriçõea d•v .. 
conter, pelo meno•, todas as disposiçõea· da• Especificaçõea para o 
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Projeto, ~ Oper.a.ção e o Controle -d-oa S-ia't.eDUls de LaVaqem com Oleo 
Bruto, adotadas pela Conferência Iriternacional de 1978 sobre Sequranc~ 
de Petroleiros e Prevenção da Poluição, 1978, na Resolução 15, sujeit~ 

ia revisàes que a Orqanizaçio possa efetuar. 

3.5 Cada tanque âe carga e cada tanque de reaiduo deverá ser 
provido de um sistema de gio inerte, de acordo com as Regras 
pertinentes do Capitulo II-2 da Convenção ín:terhaCional para 
Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974, modificada e complementada 
pelo Protocolp de 1978 relativo i ConvençãO Int&inacional para 
,Salv~~ar~a da Vi~~ Humana no Mar, 197•. 

NO que 

número :s~ficiente 
concerne ao 

de tanques 
lastreamento dos tanques de carqa, um 
de carga deve ser lavado com óleo bruto 

antes de cada viagem com laGtro, a fim de que, tendo em conta a rota 
habitual do petroleiro e as condições meteorológicas previstaS, a água 
ae l~~tro. nio aeii.-- carreqada a -nãO· se~- nOS -tanqUe-s· de carga q"ue -tenham 
sido lavados com óleo bruto. 

s. Todo petroleiro que opere com sistemas de lavagem com óleo 
bruto d~v8 ser provido de! 

a) um Manual de Operações e Equipamento descrevendo em 
detalhes o sistema e o equipamento e. -especificando os 
mêtodo's de 
satisfatório 

opera.çio. Esse- Manual 
pela Administração- e 

deve ser julqado 
conter todas as 

informações enunciadas nas Especificaçõe·s· mencionadas no 
parâgiafo 2 da presente Regra. caso seja feita uma 
n\oditi.Cãi;iO que afete o sistema de lavagem com óieo bruto, 
o Manual de Operações e Equipamento, em conseqRência 
diss~,cdeverá sofrer urna revisão~ e 

b) um suplemento ao Livrà~"Registro de Oleo, mencionado na 
Regra 20 do presente ·Anexo, segundo o modelo constante do 
Suplemento ao Apindice ~II deste Anexo. O Suplemento deve 
•er anexado permanentemente ao Livro Registro de Ole~. 

S Modificada pel~a Emendas de 1984 

R E G R A 13CS 

Petroleiros existentes utilizados 
em determinados tráfegos 

1. Sob reserva das disposições àos parágrafos 2 e 3 da presente 
parágrafos 7 a 10 da Regra 13 do presente Anexo nio se 
a um petroleiro existente, enqanjado exclusivamente em 

Regra, os 
aplicarão 
determinados trãfeqos entre: 

a) portos ou terminais situados num Estado Parte do presen~e 
Protocolor ou 

b) portos ou terminais de Estados .Partes do presente 
Protocolo quando: 
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i) a viag@~ for efetuada inteiramente dentro de uma lrea 
Especial definida no parágrafo 

presente Anexo: ou 
da Regra 10 do 

ii) a viagem for efetuada inteiramente dentro de outros 

limites designados pela Administração. 

Aa disposiçõeS do parágrafo 1 da presente Regra somente seri 

aplicado quando os portos ou terminais em que a carga é carregada no 
decorrer dessas viagens são equipados com instalações sufic_ientes para 
o recebimento e tratamento de todo o lastro e da água de lavagem dos 
tanques provenientes dos pet'roleiros que as utilizem e todaS as 

condições seguintes sejam atendidas: 

a) sob reserva das exceções previstas na Regra 11 do presente 
Anexo, toda a água de lastro, incluindo a ãgua de lastro 
limpo, e todos os residuos da lavagem dos tanques, sejam 
conservados a bordo e transferidos para as instalações de 
recebimento e aa autoridades competentes do Estado a que 
pertence o porto consignem o fato nas aeções apropriadas 
do Suplemento do Livro Registro de ~leo ao qual é feita 
referêricia no parãgrafo 3 da presente Regrar 

b) um aCordo tenha sido realizado entre a Administração os 
Govern_o·s dos Estados a 
mencionados na al!nea (a) 

que pertencem os portos, 
ou (b) do parágrafo {l) da 

presente Regra, quanto à utilização de um petroleiro 
existente para um determinado tráfego: 

c} a capacidade do presente Anexo, nos por~os e ter.minaia 
acima mencionados, para os fins da presente Regra, seja 
aprovada pelos Governos dos Estados Part•• do presente 
Protocolo em ~ujos territórios estejaa situadoa eaaea 

portos ou terminaiDJ e 

d) seja corisignado no certificado Internacional de Prevenção 

da Poluição por Oleo que o petroleiro esti destinado 
exclusivamente ao tráfego determinado de que se trate • 

. J. Todo petroleiro destinado a um tráfego determinado deveri. 
possuir wn Suplemento ao Livro Registro de Olao mencionado na Reqra 20 
do presenta Anexo, segundo o modelo çonstante do Suplemento 3 ao 
Apindice ~~~. o Suplemento deve ser anexado permanentemente ao Livro 
Reqiatro de Oleo. 

S Modificada pelas Emendas de 1984 

1. 

R E G R A 130 

Petroleiros Existentes Providos.de Instalaçõea 
para Laatro Especial 

Quando um petroleiro tiver sido contru!do ou opere de, modo a 

satisfazer permanentemente as prescrições enunciadas sobre calado ~ 

trim no parágrafo {2) da Regra 13 do p~esente Anexo, sem ter recurso· 
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para o emprego da ãqua de ·lastro, será considerado_ como satisfazendo às 
Prescrições relativas aos tanques de lastro seqreqado enunciadas no 
parágrafo 7 da ~eqra 13 do presente Anexo, desde que satisfaça todas as 
ciondiçõe• abaixo: 

"· 

a) os métodos de operação e as instalações para o lastro 
aejam aprovados pela Admi~istraçio; 

bl haja um acprdo, entre a Administração e os Governos dos 
Eatados a que pertencem os portos interessados que sejam 
Partes do presente ProtoColo, quando as prescrições sobre 
calado e trim são cumpridaS através de um procedimento 
operacional;e 

c) seja consignado no,Certificado_Internacional de Prevenção 
da Poluição por Oleo que o petroleiro é operado com 
insta~açõea para lastro especial. 

Ell nenhum caso a âq'ua de lastro s~ri transportada nos tanques 
de óleo, exceto por ocaaião·daa raras vi&gens em que as condições 
metereolóqicas sio de tal modo desfavoráveis que, na opinião do. 
Comandante, seja neeesairio transportar água de lastro suplementar nos 
tanques de carga para assegurar a segurança do navioa Esta água de 
lastro suplement~r. deverá s~r tratad,a ~ descarregada de acordo com, as 
prescrições das Re9raa (9) e (15) do presente Anexo e tal fato deve ser 
conaiqnado no Livro Registro de O_leo mencionado na Regra 20 do presente 

Anexo. 

3. Um Administração que tenha feito a anotação no Certificado de 
acordo com al!n~a (c} do parágrafo (1} do presente Regra! deverá 
comunicar os detalhes à Organização para que ela os divulgue parr as 

Partes o presente Protocolo. 

R E G R A 13E 

'Lóc&lizaçiO Protetor~ dos Espaços 
Deatina4oa ao Lastro Segregado 

1. Em todo transportador noYo, de óleo bruto, de porte bruto 
igual ou superior a 20.000 toneladas e em todo transportador novo, de 
produtos, de porte bruto igual ou superior a 30a000 toneladas, os 
tanques de la•tro segregado, cujas capacidades devem satisfazer as 
preScrições da Regra 13 do presente Anexo, que são localizados na,seçio 
do comprimento em que se encontram os tanques de carga, devem ser 
dispo•toa de acordo com as prescrições dos pa~igrafos (2}, (3) e (4} da 
presente Regra, de maneira a assegurar uma certa proteçio contra os 
vazamentos de óleo, em caso de encalhe ou abalroamento. 

2. Os tanques de lastro segregado e os outros espaços, que não 
sejam tanques de Õleo, localizados na 
encontram os tanques de carta (L), 
satisfazer a seguinte fórmula: 

seção do comprimento em que se 
devem se~ dispostos de maneira a 

Agosto de 1993 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 26 7995 

na qual: 
PA 

c 
área do chapeamento e~terior do costado, em metros quadrados, 
para cada tanque de lastro seqreqado ou outro espaço que nio 
seja tanque de óleo, calculada em função das dimensões moldadas 
do projeto, 

PA3 área do chapeamento exterior do fundo, em metros quadrados, 
para cada tanque ou espaço, calculada em funçiõ d&-if-di.Iriarisões 
moldadas do projeto, 

Lt compr;mento em metros entre as extremidades de vante e de ré 
dos tanques de carqa, 

B boca máxima do navio em metros, tal como definida no pariqrafO 
(21) da Regra 1 do presente Anexo, 

D pontal moldado em metros, medido verticalmente~ da parte 
superior da quilha até a face superior do vau do convés de 
borda livre, no costado, a meio navio. 

Nos navios que tiverem um tricaniz arredondado, o pontal 
moldado seri medido até o ponto de interseçio das linhas 
moldadas do convés e do chapeamento lateral do casco (side 
shell platinq), prolongadas como se o trincaniz fosse de forma 
angular, 

0,45 para os petroleiros de 20.000 toneladas de porte pruto, 
0,30 para os petroleiros de porte bruto igual ou superior,& 
200.000 toneladas, sob reserva das disposições do parágrafo C3) 

da presente Regra. Para oli valores intermediários de porte 
bruto, o valor J seri obtido por interpolação linear. 

Sempre que os s!mbolos utilizados no presente parágrafo 
apareçam na presente Reqra, eles terão o siqnificado que lhe• é dado no 

presente parágrafo. 

3. Para os navios-tanque de porte bruto igual ou superior a 
200.000 tonola4as, o valo: de J pede ser reduzido da maneira seguintez 

J reduzido • J- a- 0c+0a sa este val~ for superior. 

40A 

Nesta f6rmula: 

a 0,25 para os petroleiros cujo porte burto àeja igual a 200.000 

toneladas 

a 0,40 para os petroleiros cujo porte bruto seja !qUal a 300.000 

toneladas 

a o,so para os petroleiro• cujo porte bruto seja !qual ou superior 

a 420.000 toneladas 

Para os valores intermediários de porte bruto, o valor de a seri obtido 

por interpolação linear. 
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Oc conforme definido na Regra 23 (1) (a) do presente Anex.o, 

0 8 conforme definido na Regra 23 (l) (bl do preaente Anexo, 

OA • vazamento• admiesiveia de óleo previato na Regra 24 {2) do 

presente Anexo. 

•• Na determinação de "PAe" e "P~" para oa tanquea de laatro 

segregado e os espaços que não sejam tanques de Óleo, dever-se-i 
observar o seguinte: 

a) a largura m!nima de cada tanque ou eapaço lateral cuja 

profundidade seja igual à altura do eo•tado do navio ou 
que se estenda desde o convéa ati a parte superior· do 
duplo fundo, não deveri .ser inferior a 2 metroa. A largura 
deverá ser medidA a partir do costado, perpendiculaJ:Mnte' 

ao plano axial., Quando a largura for menor, nio a e levar i 
em conta o tanque ou eSpaço lateral para o eilCulo dã izea 

de proteçio "PA "J •· 
c 

b) 5 profundidade vertical m!nima de cada tanque ou espaço do 

duplo fundo deverá aer igual a B/15 ou a 2 metros, •• este 
último valor for inferior. Quando ·~· lhe der uma altura 
menor, nio se levará em conta o tanque ou espaço do fundo 
para o cÁlculo da área de. proteção •pA

5 
•. 

A Larqura e a profundidade m!nima doa tanquaa laterais e doa 
tanques do duplo fundo deverão ser medidas sea levar .. conta a irea do 

porão e, no caao da. largura m!nima, deverá ser IDedida •- levar -
conta o trincaniz arredondado. 

R E G R A 14 - NENHUMA ALTERAc;Xo 

REG R A 15 

~uprimir no texto existente deata. Reqra a referincia a 
•(t973)•.no que concerne ao Certificado Internacional de Prevenção da 
PolUiçÃo por Oleo 

R E G R A S 16 E 17 NENJIUMA AL'l'ERACltO 

Bombeamento e 
Petroleiros 

R E G R A 185 

Parágrafos (1} a (4) - Nenhuma alteração 

s. Todos petroleiro novo do qual é exiqido que seja provido de. 
tanques de lastro aeqregado ou equipado coa um •istema de lavaq .. coa 
óleo bruto, deveri satisfazer as seguintes condiçõear 
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a) ser equipado com canalização de óleo projetada• e 

instAladas de maneira a reduzir ao minLmo-a retenção de 
óleo nos condu_tos ~ e 

b) ser provido de meios para drenar todas as bombas de carga 
e todos os condutos de óleo ao té~i~o da descãrqa da 

carqa mediante~ se necessirio, uma conexão com um 
equipamt!lnto para complementamento o óleo 
r~naec_ente. Os r·es!duoa da drenftqem dos condutos e das 

bombas de~ein podal:: s~~ deS~arregado·s~ t~nto pa~~ te~~ra como 
para um tanque da res!dU:oa. Para á 'descarq& pa"l:-à terra 

deve ser p:r::ovido um conduto especial,_ de pequeno diãmetro, 

conectado externamente ao paiano de vilvulas do navio. 

6. Todo transportador existente, de ÓleO bruto, do qual é 

exigido .que seja provido de ,tanques de lastro s-eqreqado, ou equipado 
çom ~. sistema de. lavagem com óleo bfUto ou ~e. opere com tanques 
deatinadoa exclusiy_~nte ao, ~~st.r~ _ limpo deverá satisfazer às 

di•po•i;ões da alinea (b) do pariqr~fo_ is) da pres~nte Regra. 

5 Modificada pela• Emenda• de 1984 

R E G R A 19 - NENHUMA ALTERAcJlO 

.R E G R A 20 . ' .... ·' 
Suprimir no texto exist~nte desta Reqra a.referincia ~~Í973)• 

no que concerne ao Certificado Internacio~al de Preven;io da Poluição 
por Oleo. 

R E G R A 21 A 25 - NEHUMA ALTE:RAcXO 

A P ~ N D I C E I - LISTA DE 6LEOS 

NENHUMA ALTERACJtO 

A P ! N D I C E II 

Forma de Certificado 

Sub•tituir a Forma de Certificado existente pela seguinte: 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENt;Ao DA POLUicJlO POR 0LEO 

Eaitido de acordo com as disposiçõe• do Protocolo,de 1978 R~lativo• i 
Convenção Internacional para Prevenção da Poluição por Navios, 1973, 

•ob a autoridade do Governo. 

•········•·····•······················································· 

por••••••••••••••••••••••••••••••••··••••••••••••••••·····••••••••••••• 
(de•iqnacio Completa da pe•soa competente ou orqanizaçio autorizada, de 
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acordo com a• dispo•ições do Protocolo de 1978 Relativo ã Convenção 
Internacional para Prevenção da Poluição por Navios, 1973) 

Nome do 

navio 
Indicativo Porto do 

nbe:ro ou let~u Inscrição 

Transportador de óleO brqto* 
Transportador de produtos* 
Tran•portador de óleo bruto/produtos* 

Arquear; ia 

bruta 

outro navio, que nio petroleiro, com. tanques de carg:a 

sujeitos i Regra 2_(2) do AnexO I_ do Protocolo* 
Outro navio que nio seja_ qua:lquer dos ac-ima* 

Data do contrato de construção ou de grandes obras de conversão ••••••• 
Data em que foi batida a quilha ou em (;rue o ilãvíO estaVa' em e'stigio 

Bimilar de con•tru'ção ou em que foi iniciada a grande obra de - . conversao •••• ~·····•···••••••••••••••••• 

• Riacar o que nio for aplicável 

PARTE A - TODOS OS NAVIOS 

O navio e•tá ~quipado com: 

a) equipamento separador de Õleo-iqua* 
efluente com um conteúdd-.r:~e óleo 
partes P~ milhio) 

{capaz de produzir 
que nã9 .. I(UC.C'!'da a lQO 

b) aiatemaa de filtragem de óleo* (capaz de produzir efluente 
com um conteúdo de_ óleo que não exceda-a 100 partes por 
milhão para navioa de arqueação bruta igual ou superior a 

10.000. 

c) um sistema de monitorização e controle da descarga de 
óleo* (adicional a (a) ou (b) acima )ou 

d) l!lquipamento separador de óleo-água e um_ sistema de 
filtragem de óleo (capaz de produzir efluente com um 
conteúdo de óleo que não exCeda 15 partes por milhão) em 

lugar dé (a) ou (b) acima. 

Detalhes doa requisitos para os quais sio concedidas as 
i•enções de acordo com a Regra 2 (2) e 2 (4) do Anexo do Prot_o_col_o: 

.................................................................................. 

Observações: 

* Riscar o que não ~ar aplicável 
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Endosso para Navios Exis'tente•* 

certifico que este navio está atualmenta equipado de modo a 
cumprir coa· as prescrições do Protocolo de 1979 Relativo à Convenção 
Internacional para Prevenção da Poluição por NavioS, 1973, que são 

aplicáveis aos navioa existentes** 

•• 

Assinado ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Assinatura do funcionário devidamente autorizado) 

Local .......................................................... . 

Data ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Selo ou carimb~ da autoridade, como apropriado) 

Este lançamento · nio precisa ser reproduzido no certificado que não 
seja o primeiro • ser emitido para qualquer navio. 

os per!odos em que. se deve instalar o equipamento s~parador de 

óleo-igu&, Os sistemas' de controle. de descarga de óleo, os sistemas 

de filtragem de óleo e/ou arranj~s de tanques de res!duo após a 
entrada em vigor dO Protocolo são estipulados nas Regras 13A ( 3) ·, 

15(1) e 16(4) do Anexo 1 do Protocolo. 

PAR'rE B - PETROLEIROS•. 

capacidade Porte bruto Comprimento 
transporte do navio do navio 
do navio (~aneladas (m) 

(llll) métricas) 

Certi~ica-se que este navio foi co~tru!do, equipado e deve operar de 

acor&b .com o seguinte: 

1. Este navio: 

a) esti obrigado a ser construido de acordo com as prescrições da 
Reqra 24 do Anexo I do Protocolo e. a elas satisfaz:** 

b) não está obriqado a ser construido de acordo com •• 
prescriçêies da Regra 24 do Anexo I do Protocolo;** 

c) nio e•ti obrigado • ser conatru:tdo de acordo com •• 
preacrir;Sea da Reqra 24 do Anexo I do Protocolo mas satisfaz 
ea1aa prescrições:** 
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, 2. : l!~t-e navio:, 

•• 

3. 

ai, ,e_sti. o~ric;rado a ser construido de acordo com ~s pri!!scricões da 
Regra 13E do Anexo ~do Protocolo e a elas satisfaz1** 

b) não eati obrigado ~- sef con~tru!do de acordo com as 
prescriçõea da Regra _13E do Anexo I do Protoq_ol.o;** 

*Esta Parte deverá ser preenchida para petroleiros, incluindo 
transportadort!l_s combinados e os lançamentos qui!! forem aplicáveis 

• 

' '• I 

sio feitos para outros navios que não p·etroleiros mas que sejam 
rc::tntru!do.s para transportar óleo _a granel de uma capacidade total 
igual ou superior a 200 metros cúb'i_c6s •· ' 

Riscar .o que não for aplicável 

. .. 
a) está obrigado a ser provido de tanques de lastro segregado. de 

'ae9rdo com as prescrições pa R~grã 13 do,Anex~ I do Protocolo 
e a ela• satisfaz:*. 

b) não está obriqado a ser provido de tanques de lastro segregado 
'de: acordo F-·eom as prescrições da , Regra 13 do .Anexo I do 

Protocolo:* 

c) niio esti. .o,b:i:"iga.do a ser provido de tanques de lastro segregado_ 
de acordo com as · pretlc%-iÇõ·e~a Reg::r:a 13 do Anexo· -I dQ 
Protocolo ma• satisfaz as Citadas prescrições:* 

di de acordo com as disposições da Regra l3C Ou 130 do Anexo do 
Protocolo e, com especificado na Parte C do presente 
Certificado. eatã isento das prescrições da Regra 13 do Anexo 
I do Protocolo;* 

e) esti dotado de um sist~ d~ limpe~a dos tanques de carga 
utilizando a lavagem com óleo bruto de acÓrdo com as 
disposições da Regra 13B do Ane~o I do Protocolo; em lugar de 
aer- ·prOvido de tanques de lastro seqreqado1 * 

f) esti dotado de um sistema de tanques exclusivamente destinados 
ao lastro limpo, de acordo com as disposições-da Regrã l3A do 
Anexo I dp ~~otocolo; em lugar de ser provido de tanques de 
lastro segregado ou de um sistema de limpeza de tanques de 
carga que utilize a lavagem com óleo bruto.* 

Riscar o qu não for aplicável • 
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4. Este naVio 

a) esti obrigado a ser provido de um sistema de l~za doa 
tanques de carqa uti~izando a lavagem 
acordo coa aa preacrições do parágrafo 
Anexo I do Protocolo e a ela• satisfaz;* 

com óleo bruto, 
(G) da Regra 13 

bl não esti obrigado a ser provido de um_ sistema de limpeza 

tanques de earqa ;:tilizando a lavagem com óleo bruto, 
acordo com as pre:acriçõea do parágrafo (6) da Regra 13 
Anexo I do Protocolo.* 

~~que• de Lastro Seqr~qado** 

.,_Q_-.,t:ol!_~ques de lastro seqreqado são distribuidos como •• seçue: 

do 

do 

dos 
do 
do 

Tanque Volume (ml! Tanque Volume (m3) 

Tanquea.ceatinados Excluaivamente ao Lastro LimpO** 

Este navio operará com tanques destinados excl~sivamente ao 
lastro limpo ati •••••••••••••• ~~~de.acordo com aa prOscrições da Reqra 
llA do Anexo I do Protocolo. 

daatinadoa exclusivamente ~o lastro limpo são 
desiqnados como se =•que: 

Tanquo Volume (m3) Tanque Voluina (m3) 

• Riscar o que não for aplic:ivel. 
•• suprimir ae não for pertinente. 

. 

~artifico·~· este navio foi ·provido dez 

a) ua exemplar atualizaclo do Manual 
Destinados Exalusivamenta ao Lastro 
Raqra 13A do Anexo I do Protoc:oloJ** 

de Operação de 'r.anqUes 

Li.mpo, de acordo coa a 

b) UDI exemplar atualiza~ do Manual de oP.,raçéas e· ~quipaJMnto 
para Lavaq.. coa Olao cru,. de acordo coa a Raqra llB do Anexo 
I do Protocolo.•• 
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Atestado da presença a bordo 
de um exemplar atualizado do 
Manual ..................................................................... . 

A••inado •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Assinatura do funcionirio devidamente autorizado) 
Local ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Data •••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Selo ou carimbo da auto"rÚ!a.de, como apropriado) 

Atestado da preaença a bordO 

de um exemplar atualizado do 
Manual ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
•• 

Aa•inado •••••••••• • ••• -. •• ;; ;- .--••• • .- ••• ~ .- ;;,--•• -• • -. ............. -... ..--.-• • -,.,. ... 

(Assinatura do funcionário devidamente autorizado) 

Local .......................... • ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
.oata •••••••••• ~·······•·•••••••••••••••••••••••••••••••••••······· 
(Selo ou carimbo da autoridade, como apropri~do) 

Riscar o que nio fcir aPUcãvel.
Supri.mir se não fo:ç pertlniente • 

PARTE C - ISENCOES 

Certifico que este navio: 

a) e•ti unicamente engajado no tráfego entre ••••••••••••••••••••• 
e •••••••••••••••••••••• de acordo com as 4iaposiÇões da Regra 
13C do Anexo I do Protocolo1** ou 

b) está operando com arranjos para o lastro especial de acordo 
com a Regra 230 do Anexo I do Protocolo** 

e, conaeqtl.entemente·, esti isento das prescrições da Regra 13 do Anexo I 

do Protocolo. 

Assinado ••••••••••••••••••••••••• •. • • • • • • • • •·• • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • 
(Assinatura do funcionário devidamente autorizado} 

Local •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Data .............................................................. . 

(Selo ou carimbo da autoridade, como apropriado) 

* Suprimir se não for pertinente 
** Riscar o que não for ãPiiCivel 

Agosto de 1993 
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f CER'I'I:FICA-SE 

Que o navio foi vistoriado da acordo co~_as disposiçÕe• da Regra 4 
do AneXo I_do Protocolo de 1978 Relativo à Convenção Internacional 

para Prevenção da Poluição' por Navios, 1973, no que concerne i 

prevenção da poluição por óleoJ e 
que a vistoria moe:trou que a estrutura, o equipamento, os 

sistemas, as instalações, os arranjos, os materiais e o estado do 
"navio são satisfatór-ios sob -todo• os aspectos -e que O navio atende 
is dispoai.ções pertinentes do Anexo I do citado Protocolo. 

o presente 'certificado é válido 
sujeito ,a(as) 'viatoria(a) 

até •••••••••••••••••••••••••••••• 
intermediária(&) prevista (a) a 

intervalos de •••••••••••••••••••••••••••••••••··~······~····••••• 

Emitido em ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Local de emissão do Certificado) 

••••• de •••••••••••• l_9 ...... ···············~·················· 
(Assinatura do-funcionário 
devidam~nte autorizado) 

(Selo ou carimbo da autoridade, como apropriado) 

VISTORrA INTERMEDIARIA 

Certifica-se que numa vistoria intermediária, pre•crita pela 
Reqra 4 (-1} (c) do Anexo I do Proto_colo de 1978 Relativo à Convençio 
Internacional para PrevenQio da PoXuiçio por Navios, 1973, foi 
constatado que este navio e O estado do_ mesmo-satisfazem as disposições 
pertinentes do citado Protocolo •• 

(Assin~ura do funcionário devidamente autorizado) 

Local 

Data ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Próxima vistoria intermediária em •••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Selo ou carimbo do.funcionário devidamente autorizado) 

Assinado 
(Assinatura do funcionário devidamente autorizado) 

Local •••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Data ••••••••••••••••••••••••••··~····•••••••••••••••••••••••••••• 
Próxima vistoria intermediária em •••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Selo ou carimbo do funcionário devidamente autorizado) 

Assinado 
(As•inatura do funcionário devidamente autorizado) 

Local •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••• 
Data ••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Próxima <i:istoria. intermediária em •••••••••••••••••••••••••••••••• 

f3&lo ou carimbo do funcionário devidamente autorizado) 
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············~············································ 
(Aaainatura do funcionário devidamente autorizado) 

Local ............................................................... . 

Data ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Próxima vistoria intermediãria em •••••••••••••••••••••••••••~•••• 

·(Selo ou carimbo do funcionário devidamente autorizado) 

A P 2 'N'D I C E III 

Modelo do Livro Reqiatro de Oleo 

pa aequintea modelos de suplementos. do Livro Registro de Oleo aió
acreacentadoa ao modelo exiatente: 

Suplemento 1 

Modelo de Suplemento ao Livro Reqiatro de Oleo para 
Petroleiros que Operem com ~anquea oeatinadoa 

Exc~~aivamante ao Lastro Limpo* 

Nome do navio ••••••••••r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Indicativo em número ou letras •••••••···~··••••••••••••••••••••••••••• 
capacidade total de carqa •••••••••••••••••••••••••••••• metros cúbicos 
Capac.idade total · d.o• tanques destinados exelu•ivamenta ao lastro limpo 
•• ·•• .. • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • .. • • • • • • • • • .. • • • • • .. • • • • • • • • • metros cúbicos 
os, tanques desiqnadoa como tanque• destinados 
exclusivamente ao lastro limpo: 

Tanque Volume {m3) Tanque Volume !mll 

Nota: Os per!odo• cobertos pelo Suplemento deverão cOrresponder aos 
dados cobertos pelo Livro Reqistro de Oleo 

• Este suplemento deverá ser anexado ao Livro Registro de Oleo para 
petroleiros que operem com tanques 
lastro limpo de conformidade com as 

destinados exclusivamente 
disposições da Regra 13A 

ao 

do 

An•xo I do Protocolo de 1978 Relativo i Convenção Internacional para 
Prevenção da Poluição por Navios, 1973. Quaisquer outraa iriformações 
neceaaári~a deverio aer conaiqnadaa no Livro Registro de Oleo. 
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AI Lastreamento dos tanques destinadoo exclusivamente ao lastro l~po 
.. '' '' ... . ---·. . ----

101. Identificação do(s} tanquã(s} lastrado(s) 
. . 

102. Data e poaiçio do navio no momento em que 

• água destinada • ser utilizada para a 
lavagem por meio· de enchimento • descarga 

de água. (flu.shing) ou para o lastrl!amento 

do navio no porto ê admitida no(s) tanque 

Is) destinado(s) exclusivamente ao lastro 
limpo .. '. 

103. Data • posição do navio na ocaaiio da 

limpeza das bombas • canalizaçõe-s por 
meio de admissão e descarqa {flushinq) • 
seu conteüdo é d.escarregado ' .. para o tanque 

de residuo 
''' ' 

Dat;. ·~ pÓ~~çãO 
. . . - .. 

104. do navio no momento em que 

a água de lastro suplementàr' ' i· 'a~itida 
no(a) tanque(s} destinado{s) exclusiva-
mente a lastro limpo 

lOS. Data, hora e poaiçiO do 
.. 

navio nO- momento 
de fechamento {a) das' viivulaS do'tanque 
de res!du6, {b• ·das v~lvulas dos tanques 
do carqa, (c) das outras válVUlas que .. 
afe.tam o sistema de lastro limpo 

106. Quantidade de Listro limpo recebido a 
bordo 

o abaixo as•inado certifica que, além das válvulas acima 
especificadas,' todas as válvulas de comunicação com o mar e as con'exões 

_ d~s tanques de ca:rqa e da:s c~~~~i.zaç~~•.'. assim· como as interliq_ações 
entre oa tanques foram fechadas e fixadas ao término do laatreamento 
dos tanques d~stinadas exclusivamente ao iástro liMpo. 

Data ••••••••••••••• Oficial. encarregado da op~ração •••••••••••••••••• 
Comandante 

B) Deacarqa de lastro limpo 

107. Identificação do(s) tanqua(a) 

109. Data, hora e posição do navio no inicio 

da descarga de lastro limpo para la) o 

mar, ou lb) uma instalação de recebimento 

109. Data, hora e posição do navio ao término 

da deacarqa para o mar 

110. Quantidade descarregada lal para o mar, 

ou lb) para uma instalação de recebimento 
I 
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111 .. Procedeu-se ao exame da igua de lastro 
antes da descarga para verificação de 
contaminação por óleo? 

112. ourante a descarga- foi esta monitorizada 
po~ um medidor do conteúdo de óleo? 

113 .. observou-se algum indí.-cio de contaminação 
da ã.qua de lastro por óleo a:ntes ou 
durante a descarga? 

114 .. Data e posição do navio quando, apôs " carregamento, •• procedeu a lavagem da 
bomba e das canalizações por meio de 
admissão e descarga de água (flu.shing) 

115. cata, hora e posição do navio no momento 
de fechamento (a) das válvulas do tanque 
de res!duo, (b) daa válvulas dos tanques 
de carga, (c) outr-as válvulas qui! afetam 

o sistema de lastro limpo 

116. Quantidade de ãqua poluída transferida 
~ara o(s) tanque(s) de residuo. (Ide:nti-
ficar o(s) tanque(sl do res!duo) 

O abaixo assinado certifica que, em aditamento ao ac~ 
especificado, todas as válvulas de comunicação com o mar, válvulas de 
descarga do costado, as conexões doa tanques de carga e das tubulações, 
assim como as interligações entre os tangues foram fechadas e trancadas 
ao término da descarga do lastro limpo e que se procedeu a limpeza 
conveniente da(a) bomba(s) e canalizações destinadas is operaçõe~ de 
'lastro lDmpo ap5s ter terminado a descarga do lastro limpo~ 

Data de lançamento ····~••• Oficial encarregado da operação 
Comandante 

········~·····~················ 

suplemento 2 

Modelo de Suplemento ao ~ivro Registro de Oleo para 
Transportadores de Oleo Cru que Operem Segundo um 

Método de Limpeza dos Tanques de Car9a que 
Utilize a Lavagem com Oleo Cru• 

Nome do Navio ••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Indicativo em número Ou letras •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
capacidade total de carga •••••••••••••••••••••••••••••• metros cúbicos 
Viagem de .............. ••••••••••••• para ••••••••••••• •••••••••••• 

(Porto-(s)) (Datal (porto(a)) (Data) 

Ob•ervações: 
os períodos cobertos pelo Suplemento deveria corresponder aos períodos 
cobertos pêlo Livro Registro de Oleo. Os tanques de earqa lavados com 
óleo cru deverão ãer-om:que sio especificados no Manual de Operações e 
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equipamento preec:ri-to pela Req_ra 13B(5) (a.) do Protoçolo. Utilizar-se-ã 

uma coluna diferente para cada_tanque lavadQ com óle~ cru ou ~nxaguado 
com água. 

* Este Suplemento deverã ser anexado ao Livro Registro de Oleo dos 

Transportadores de Óleo cru que operem segundo'um método de limpeza 
dos tanques de carga que utilize a lavagem com óleo cru de acordo com 
a Regra 13B do Anexo I dó Protocolo de 1978 Relativo a Convenção 
Internacional para Prevenção da P_oluiçã,o _ por Navios, 1973, e é 

destinado a substituir a Seçio(e} do Livro Registro de Oleo. Todos os 
detalhes concernentes ao lastreamento e i retirada do lastro assim 
como todas as outras informações necessárias deverão ser lançados no 
Livro Regiatro de Oleo. 

A) Lavagem com óleo cru 

201. Data e porto em que se efetuou a lavagem 
com õleO·cru-ou posição do navio •• • 
lavagem tiver sido efetuada entre dois 
portos de descarga 

202. Identificação do(s) tanque(s) lavado(s) 

(ver a Nota 1) 

203. Número do máquinas otilizadas 

204. Inicio da lavagem 
la) dàta e hora 
lb) ulag~ 

205. Método de lavagem empregado. (ver a Nota 
2) 

-~--· c .•. ? 

206. Pressão nos condutos utiliz<\ldos para a 
lavaqam 

207. Término ou interr-upção da lavagem 
la) data e hora 

lbl ulagem 

208. Observações 

Os tanques foram lavados de acordo com oa programas indicados no 
Manual de Operações e Equipamento (ver a Nota 3) e ao concluir a 
operação foi comprovado que estavam secos. 

Data de lançame'nto • • • • • • • • Oficial encarregado da operação .......... . 
Comandante ............ • ••. • ••••••• • •••••••• 

Nota 1 Quando um determinado tanque tiver mais máquina• do que as que 
possam ser utilizadas simultaneamente, tal como indicado no 
Manual de Operaçôe• e Equipamento, deverá ser idantifi.cad& a 
aeçio que estiver sendo lavada com Óleo cru, por ex~plo, 
tanque central n 9 2, Seção AV. 
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Nota 2 De acordo com o Manual de Operaçõea e Equipamento indicar ae 0 
llllitodo empregado é de uma· ou viria a fa.•••. Se :for uaado o 
mitodo de virias faaea, indicar o arco vertical coberto pelas 
máquina• e o número de vezes que •••• arco i coberto no 
decorrer dessa determinada' etapa do programa. 

Nota 3 Caao não sejãm seguidos os proqramaa indicados no Manual de 

Operaçõeã e Equipamento, os detalhes oportunos deverão ser 
consignados no espaço destinado a •observações•. 

B) Limpeza doa ~undoa doa tanques por meio de eriXa(plliilento Cem áqua 
(fluahing) 

209. Data e posição do navio quando for 

efetuado o enxaguamento com áqua ou • 

lilllpeza por' descarga de áqua 

210. Idcantificaçio do(s) tanque(a) e data 

211. Voluma de água utilizada 

212. TransferênCia para: 

(a) instalações de recebimento 
(b) tanque(a) do reaiduo (indicar o(a} 

tanque(s) de res!duo·utilizado(a) 

Data~ ••••••••••••••• Oficial encarregado da operação ••••••••••••••••• 
Comandante •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

supleaento 3 

Modelo de Suplemento ao Livro Registro de Óleo para 
Po~rolei~•- ~reqadoa em Determinado• ~âfego.* 

Nome do navio ·····················•····••···················•·····•··· 
Indicativo, número ou letraa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
capacidade teta~ de carça •••••••••••••••••••••••••••••• metroa cúDicoa 
Capacidade total de água de laatrb requerida 
em cumprimento dos parágrafos (2) e (3} da 
Regra 13 do Anexo I do Protocolo metros cúbico• 

Viagem de •••••••••••••••••••••••••••• para ••••••••••••••••••••••••••• 
(Porto(s}) (Porto{al} 

Nota: "os per!odoa cobertos pelo supl~nto deveria corresponder aos 
peridoa cobertos 'pelo Livro Regiatro de Oleo. 

* Este Suplemento deverá ser anexado ao Livro Registro de Oleo doa 
petroleiros empregados em deter.minadoa tráfegoa, de acordo com aa 
diapoaiçõea da Regra lJC do Anexo I do Protocolo de 1978 Relativo i 

convenção Internacional para Prevenção da Poluição por Navioa, 1973,1 
i destinado a :subatituir as Seçõea (dl ,, (:f}, (g) e (i) do Livro 
Reqia~ro de Oleo. Todas as outra• informaçÕe• deverão •er lançada• 
no Livro Reqi•tro de Oleo. 
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A) Recebimento de áqua de lastro 

301. Identificação do(s) ta.nque(s) lastrado ( s) 

302. Data ê posição do navio no momentO do 

lastreamento 
-

303. Quantidade tot:ãl do -lastro recebido em 
metro a cúbicos 

30~~ Método de calcular a ~antidade de lastro 

JOS. ObserVações 

306. Data e assinatura do oficial encarregado 

307. Data e assinatura do Comandante 

B) Redistribuição da âgua de lastro a· bordo do navio 

308. Ra:t:Õe.!J para a r:edi.st:ribui'ção 

309. Data e assinatura do oficial ~ncarregado 

310. Data e assinatura do Comandante 

C) Descarga da iqua de lastro nas instalações de recebimento 

311. 

312. 

313. 

314. 

315 .. 

316. 

317. 

Data e porto(s) em que a água de lastro 
foi descarreqada 

Nome ou designação da instalação de 
recebimento 

Quantidade total, em metros cúbicoa, da 
.igua de laatro descarregada 

Método de calcular a quantidade de 
lastro 

Data e assinatura do oficial encarregado 

Data e assinatura do Comandante 

Data e aasinatura do representante da 
autoridade portuária 

A N E X O II 

Regras para o Controle da Poluição por Substância• 
Liquidas Nocivas a Granel 

NENHUMA ALTERA.;AO 

A N E X O III 

Regras para a Prevenção da Poluição por Substâncias 
Nociva• Transportadas por Mar em Fardos, em 
Contêineres, Tanques Portáteis ou vaqõea 

Rodoviários e Ferroviários 
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NENHUMA ALTERAcAO 

ANEXO IV 

Regras para a Prevenção da Poluição por 

Esgoto Provenientes de Navios 

NENHUMA ALTERAçXQ 

ANEXO-V 

Regras para Prevenção da Poluição por Lixo 
Proveniente de Navios 

NENHUMA ALTERACAO 

E M E N D A S DE 1984 

Organização Máritima Internacional 

E M E N D A S OE 1984 

Ao Anexo do Protocolo de 1978 Relativo à Convenção 
Internacional para Prevenção da Poluição 

por Navios, 1973 

R E SOLUÇA O MEPC 14(20) 

Adotada em 07 de setembro de 1984 

ADOÇÂO DE EMENDAS AO ANEXO DO PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO 

A CONVENCAO INTERNACIONAL PARA PREVEN~AO 

DA POLUiçXO POR NAVIOS, 1973 

o Comite de ProteçiO ao Meio-Ambiente Maririho, 

Notando as funções que o ArtigO 16-da Convenção IhternacLona! 

para PrevençãO-pOr-NaV~ ~9'73 (daqui por diante chamada. de "Convenção 

de l97J") e a reaolução-A.297{VIII) eonferem ao Comitã d~ Proteção ao 

Meio-Ambiente Marinho para exame e adoção de emendas i ,Convenção de 

1973, 

Notando ainda o artiqo VI do Protocolo de 1978 relativo à 
convenção Internaciõilal para Prevençã-o da Poluição pOr Navios, 1973 

(daqui por diante chamado de nprotocolo "1978"), 

Tendo examinado, em sua vigésima sessão, emendas ao Protocolo 

de. 1978 propostas e disf:l:-ibuidas em conformidaQ,e c_om o Artigo 16 (2) 

(a) da Convenção de 1973, 

1. Adotada, em conformidade com o Artigo 16 (2) {d) da Convenção 

1973, as emendas ao Anexo do Protocolo de 1978, cujos textos fiquram no 

Anexo i presente resolução; 

2. Determina, em conformidade com o Artigo 16 (2) {f) (iii) das 

Convenção de 1973, que as emendas serão consideradas Como aceitas em 07 

Agosto·cte 1993 
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de julho de 1985, a menos que, antes dessa data, um terço ou mais das 
Partes do Convinio, ou um número de Partes cuja• frQ~a• ~ercan~es _ 
constituam cinqdenta por cento ou mais da arqueação bruta da frota 
mercante mundial, tenham comunicado ã Organização -suas objeções às 

emendas: 

,_ c-onvida as Partes ao Convên-io a tomar _ nota de que, em 

conformidade com o artigo 16 (2) (g} (ii) da ConvenÇão de 19í3, as 
emendas entrarão--em -,ii-gorem 07 da janeiro de 1996, uina vez aceitas, em 

conformidade com o parágrafo 2 acima1 

·-(2) (e) 

de 1978, 

Solicita ao Secretário-Geral, em conformidade com o artigo 16 

da Convenção de 1973, que envie a to.das as Partes ao Protocolo 

cõpias autenticadas da presente resolu~iO e dos textoS das 

emendas contidas no Anexo; 

54 Solicita al.n4.,__ ab Secretário-Geral que envie aos Membros da 

Organização que nãc.··se)am-- Pai:'teif do Protocolo de 1978, cópias da 

resolução e de seu Anexo4 

ANEXO 

Emendas ao Anexo ao Protocolo de 1978, Relativo i 
Convenção Internicionil para Prevenção_di __ 

Poluição põr Nãv!OS, -1973-

ANEXO 

Regras para a Prevenção da Poluição por 6leo 

REGRA 1 

Definições 

Os atuais textos dos parágrafos (26) e {27) são substituídos 
pelos seguintes: 

"(26) Não obstante as disposições do parágrafo (6} desta 

Regra, para os fins -daa Regras U, i3B, 13E e l.B {4) deste ÃIU!XO, 

wpetroleiro novow siginifica um petroleiro: 

a) cujo contrato de construção, tenha Sido-assinado após 01 

de junho de l979; ou 

b) que, na inexistência do contrato de construção, teve a 

quilha batida ou se encontre em estágio similar de 
construção, após 01 de janeiro de 1980; ou 

c) cuja entrega se dê após 01 de junho de 19821 ou 

d) que tenha sofrido uma grande obra de conversioJ 

i) cuja contratação tenha ocorrido após 01 de junho de 

197!h ou 

ii) que, na falta de um contrato, os trabalhos tenh~ 

tido inicio após ~1 de janeiro de 1980; ou 

iii) que tenha terminado após 01 de ju~o ae 1982: 
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contudo, para os petroleiros de porte bruto iqual ou superior a 7G.OOO 
toneladas, a definiçi.o enunciada no parágrafo (6) desta Re_qra será 

aplicada para oa fins da Regra 13(1} deste Anexo. 

(27) Nio obstante as diapoaiçõea do parágrafo {7) dea~ 
Reqra, para oa fins das Reqras 13, 13A, lJB, 13C, lJD, 18 (S) e 18.(6) 

(c) deate Anexo, ~petroleiro existente• significa um petroleiro que não 
aej~ um petroleiro novo, tal como definido no parágrafo (26) desta 

Reqra•. 

R E G.R A 9 

Controle da Descarga de Oleo 

O texto atual dos subparigrafos {1) 

polo •oguinte: 

(a) (vi) é aubatitu!do 

•(vi) o petroleiro possua 

monitoraqem e controle da descarga de 
em operação um sistl!:tna de 

Óleo e um_aiatema de tanque de 
rea!duc, como prescrito pela Regra 15 deste Anexo". 

o texto atual do subparágrafo (1) (b) (v) é substituido pelo 

sequinte: 

"(v) o n~vio po•sua em operação um sistema de monitoragem e 

controle da deacarqa de óleo, um equipamento separador óleo - iqua, um 

•quipamento de filtragem de óleo ou outra instalação, cOmo prescrito na 
Regra 16 deste Anexo•. 

O texto atual do parágrafo (4) é substituido pelo seguinte! 

•(4) AD diapoaições do parágrafo {1) desta 
aplicarão i descarga de lastro_limpo ou segregado, ou 

Regra 
de 

não se 
mistura& 

oleosas não sum.tidãs a tratamento, cujo conteúdo de óleo não diluído 
nio exceda a 15 partes por milhão, se não provierem dos porões de 
compartimento• de bombas de carga, nem estiverem misturadas com 
residuoa de óleo de carga. As disposições do subparãgrafo (1) (b) desta 
Regra nio se aplicaria ã descarga de misturas oleosas· sumetidas a 
tratamento, desde que sejam satisfeitas as sequint~s condições: 

a) a mistura oleosa não se oriqinará de compartimentos de 

bombas de cargat 

b) a mistura oleosa não estará misturada com residuos de óleo 

de carga; 

c) o conteúdo de óleo não diluído no efluente não excederá a 
15 partes por milhão; e 

dl 0 navio terá em operação um eqUipamento de filtragem de 
óleo, em conformidade com o dispoato na Regra 16(7) de•te 

Anexo•. 
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R E G R A 10 

Métodos para prevenção da Poluição por Oleo Proveniente 
de Navios quando Operando em Areas Especiais 

Os textos atuais doa parágrafos (2), (3) e (4) são 

subatituídos pelos seguintes: 

"(12) Sujeitos às disposições.da Regra 11 deste Anexo: 

a} qualqqer descarga de óleo ou mistura oleosa no mar, 
proveniente de qualquer petroleiro e da qualquer navio nio 
petroleiro de arqueação igual _ou .superior a 400 toneladas, 

será proibida, enquanto estiverem em uma irea especial: 

b) qualquer descarga de óleo ou mistura oleosa no mar, 
proveniente de navios não petroleiros de arqueação bruta 
inferior a 400, seri proibida, enquanto estiverem em uma 

&rea especial, a menos que o conteúdo não dilu!do de óleo 
no efluente não exct!!lda a 15 partes por milhi.o_ .. o.u, 
alternativamente. quando satisfaçam, na sua totalidade, as 
aequintes condições: 

1) o navio esti navegando na sua rota; 

i!) o conteúdo de óleo do efluente é menor que 100 partes 
por milhão; e 

iii) a descarga i feita o mais afastado possível da terra, 
mas , em hipótese alquma, a menos .de 12 miihas 
mar!timas da terra mais próxima. 

(3) (a) as disposições do parágrafo {2) desta Regra não se 

aplicarão is descargas de lastro limpo ou segregado; . 

(b.) as dispoaiçÕII!IS do subparigrafo (2) .(_~) desta Regra 
não se aplicarão i descarqa de água do porão provenie.nte .de 
compartimentos de máquinas· submetida a tratamento, deade que sejam 
satisfeitas, em sua totalidade, as seguintes condições: 

i) a água do porão não se origina de porões do 
compartimento das bombas de carga; 

~i) a igua do porão não está-misturada cOm res!duos de 
ólao de carga J 

iii) o navio esti navegando em sua rotaJ 

iv) o conteúdo de óleo não dilu!do do efluente não 
excederá i 15 partes por milhioJ 

v) o navio 
Óleo em 

tea em operação equipamento de filtragem. de 
conformidade com a• disposiçõe• da Regra 16 

(7) deste Anexo; e 
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vi) o sistema 
dispositivo 

do 

de 

filtragem 

parada que 

esti equipado 

garanta a 

com um 

parada 
automática da descarqa, quando o conteúdo de óleo no 
efluente exceder 15 partes por milhioa 

(4) (a) Nenhuma descarga no mar deverá conter produtos 
t"'-·únicoa oU outras substâncias em quantidades ou concentrações que 

~ perigosas para o ambiente marinho, ou produtos quimicos ou outras 
substâncias introduzidas com o propósito de burlar as condições de 

descarga especificada~ nesta Regra. 

(b) Os resíduos de óleo que não poSsam ser descarregados 
no mar, em conformidade com a alinea (2) ou (3) desta Regra serão. 
mantidos a bordo, ou descarregados em instalações de recebimento". 

R E G R A 13 

Tanques de Lastro Segregado, Tanques Destinados 

Exclusivam~nte a Lastro Limpo e 
Lavagem de Oleo Bruto 

O texto atual do parágrafo (3) ê subatituido pelo seguinte: 

•· (~} Em nenhum c a ao, a âgua de lastro p:eri transportada em 

tanques de carga, exceto: 

a) nas raras viagens em que as condições de tempo forem tão 

severas que, na opinião do Comandante, seja necessário 

transportar um lastro de iqua adicional noa tanques de 

carga, para segurança do navio; 

b) nos casos excepcionais em que o caráter particular da 

operação do petroleiro torne neCessário transportar água 

de lastro em quantidadé superior à prescrita no parágrafo 

'{2) desta Reqra, desde que tal operação do petroleiro 

esteja entre os casos de categoria especial es~abelecidos 

pela Organização. 

Esta água de lastro adicional será tratada e descarregada em 

conformidade com a Regra 9 deste Anexo e em conformidade com as 

prescrições da Regra 15 deste Anexo, devendo ser feito o competente 

registro no LivrQ d~ Reqistro de Oleo, me_ncionado na Regra 20 deste 

Anexo". 

como (4). 

R E G R A 13A 

Piescrições para os Petroleiros Equipados com ~anques 

Destinados Exclusivamente a Lastro Limpo 

Cancelar o parágrafo (4) (b) e renumerar o parágrafo (4) (a) 

R E G R A l3B 

Prescrições para a Lavagem com Ol~o Cru 

"e como possa ser posteriormente emendado". 
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como (5). 

cancelar o parágrafo (5) (b) e remunerar o parágrafo (SI (a) 

R E G R A 11C 

Petroleiros Existentes Utilizados em 

Determinados Tráfegos 

A primeira fase do parágrafo (ll é emendada para: 

"(1) Sob reserva das dispoSições do parágra!o {2) desta 

Regra~ os parágrafos 13(7) a (lO) deste Anexo não se aplicarão a um 
petroleiro existente, engajado exclusivamente em determinados tráfeg9s 

entre:" 

O texto atual do parágrafo (2) 

pelo seguinte: 
(a) deverá ser substituído 

"(a) sob reserva das exceções previstas na Regra 11 dest~ 

Anexo,·toda áqua de lastro, incluindo a água de lastro limpo, e todos 
os resíduos de lavagem de tanques serão conservados a bordo e 
transferidos. para as estações- de -recel:ii.Mento, -deveil:do o compl!tl!nte 
registro no Livro de Registro de Oleo, mencionado na Regra 20 deste 
Anexo, ser endossado pela Autorid-ade Mar!tima Portuária do Estado". 

Cancelar o parágrafo (3). 

R E G R A 14 

Substituir o titulo da Regra pelo seguinte: 

"Segregação de Oleo, de Agua de Lastro e Transporte 
de Oleo nos Pique-Tanqul!s de Vante" 

Os seguintes novos parágrafos são acrescidos ao-texto atua1: 

"{4) Em navio de arqueação bruta igual ou superior a 400, 
para o qual o contrato de construção tenha sido assinado depois de 01 
de janeiro de 1982 ou, na existência de um contrato de construção, cUja 
quilha tenha sido batida, ou que esteja em estado similar de construção 
depois de 01 de julho de ~982, não será transportada Oleo nos piques~ 
tariquea de vante ou em tanque por ante vante de antepara de colisão. 

(5) Todos os outros navios que não os sujeitos às dispÔsi.ções 
do parágrafo {4) desta Regra, deveria satisfaZãr as prescrições daquele 
parágrafo, na medida que for razoável e factível". 

seguinte: 

R E G R A 15 

Retenção de Oleo a Bordo 

O atual texto do parágrafo (2) {c) é substLtuido pelo 

"{c) Os arranjos dos tanques de resíduo ou combinação de 
tanques de resíduo terão uma ·capacidade necessária para guardar os 
reaiduos oriundos da lavagem dos tanques, resíduos de óleo e resíduos I 
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de lastro -Sujo. a capacidade total do tanque de res1duo ou_ dOs tanques 

de res!duo nio ser& inferior a 3\ da capacidade de transporte de óleo 

no navio, embora a Administração possa aceitar: 

i) 2\, para os petroleiros em que os arranjos para lavagem 

dos tanques forem ta~s que, wma vez cheio o tanque ou 

os tanques de residuo com água de lavagem, essa água 

seja suficiente para lavagem do tanque e, quando for o 

caso, para prover o fluído motriz dos edutores, sem 

admissãO- de mais- água no siStema: 

ii) 2\, quando existirem tanques de lastro segregado ou 

tanques exclusivamente destinados a lastro limpo, em 

conformidade com a Regra 13 Oeste Anexo, ou quando 

houver instalado um sistema de lavagem de tanque~ que 

empregue lavagem por Óleo cru, em conformidade com a 

Regra .13B deate Anexo. Esta capacidade pode ser ainda 

~eduzida para 1.5\ para os petroleiros em que os 

arranjoe para ·lavagem dos tanques forem tais que, uma 

vez cheios os tanques de residuos com a água de lavagem, 

essa i_gua seja suficiente para lavagem dos t~nques e, 

quando for o caso, para prover o fluido motriz para os 

edutores, sem admissão de mais água nos sistema: 

iii) 1\, para os transportadores combinados em que a carga de 

óleo somente for .transportada em tanques com paredes 

lisas.,Essa capacidade pode ainda ser reduzida para 0,8\, 

quando os arranjos para lavagem dos tanques forem tais 

que, uma vez cheios o tanque o~ os _tanques de resiquo com 

igua de lavagem, essa água seja suficiente para lavagem 

dos tanques e, quando for o caso, para os edutores, sem a 

admissão de---mais água no sistema. 

Petroleiros novos, de porte bruto igual ou superior a 70.000 

tpb, serão adotados de pelo menos dois tanques de·residuoR. 

A última ·aentença do atual texto do. parágrafo (3) 

substituida pela seguinte: 

'(a) é 

M(a) O sistema de monitoragem e controle de descarga de óleo 

será projetado e instalado em conformidade com _as 

Especificações para Sistemas de Monitoragem e Controle de D~scarga de 

Oleo para Petroleiros, elaboradas pela Organização*. As Administrações 

podem aceitar arranjos especificas, como descrito nas mencionadas 

Normas e Especificações". 

A seguinte nota de rodapé é acrescida ao parágrafo (3) (a): 

• Faz-se referencia às "Guidelines and Specificamtions for Oil 

Diacharqe Monitoring and Central Systems for Oil Tankers", adotadaa 

pela Orqanização-pela Resoluç_ão A.496 (XI-I.)". 

o texto atual do parágrafo (5) é substituido pelo seguinte: 

"(5) (a) A Administração 

parágrafos (1), C2l e (3) desta 

pode dispensar os requisitos dos 

Regra, para quaLquer_ petroleiro 
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engajado exclu•ivamente em viaqena quer de duração iqual ou inferior a 

72 horas, quer a viagens efetuadas exclusivamente dentro de 50 milhas 
marítimas da terra m4is próxima, desde que o petroleiro eateja enqajado 
exeluaivamen~e em tráfego ent~e portos ou terminais dentro de ~ Estado 
Parte i presente Convenção. Qualquer uma dasaaa dispensas eatari 

sujeita_ à condição de que o petroleiro retenha a bordo todas as 
misturas oleosas para posterior descarqa em instalações de recebimento 
e que a AdministraçãO declare como adequada as instalações disponíveis 
para o recsbimkento de tais misturas oleosas. 

(bl A Administração pode dispensar oa requisitos do 

pariqrafo 3 desta Regra para petroleiros, outros que os mencionados no 
subparágrafo (a) deste parágrafo,, quando: 

i.} o petrolei~o 

bruto iqual 

sej• um petroleiro exiatente, de porte 
ou superior a 40.000 tpb, como 

mencionado na Reqra 13C ( l} de• te Anexo, "enqajad~ _em 

t'rifegos especiais e que satisfaça as condiçõe• 
especificada• na Regra 13C (2): ou 

ii) o petroleiro esteja ~ngajado exclusivamente am uma 
ou mais das seguint~s categorias de viagenat 

i) viagens dentro de áreas especiais: ou 

2) viagens dentro de 50 milhA• mar!timaa da terra 
mais próxima, fora de áreas especiais, em que o 

petroleiro esteja engajado em~ 

(aa) tráfego entre portos ou terminais de um 

Estado Parte. à presente conVenção: ou 

(bb) viagens restritas, definida.a pela. 
Administração, com duração igual ou inferior 

a 72 horas da duraçior 

desde que 
condições: 

seja cumprid~a todaa aa sequintea 

3) que todas 

bordo para 
as misturas oleosa.• ~iquem retidaa a 
posterior descarga em insta.laçõea de 

4) 

recebimento 

que, para •• viagens eapecificadas no 
aubparáqrafo (b) (ii) (2) deate pariqrafo, • 
Administração declare CODIO adequada• •• 
in•talações dispon!veis para o recebimento do 

tais misturas oleoaaa ne•••• port:OJ· do 

carregamento ou terminaia ea que o petroleiro 
escale: 

S) que, quando necessário, se 
referendo no Certificado 

confirme, mediante 
Internacional de 
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Prevenção de Poluiçio poi: Ole-o, que o navio--está 

engajado exclusivamente em uma ou mais das 
categorias de 
subpar&grafos (b) 

deste parágrafo; e 

viagens especificadas nos 
(ii) (l) e (b) (i-i) (2) {bb) 

6) que a quantidade~ hora e o porto de descarga 
sejam registrados no Livro de Registro de Oleo. 

O tll!lxto atual do parágrafo (7) é subat-itu!do pel:o seguinte~ 

•(7) Os requisitos dos parágrafos (1), {2) e (3) desta Regra 

niO-•e aplicarão aos -petroleiros transportando asfalto ou outros 
produto• que estejam sujeitos às disposições deste Anexo que, por suas 
propriedades físicas, impeçam a separação, e a monitoragern efetiva.do 

produto/água e para os quais o controle da descarga, pela Regra 9 deste 

Anexo, aerá feito com a retenção dos res!duos a bordo, sendo a descarga 

de toda• as iguaa de lavagem contaminadas efetuada para instalações de 

recebimento". 

R E G R A 16 

o texto atual da Regra 16 é substituído pelo seguinte: 

"Siatema de Monitoragem e Controle de Descarga de Oleo 

e,Equipamento Separador de Oleo/Agua 

e de Filtragem de Oleo 

1. Qualquer navio de arqueação bruta igual ou superior ·a 400 

porém inferior a 10.00_0 será equipado com equipamento separador 

Õleo/igua (equipamento de lOOppm) em conformidade com as disposições do 

paráqrafo 16) desta Regra. Qualquer_ desses navios que transporte 

gr&ndea quantidades de óleo combustível deverá satisfazer as 

disposições do parágrafo (2) desta Regra ou o parágrafo (1) da Regra 

14. 

2. Qualquer navio de arqueação bruta i;ual ou superior a 10.000 

ser.i equipado: 

l. 

a) com um equipamento separador de óleo/água (equipamento d~ 

100 ppm) satisfazendo as disposições do parágrafo 6 desta 

Regra e com um sistema de monitoragem e controle de 

descarga satisfazendo as disposições do parágrafo 5 desta 

Regra; ou 

b) com um eqUipamento de filtragem de Óleo (equipamento de 15 

ppm) satisfazendo as dispoaiç_Ões do parágrafo 7 desta 

Regra. 

a) A Administração pode dispensar do cumprimento das 

diapoaições doa parágrafos 1 e 2 _deata Regra qualquer 

navio engajado exclusivamente: 
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i) em viagens dentro de áreas especiiis~ ou 

ii) em viagens dentro de 12 milhas marítimas da terr_a mais 

próxima fora ·das áreas especiais, desde que _o navio. S_~it __ 

destine: 

1) ao tráfego entre portos ou terminais dentro de um 
Estado Parte à pre-~ent.e Convenção; ·ou 

2) a viagens de carãter restrito, como definido pela 

Administração;: 

desde que todas _as seguintea condições sejam .!!_atisfef:ta_s: 

iii) o navio estari equipado com um _tanque de retenção que, 
a critério da A4ntinistração, tenha um volume 
suficiente para a retenção a borQo ~e toda âgua oleosa 
de porão; 

i v) toda. água oleOsa de porão será retida_ a .bordo para 

posterior descarga em instalações de recepção: 

v) a Administração tenha declarado como ade~adaa as 
instalações de recepção dispon.í.veia para ~eceber -t~ia' 
mistura• oleosas de água de poria em número suficiente 
de portos ou de te,rntin~is de escal~ -do navio: 

v-U quando necessário, _se confirm~, mediante referendo no 
Certificado Internacional de Preve_nçio da Poluição por 
Oleo, que o navio está enqajado exclusivamente em 
viagens especificadas no subparãqrafo (a) (i) ou (a} 
(ii) (2) deste pariqrafo1 e 

vii) a quantidade, hora e porto de 
registrados no Livro de 6leo. 

descarga serão 

b) A Administração se certificará de que navios com arqueação, 
bruta inferior a 400 estio equipados, tanto quanto 
poas.í.vel, com instalações que permitam reter a bordo óleo 
ou mistura• oleosas, ou as descarregará em conformJ.__dade 
com as disposições da Regra 9 (1) '(b) desta Anexo. 

4. Para navios existentes as disposiçpões dos parâqrafos l, 2 0 
3 desta Regra seria aplicáveis tres anos após a data de entrada em 
vigor da presente-Convenção. 

s. Um sistema de monitoragem e contro~e ~a descarga de óleo será 
de um projeto aprovado pela Achninis~ra_ção. Ao estudar o projeto do 
medidor de conteúdo da Õleo a ser -iiicortici:i:"ado ao sistema, a 
Administração levará em conta as especificações recomendadas pela 
9rqanização*. O sistema será instalado com um diapositivo registrador 
que dê um registro continuo do conteúdo de óleo em parte• por milhão. 
Esse registro indicará a hora e a data e será conservado pelo meno_a por 
três anos. O sistema entrará em funcionamento quando houver qualquer 
deacarqa de efluente para o mar e será concebido de modo a. asae~rar 
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que qualquer de•carga de mistura oleosa seja automaticamente pà~a~ 

quando qualquer conteúdo de óleo de efluente exceda o per.mitido p~ 
Reqra 9 {1) (b) deste Anexo. QUalquer falha do sistema provocará a 

parada da descarga e ser& registrada no Livro de Registro de Oleo. A 

unidade d~feituosa dever& ser reparada antes que o navio inicie a 
próxima viagem, a menos que se dirija a um porto de rep&ros. oa navios 
exi•tentea deveria satisfazer todas as diaposicões acima, com exceção 
da parada da descarga que poaaa ser feita manualmente. 

6. O equipamento separador óleo/água mencionado nos parágrafos 1 

e 2 (a) desta Regra será de um projeto aprovado pela Administração e 
será concebido de modo a assegurar que qualquer mistura oleosa 
de•carreqada para 
Óleo de menos de 
equipamento, a 

o mar após passar pelo sistema, tenha um conteúdo de 
100 partes Por-Milhão. Ao és~udar, o projeto des$e 

A4ministração levari em conta a especificação 
recomendada pela Organização•. 

7. O equipamento de filtragem de óleo mencioilado no parigrafo 2 
(b) de•ta Regra deverá ter seu projeto aprovado pela-Administração e 
será do tal modo concebido de modo a assegurar que qualquer miBtura 
Oleosa de•earregada para o mar após passar pelo sistema ou sistemas, 
tenha um eonteGdo de Óleo que não exceda 15 partes por milhão. Deverá 
ser provido dà dispositivos de alarme para in~icar quando este nivel 
não pode ser mantido. Ao estudar o projeto de tal equipamento, a 
Administração levará em conta a especificação recomendada pela 
Organização•. Para naVios de arqueação bruta inferior a ~o.ooo, outros 
que não aqueles que transportem grandes quantidades de óleo combustível 
ou os que descarreguem ãguaa de porão em conformidade com a Reqra lO 
(3) (b) e que são providos de equipamento de filtragem de óleo em lugar 
do equipamento separador Õleo/ãqua, as prescrições sobre diapositivos 
de alarme deverão ser aatisfeitas na medida do razoável e factivel. 

A seguinte . nota de rodape acrescida aos.parãgrafos 5, 6 e 7 
da Regra lt!_: 

"• Faz-se referência i wRecommendation on International Performance and 
Test Speeifi.cations for Oily-Water Separating Equipment and Oi~ 

Content Meters• adotada pela Organização pela Reaolução A 393(X!)~" 

R E G R A 18 

Bombeamento e Sistemas de Canalização e 
Descarga de Petroleiros 

O texto atual da Regra 18 é substitu!do pelo seguinte: 

"1. Todo petroleiro deverá ter no convés aberto, de ambos 08 

bordos do navior um piano de válvulas de descarga para conexão com as 
instalações de recebimento para a descarqa de água de lastro sujo~ou de 
iqua contaminada por óleo. 
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2. Em todo petroleiro, as canalizações de descarga para o mar de 
água de lastro ou de ~gua c_ontaminada por óleo procedente de área.= dos 

tanques de carga que podem ser permitidas de acordo com a Regra .. 9 ou a 

Regra lO deste Anexo, deverão ser dirigLdas para o convéS aberto ou 

para os bordos de navio, acima da linha d'água na cOndição de nãvio com 
o máximo lastro. Podem ser aceitos arranjos diferentes de ·canalizacQes 

para permitir a operaç_ãO de--modo admitido nos subpa·rãgrafos 6 (a) a (e) 

desta Regra. 

3. Nos petroleiross novos deverão ser __ providos meios que 

permitam se possa parar a descarga para o mar da água de lastro ou de 
água contaminada por óleo, ·proveniente_s de áreas do:s tanques de carga, 

outras que não as descargas abaixO da linha d 1 áqua permitidas-de acordo 

com o parâgrafo·6 desta Regra, de urna posição no Convês sUperior o~ 
acima dele, situada de mo_do que o piano de válvul_as em uso, mencionado 
no parãqrafo 1 desta Regra, e, a descarga p~ra o· mar, provenientes das 

canalizaçÕes mencionadas no parágrafo 2 desta R'egra, pbssam ser 

observados visualmente. Não há necessidade de serem providos meios, na 
posição ·de- Ob-servação, parã parar a descarga se existir um_sistema de 

comunicaçãO eficaz, tal. 'como telefone ou sistemâ-·de rãdi.o; entre a 

posição de oC~ervação e a posição· de controle de descarga. 

'· Todo petroleiro novo que deva ser provido de tanques de 

lastro segregado -ou-- em que se deva instalar um sistema de lavagem com 

óleo cru, deverá satisfazer as seguintes prescrições: 

'· 

a) será equipado ·com canalização de Óleo de tal modo 

projetada e iristaladá' ;:;_u·e a retenção de· Õleo nas 

canalizações s-eja jninimizada; e 

b) deverão ·ser- ·p-rovidos meios para drenar todas as bombas de 

carga e todas as canalizações de--óleo ao 'têrrnino da 

descarga da 

dispositivo 

canaliza~õeS 

carga~ onde necessário; por uma conexão com o 

A drenagem das de drenagem completa. 

e das bombas deverão ..., .. poder ser 
descar7egadas para terra e para um tanque de carga ou um 
tanque de resíduo. Para a descarga em terra, rim condutor 

especial, de pequeno diâmetro, conectado do lado do piano 
de válvulas que dê-para o costado do navio. 

Todo navio-tanque de óleo cru existente, que deva ser provido 
de tanques de lastro segregado, ou em- que deva sér instalado Um sistema 

de lavagem de óleo cru, ou que deva operar com tanques destinados a 

lastro limpo, deverão Satisfazer as provisões do- parãgrafo 4 (b) desta 

Regra. 

•• Em todo petroleiro a descarga da água de lastro ou de água 
contaminada por Óleo proveniente de áreas dos tanques de carga, deveri 

ser feit~ em local situado acima da linha d'água, com as seguintes 

exceções: 

a) o lastro segregado e o laut~ó limpo podem ser 
descarregados abaixo da linha d'água: 

.i) nos portos e em terminais ao largo; ou 
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·ii» no mar, por gravidade, 

desde que a su~rficie da água de laatro tenha ' sido 

examinada imediatamente antes da descarga, para as•egurar 
que não houve nenhuma contaminação por óleo. 

b) Oa petroleiros existentes que~ sem alterações, não forem 
capazes de descarreqar o lastro segreqado acima da linha 
d'água, podem fazê-lo abaixo da linha d'água, desde que a 
auperf!cie da água de lastro tenha sido examinada 
imediatamente antes da descarga, para assegurar que não 
houve· nenhuma contaminação por óleo. 

c) Os ~etroleiros existentes, que operam com tanque destinado 
a lastro limpo e que, sem alterações, nio forem capazes de 
descarregar a água de lastro dos tanques destinados a 

lastro limpo ac~ da linha d'água, poderão fazê-~o abaixo 

da linha ,d'água, desde que a descarga da igua de lastro 
seja supervisionada em conformidade com a Reqra lJA{J) 

deste Anexo .. 

d) Em todo petroleiro, quando no mar, a Água de la•tro sujo 

ou Água contaminada por óleo proveniente de ireaa da 

tanques de carga, outros que não os tanques de re•!duos, 

pode ser descarregada, por gravidade, abaixo da linha 

d'água, desde que haja decorrido tempo suficiente para 

permitir que a separação óleo/água tenha sido feita e que 

a água de lastro tenha sido examinada imediatamente antes 

da descarga com um detector de interface Õleo/áqua, 

mencionado na Reqra 15 (3) (b) deste,Anexo, a t;m de 

assegurar qu~ a altura da interface é tal que a descarga 

nio acreScentará nenhum risco de prejudicar o meio 

marinho. 

e) Nos petroleiros existentes, quando no mar, a água de 
lastro sujo ou água cont,aminadA por iSleo proveniente de 

ire as de tanque,s de carga, pode ser descarregada abaixo da 

linha d'água· após ou em luqar da descarga efetuada pelo 

método mencionado no subparãgrafo (d), dest~ parágrafo, 

desde que: 

i) uma parte do fluxo dessa água seja conduzida, através 

de canalizaçãO permanente, a um local facilmente 

acessivel no convés superior ou acima dele, de onde 

possa ser visualmente observado durante a operação de 

descarga; e 

ii) os meios 

satisfazem 

para se conseguir esse fluxo parcial 

•• prescrições estabelecidas pela 

Administração 

disposições 

Instalação e 
para Controle 

Organização". 

que conterior pelo menos, todas as 
das Especificações para Projeto, 

Operação de um Sistema de Fluxo Parcial, 

de Descarga no Mar, adotada pela 

Agosto de 1993 
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R E G R A 20 

Livro Registro de Oleo 

Os textos atuaia dos parágrafos 1 e 2 são substitu!dos pelos 

Quinta-feira 26 8023 

"1. Todo petroleiro de arqueação bruta igual ou superior a 150 e 
todo navio da arqueação -bruta iqual ou superior a 400 que não seja~ 
petroleiro deveri 
em Compal:timêntos 

igual ou superior 

possuir um Livro Registro de Oleo P~te I (Operações 

de Máquinas). Todo petroleiro de arqueação bruta 

a tso deverá também posauir um Livro Registro de OleCi 
Parte II (Operações de Carga/Lastro). O(s) Livro(s) Registro de Olao 

seja(m) ou não como parte(s) do diário náutico, -odeveri(i.o) ter a(al 

forma(&) especificada(s) no Apêndice III deste Anexo. 

.2. o Livro R~istro de, Oleo será preenchido em cada ocaaiio, 
tanque por tanque, sempre que ocorrer no navio qualquer uma daa 
seguintes operações: 

a) para operações em compartimentos de máquinas (todos os 
navios): 

i) lastreamento ou 
combuàt! vel: 

l.impeza 

ii) descarga de 

proveniente 
lastro sujo 

dos tanques 
presente subparigrafOJ 

•• tanques 

ou de água 
mencionados 

iii) remoção de resíduos oleosos (borra): e 

•• 

•• 
•• 

óleo 

lavagem 
(i) do 

iv) descarga ao mar ou remoção por outros meio• de iguaa 
de porões acumuladas nos compartimentos de máquinas. 

bl para operações da carga/lastro (petroleiros): 

i) carregamento de óleo de carga: 

ii) transferência interna, quando em viag~m, do óleo de 

carga, 

iii) descarga de óleo de carga; 

iv) lastreamento dos tanquea de carqa e doa tanquea 
destinados a lastro limpo; 

v) limpeza doa tanques de carqa, incluindo lavagem com 
óleo cru: 

vi) descarga de lastro. exceto doa tanques de lastro 
segregado• 

vii) deacarqa de áqua doa tanques de residuoJ 
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viii) fechamento de todas as válvulas aplicáveis ao caso 
ou de diapositivos similares, após operações de 

deecarqa ~o tanque de residuos; 

ix) fechamento das válvulas necessárias para isolar dos 
tanques exclusivamente destinados a lastro limpo as 

canalizações de carga e de drenagem completa, depois 

das opera:çõe:!s de descarga-dOs tallqiies de residuo~ 

x) remoção de residuos"~ 

A segunda sentença do parágrafo 4 é subàtitu!da pelo 

"Cada operação concluida será assinada pelo Oficial ou 
oficiaia encarregados da operação em causa e cada páginã completa será 

a•sinada pelo Comandante do navio". 

O seguinte novo parágrafo é acrescido ao texto existente: 

"7~ Para petroleiro de arqueação bruta inferior a 150, operando 
em conformidade com a Regra 15 (4) deste Anexo, deverá ser criado um 
Livro Reqiatro de 6leo apropriado, pela Administraç-ão". 

R E G R A 21 

Requisitos especiais para plataformas de 

perfuração e outras plataformas 

O seguin.te :subparãgrafo novo é acrescido ao texto atual: 

•d) Fora das áreas especiais e mais de 12 milhas marítimas da. 

terra mais prõxima e sujeito às. disposições da Begra 11 

daste Anexo, a descarga para o mar de tais plataformas de 

perfuração e de Platàformas, quando estacionárias, de 
óleo ou de misturas oleosas será proibida, exceto quando 
o conteúdo de óleo não diluído das descargas não exceda 
100 parte& por milhão, a menos que'haja regras naciõnais 

apropriadas que sejam mais rigorosas, caso em que serão 

aplicadas as regras nacionais"~ 

R E G R F>:.. 25 

Ccmpartimentaqem e Estabilidade 

o texto atual dos 

aubatituido pelo seguinte e os 
remunerados como (d), (e) e {f): 

a) Avaria do costado 

subparágrafos 
subparãqrafoa 

{a) do 
{b), 

parágrafo 
(c) e (d) 

i) Extensão longitudinal 1/3 (L 2/1 ou 14,5 

metros, o menos dos 

dois 

2 ê 
são 

Agosto de 1993 
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(medido no interi~r do 

n~vio, do costado, 
perpendicularmente à 
linha de centro, no 

n!vel de linha de_bor
da livr_e de verão) 

iii) Extensão vertical 

ais ou 11,5 metros, o· 

menor dos dOis 

da linha moldada do 

_ç_ha:pe_am~D.to do f_":ndo ~ 
na linh4 de centro, 

sem limite para cima. 

b) avaria no fundo A O,JL da per-_ 

pendicular de 
vante do navio 

De qualquer ou

tra p~rte do 

navio 

sequinta: 

il Extensão lon-

gitudinal 

ii) Extensão 
transversal 

iii) Extensão ver-

tical 

l/3(L21i_ ou 14,5 

metros, o menor 

dos dois 

B/6 ou 10 me-

tro;a, o 

dos dois 

menor 

B/15 ou 6 me

tros, o menor 

dos dois, medido 
da linha moldada 
do chapeametlto 

do fundo, na li

nha de centro 

1/3 (L2/~ ou 5 

metros, o me

nor dos dois 

B/6 ou 5 me
tros, o menor 
dos dois 

B/15 Ou 6 me

tros, o menor 

dos dois, medi
do da linha 
moldada do cha
peamento do 
_fundo, na linha 
de centro 

c) Quando qualquer avaria, de extensão inferior i extensão 
(b) deste 

severa, tal 
máxima especificada 
parágrafo, redundar 

nos subparigrafos 
em uma condição 

(a) e 

mais 

avaria será consideradaR. 

O texto atual do subparáqrafo 3 (c) é substituido pelo 

wc) A estabilidade, o estâgio final de alagamento, será 
investigada e ,poderá ser considerada como suificiente se 
a curva do braço do endireitamento tiver pelo menos uma 
faixa de 20 além da posicão de equilibrio, am associação 
com um braço de endireitamento residual máximo de pelo 
menos O, 1 metro dentro_ da faixa. de 2~ 0 ; a área aob a 

curva dentro desaa faixa não será menor que o;Ol7S metro 
radf.anos. Aberturas desprotegidas não deveri.o ficar 
imersas dentro dessa faixa, a menos que 

questão seja assuMido como alagado. Dentro 
imersão de quaisquer das aberturas 

o espaço em 
dessa faixa, a 
listadas no 

Quinta-feira 26 SOZS 
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subparigrafo (a) deste parágrafo e outras abertura$ que 

possam ser fechadas de modo estanque à água, podem ser 

permitidas" ~ 

O seguinte subpariqrafo novo- e ac:resci.do ao texto __ a tua! do . 
parágrafo 3: 

"e) Diaposições de 

,auxiliares, 't;l!-i_s: 

E~alização que re.queiram mecanismos 

Como válVulas ou canalizações de 

adriçamento .transVeisal, se colocadas, não serão 

consi4eradas para o fim de reduzir o ângulo de banda ou 

para alcançar a faixa minima de estabilidade residual de 
modo a satisfazer as prescriçÕes dos subparáÇrafos (a), 

(b) e '(c) deste pariqrafo_, devendo ser mantida suficiente 

estabilidade residual durante todos os estãgios em que a 
equalizaçãO for usada.-Os -espaços que forem ligados por 

dutos de grande:ãrea 'de seção_ transversal podem ser 

considerados como comuns". 

O texto atha~do parãgràfo _4 {b) é substituído pelo seguinte: 

"~) As permeabilidades conside!:'àdas para os espaços a.lagados 

em conséqUência-de avarias, serão como a seguir: 

Espaços 

Aprop~ado para ar.maz~namento 

Ocupado por acomodações 

Ocupado pelas mãquinas 

Espaços vazios 

Destinados a liquides consumíveis 

Destinados a outros liquidas 

'-"·o. 
Permeabilidade~ 

0,60 

0,95 

0,85 

0,95 

o • 0,95* 

o a 0,95"" 

A primeira fase do parágrafo 5 ê emendada para ser lida: 

"5. o comandante de todo petroleiro novo e o responsável por 

petroleiro sem propulsão própria novo, ao qual se aplica este Anexo, 

deverã receber ~ formulário aprovado". 

* A ~rmeabilidade dos compartimentos· parcialmente cheios 

deverá ser compatível com a quantidade de liquido 

transportado no compartimento. Quando a avaria atingir um 

tanque gue cOntenha líquidos, será considerado perdido o 

produto nele contido e substituído por água salgada até o 

n!vel do.plano final de equilíbrio". 
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A P g N D I C E II 

A atual Forma de Certificado é substituida pelas seguintes 

formas: 

~FORMAS DE ~ERTIFICADO E SEUS SUP~NTOSw 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENÇÂO DA 

POLUiçAO POR 0LEO 

(Nota: Este Certificado será suplementado por um 
Regi$tro de Constr_ução e Equipamento) 

Emitido de acordo com. as disposições da convenção- -Internacional para 
Prevenção da Poluição por NaviOs, 1973, · como foi modificada pelo 
Protocolo de 1978, a ela relativ~ (daqui por diante chamada "a 
ConVenção") sob a-aUfõridade do Goyerno do. 

····················································~·-················ 
(designação completa do país) 

por ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(designar;ão completa da p_essoa competente ou org-anização autorizada 

de acordo com as disposições da Conve~ção) 

Indicativo Porto de Arqueação 
Nome do navio Número ou Inscrição Bruta 

Letras 

Tipo de navio: 

Petroleiro* 

Outro naviq, que não um petroleiro, com'tanqUes de carga de 
acordo com a Reqra 2 {2) do Anexo I da Cqnvenção* 

Outro navio, que nã"~' -qualque~· dos acima* 

* Cancelar como apropriado 

CERTIFICA-SE 

1. Que o navio foi vistoriado de acordo com a Regra 4 do Anexo I da 
Convenção J e 

2. Que a vistoria mostrou que a estrutura, o equipamento, os sistemas, 

as instalações, os arranjos, os materiais e o estado do navio si9 
satisfatórios sob todos os "aspectos e que o navio. atende às 
disposições pertinentes do Anexo I da Convenção. 
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Este Certificado é válido até ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
sujeito às vistorias de acordo com a_R@9ra 4 ~O An@X~ I da ConV@nçio. 

Emitido em .......................... •.• ............................... . 
(Local da emissão do Certificado) 

19 •••• 
(Data da emissão} {A••inatura da autoridade competente 

para emitir o Certificado) 

(Selo ou carimbo d~ Au~orid.ade, c~mo apropriado) 

ENDOSSO PARA VISTORIAS ANUAIS E INTERMEDIARIAS 

CERTIFICA-SE que em uma vistoria· prescrita pela REGRA 4 do Anexo I da 
Conyençio,. f~i constatado _que este navio atende às disposições 
pertinentes da Convenção. 

Vistoria anual: Assinado•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Assinatura da autoridade competente 

Luqar••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Data•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Selo ou carimbo da AUtoridade, como apropriado) 

Vistoria Anual*/ 
Intermediária*: Asainado••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Assinatura da autoridade competentente) 

Data••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Selo ou carimbo da Autoridade, como apropriado) 

Vistoria Anual*/ 
Intermeaiiria*: Assinado••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Assinatura da autoridade competente) 

LU9ar•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Data••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Selo _ou carimbo da Autoridade, como apropriado 

Vistoria Anuab Assinado••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Assinatura da autoridade competente) 

Luqar •• ~·······•••••••••••••••••••••••••••• 
Data••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Selo ou carimbo da Autoridade, como apropriado) 

Cancelar como aprOpriado. 
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FORMA A 
SUPLEMENTO AO CERTIFICADO DA CONVENcJtO INTERNACIONAL 

DE PREVENCAO DA POLUIC!O POR 0LEO 
(CERTIFICADO IOPP} 

REGISTRO DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO PARA NAVIOS 
OUTROS QUE NAO PETROLEIROS 

Quinta-feira 26 8029 

em conformidade 
Internacional de 
modificada pelo 

co~. as _4isposições do Anexo 

Prevenção da. 
Prc;r1;.o.c.olo de. 

Poluição por Navios, 
~978 ~ ele relativo 

I. da 

1973, 

(daqui 

convenção 
como foi 

po diante 

chamada •a convenção") 

Notaa: 

1. Este formulário é para ser usado para o terceiro tipo de navio• 
como cateqorizadoa no Certificado IOPP, iate é, •navios outros, 
que nio qualquer acima". Para petroleiro• e outros navios que 
nio peeroltdrti:s cUjOs' tanques de carga estão sujeitos i. Reqra 2 

(2) do Anexo I da Convenção, deverá ser usado ·o Formulário B. 

2. Este Reqistro deverá ficar permanentemente anexado ao 
Certificado IOPP. O Certificado IOPP deverá estar disponível a 
bordo do navio a qua'lquer tempo. 

3. se o idioma do Reqistro oriqinal não for nem inglês nem 
francis, o texto deverá incluir uma ve~são para uma de••a• 
l:tnquas. 

4. O preenchimento dos campoa deveri ser feit.o marcando um xis (x) 

para •• 
(-) para 
apropriado. 

respostas "sim" e "aplicável", ou marcando um traço 
as respostas "não" e "não aplicável", como 

s. A• reqras mencionadas neste Registro referem-se à• Reqras do 
Anexo I da Convenção e- as resoluçõeS -referem-se aquelas 
adotadas pela Orqanizaçio Marítima Internacional. 

1. ciARACTER!STICAS DO NAVIO 

1.1 Nome do Navio ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.2 Indicativo número ou letras ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.3 Por~o de inscrição •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.4 Arqueação bruta •••••••••••••••• -.............................. .- •• 
1.5 Data de constru~io: 

' 1.6 

1.5.1 Data do contrato de construção ••••••••••••••••••••••••• 
1.5.2 Data em que a quilha foi batida ou em que o navio 

estava em estiqio aimilar de construçio •••••••••••••••• 
1 •. ~.-J pata de entreqa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Grande obra de ConveraiQ (se_aplicãvel) 
1.6.1 Data do contrato da converaao •••••••••••••••••••••••••• 
1.6.2 Data em que começou a obra ••••••••••••••••••••••••••••• 
1.6.3 Data do término da obra •••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1.7 status do navio 
1.7.1 Navio novo, de acordo com a Regra 1. (16) 
1.7.2 Navio existente, de acordo com a Regra 1 (17) 

1.7.3 O navio foi aceito pela Administração como 

um "navio exiatenteK de acordo com a Regra 
(7), em virtude de atraso imprevisto da 
entrega 

2. EQUIPAMENTO PARA O CONTROLE DE DESCARGA DE 0LEO 

PROVENIENTE DE POROES DE COMPARTIMENTOS DE MA
QUINAS E DE TANQUES DE OL~O COMBUST!VEL 
(Regras 10 a 16} 

2.1 Transporte de água de lastro nos tanques de óleo combustível: 

2.1~1 Em condições normais o navio pode transportar 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

água de laatro em tanques de óleo combustivel 
2.1.2 Em condições normais o navio nâo transporta 

igua de lastro_em tanques de óleo.cornbustiv~l-

Tipo do equipamentõ separador/filtragem instalado: 
2.2.1 Equipamento capaz de produzir efluente com 

conteúdo de óleo inferior a 100 ppm: 
2.2 .. 2 Equipamento capaz de produzir efluente com 

conteúdo de óleo não excedente 15 ppm 

Tipo do si o tema do contiole: 
2.3.1 Sistema-âe Iil.onii:.orage!D. e-co~tro1"a' de deâêargã 

(Regro. 16 ( 5)) 

l com dispositovo automãtico de parada 
2 com di~poãitiVo manual de parada 

2.3.2 Alarme de 15 ppm (Regra 16 (7) 

2.3.3 Dispositivo automático de parada de descarga 
em áreas especiais (R.egiã: 10 (3} (b) (Vi) 

2.3.4 Medidor de conteúdo de óleo 
A • .U4 (XI) 

com diapositivO registrador 
1 sem diapositivo registrador 

Normas de aprovação 
2.4.1 Equipamento separador/filtragem: 

{ReSoluçã.ó. 

1 foi aprovado de acordo com a resolução 
A.393 (X) 

2 foi aprovado de acordo com a resolução 
A.233 (VII) 

3 foi aprovado de acordo com as normas nacio
nais, não baseadas na resoluçãO- A.393(X) ou 
A. 233 (VII) 

4 Não foi aprovado 
2.4.2 A unidade de tratamento foi aprovado de acordo 

com a resolução A.444(XI) 
2.4.3 o medidor de conteúdo de óleo foi aprovado de 

acordo com a resoluçãO A.393(X) 

o débito máximo do sistema é de ••••••••••••••••••• m3/h 

o 
o 

o 

o 
o 

L.J 

o 

o 
o 
o o 
o 

c 
c 

c 

c 

o 

o 

o 
D 
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Aplicaçic1 
2.6.1 O navio não_ --~ati obrigado a ter instalado o 

equipamento acima até ••••••••••••••••••• 19 •••• • 

de acOrdo com a Regra_ 16 14) 

TANQUES PARA RES!DUOS DE OI.EO (B_O.R~)_ 

(Regra 17l 

3.1 O navio está provido de tanques para resíduos de 
Óleo (borrai, com capacidade total de •••••••••••••• m3 

3.2 Meios para eliminar residuoa de óleo além de tanques 
de res!duos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Preencher com a data de tris anos após a data de entrada em vigor da 
convenção 

· 4 CONEXXO PAOR1lo PARA DESCARGA 

(Regra. 19) 

4.1 O navio estã provido de canalizaçiÕ dotada com uma 

conexão padrão para descarga de residuos provenientes 
dos pprõea ~as_máquinas até as instalações de recebi
mento, de acordo com a Regra 19 

5 ISENCOES 
5.1 A Administração concedeu isenções do cumprime~to das 

disposições do Capitulo II do Anexo I da Convenção, 
de acordo com a Regra 2, (r-4) (a) aos itens constantes 
do/s parigrafo/s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••deste Registro. 

6 EQUIVALENTES (Regra 3) 
6.1 A Administração aprovou disposições eqUivalentes para 

determinada• prAscricõea do Anexo I em relação aoa 
itens constante• do/s pariqrafois •••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••deste Registro. 

CERTIFICA-SE que este Reqistro está correto sob todoa os aspectos. 

Emitido em••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Local de emissão do registro) 

••••••••••••• 19 •••••• 

(Assinatura da autoridade competente 
para emitir o reqistro 

(Selo ou carimbo da Autoridade emitente, como apropriado• 

Qui_nta-_feira 26 8031 
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·.FORMA B 

SUPLEMENTO AO CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENÇAO 
DA POLUIClO POR 0LEO 

(CERTIFICADO IOPP) 

REGISTRO DE CONSTRUçAO E EQUIPAMENTO PARA PETROLEIROS 

em conformidade com as disposições dã--Convenção Internacional de 

Prevenção da Poluição por Navios, 1973, como modificada pelo Protocolo 
de 1978 a ela relat~vo (daqp~ por 'diante chamada ~a Convenção•) 

Not.ass 

1. E•t• formulário é para ser usado para os dois primeiros tipos 
de navioa como cataqorizadoa no Certificado IOPP, isto é, 
navios petroleiros e navios outros, que não-Petroleiros, cujos 
tanques de carga estejam sujeitos à Regra 2 (2) do Anexo I da 

Convenção. Para o terceiro tipo de navios, como categorizados 

no certificado IOPP, .deverá ser usadO o· Formulir±o A.' 

2. Eate reqiatro deverá ficar permanentemente anexado ao 
Certificado IOPP. O Certificado IOPP deverá estar dispon!vel a 

bordo do navio a qualquer tempo. 

3.. Se o idioma do Registro original nio for nem ingl~~ nem 
franci•, o texto deverÁ incluir uma ve~são Para Uma de•aaa 

l!nqua•. 

4. O preenchimento doa campos deverá S;er fei tp _ . D'jarçar?-do-se um 

xi•(xl para as respostas "sim" e "aplicável" ou marcando-se um 
traço (--) para as respostas "não" ·e •não aplicável", como 

apropriado .. 

S. A• reqraa mencionadas neste Reqistro referem-se às Reqras do 
Anexo I da Convenção e as reSoluções referem-se à~ela• 

adotada• pela Orqanização Marítima Internaci~nal. 

1,. CARAC'l'ER.%STICAS DO NAVIO 
1.1 Nome do navio .................................................... . 

1.2 Número ou letraS indicativo •••••• ~···•••••••••••••••••••••••••• 

1.3 Porto de inscrição. •••••••·············· ••••••••••• ••••••••••••• 
1.4 Arqueação hruta •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.5 Capacidade de transpbrte 'do· navio •••• · ............ ••••••• ••• •• (m ) 
1.6 Tonelaqem de porte bruto •••••••••••• (ton. métr.) (Reqra 1 (22)) 
1.7 Comprimento do navio ••••••••••••••••••••••••• (m) (Reqra 1 (18)) 

1.8 Data de coriatruçio: 

1.9 

1.8.1 Data do contrato de conetruçio •••••••• ~(~OEftAL 

1.8.2 Dat~·-em que a quilh.ã foi batida ou em que o 
navi'o estava em eatigio similar de construção. 

1.~.3 Data da e'iltrega.~ ••••••••••••••••••••••••••••• 
Grande obra de conversão (se aplicável): 

1.9.1 Data do contrato de conversão ••••••••••••••••• 
1.9.2 Data em que começou a Obra •••••••••••••••••••• 
1.9.3 Data do término da obra ••••••••••••••••••••••• 
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1.10 Status do NAvio: 

1.10.1 Navio novo. de acordo com a Regr·a: 1 (6) 

1.10.2 Navio existente, de acordo com· a Regra 1 (7) 
1.10.3 Petroleiro novo, de acordo com a Regra 1 (26) 
~.10.4 Petroleiro existente, de acordo com a Regra 

1 (27) 

1.·10.5 O navio foi acaito pela Administração co~o um 

"navio existente~, de acordo com a Regra 1 

(7), em virtude de atraso imprevisto da 

entreqa 

1.10.6 O navio foi ac:-eito pela Administração como um 

petroleiro exi•tente", de acordo com a Regra 
1 (27), em virtude de atraso imprevisto da 

entrega 

1.10.7 O navio nio obrigado a cumprir as disposições 

da Reqra 24, em virtude de atraso imprevisto 

da f!!lntrega 

1.11 Tipo de navio: 
1.11.1: Navio tanque r;ie óleo cru 
1.11.2 Navio tanque de derivados de petróleo , -
1.11.3 Navio tanqua de óleo cru/derivados de petroleo 
1.11.4 Transportador combinado 

1.11.5 Navio, outro que nio petroleiro, c~jos tanques 
de carqa estão sujeitos i Regrã 2 (21 do Anexo 

I 'da Convenção 

1.11.6 Petroleiro destinado ao transporte de produtos 
mencionados na Regra 15 (7) 

1.11.7 o navio, de•iqnado como •navio tanque de óleo 
cruz• que. opera com sistema de lavagem de óleo 

cru (COW) , é também desiqnado como um •navio 
tanque de derivados de petróleo• que opera coa 
tanque exclusivamente destinado a la•tro limpo 
(CBT), para o qual tambim foi emitido um Cer

tificado IOPP 

1.11.8 o navio, designado com um •navio tanque de de
rivado• d• petróleo• que opera com tanque ex
clusiv&mente destinado a laatro limpo (CB~), é 
tambia de•iqnado como •navio tanque de Óleo 
cru• que opera com sistema de 
cru (COW) , para o qual também 

Certificado IOPP 

lavagem de óleo 
foi emitido um. 

1 .. 11.9 Navio de produtos qu!mico• 

tranaportando petróleo 
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2 EQUIPAMENTO PARA O CONTROLE DA DESCARGA DE 0LEO DOS POROES 

DOS COMPARTIMENTOS DE AAQUINAS E DOS TANQUES DE 0LEO 

COMBUST!VEL (Reqras 10 a 16) 

2.1 -Transporte de igua de lastro nos tanques de combustivel 
2.1.1 Em condições normais, o navio pode transportar 

água de lastro nos tanques de óleo combustivel 

2.2 

2.3 

2.1.2 Em condições normais, o navio não transporta 
iqua de lastro nos tanques de óleo 

Tipo de equipamento separador/filtragem instalado: 
2.2.1 Equipamento capaz de prod~zir efluente com 

conteúdo de óleo infer~or a 100 ppm 

2.2.2 Equipamento capaz de produzir efluente com 

conteúdo de óleo não excedendo 15 ~pm 

Tipo de sistema de controle 
2.3.1 Sistema de monitor agem e controle de descarga 

(Regra 16 ( 5)) 

1 com dispositivo automát~co de parada 
2 com dispositivo manual de parada 

2a3a2 Alarme de 15 ppm (Regra 16 (7)) 
~ ..... coA\ 

2.3.3 Dispositivo automático Qe parada para desca~gas 
em áreas especiais (Regra 10 (3) (b) (vi)) 

2.3.4 Medidor de conteúdo de óleo (Resolução A.444(XI)) 

1 com dispos~tivo registrador 
sem dispositivo registrador 

2.4 Normas de aprovação: 
2.4al Siatema separador/filtragem 

1 foi aprovado de acordo com a resulucão 
A.393(X) 

2 foi aproVado de acordo--com a resolução 
A .. 233 (VIIr 

3 foi aprovado de acordo com normas na
cionais, não ba&eaaas na -·reSOlução 
A.393 (:ie)-Ou A. 233 (\tliT-

c 
c 

D 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

c 

c 
c 
c 

o 
c 

o 

4,. não foi aprovado ~ 

2.4.2 A unidade de tratamento foi aprovada de acordo 
com a resolucio A-.44:4-(X-Í) 

2.4.3 O lnedidor de eonteúdo -de óleo foi- aprovado de 
acordo com a resuluçi.O- )\a 39'3 (10 

2.5 O débito máXimo do sistema é de ••.•• ••••• .............. mlfh 

2.6 Aplicação 
2.6.1 O navio nio estã obri"cJado a ter instalado o 

equipamento acima até ..................... l9 •••• * 
da acordo com a Regra 16 (4) 

o 

o 
o 

c 
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3. TANQUES PARA RES!DUOS DE ÓLEO (BORRA) 

{Regra 17) 
3.1 O navio eati provido de tanques para resíduos de óleo 

(borra) com a capacidade total de •••••••••••••••••••• m3 

3.2 Meios para eliminar residuos ~e óleo de tanques de 

residuos••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••• 

Preencher com a data de tres ano~ após a data de entrada em vigor da 

Convenção 

4. CONEx!O PADRXO PARA DESCARGA 

(Regra 19) 

4.1 O navio asti provido de canalização' dotada coa uma 

cOnexão padrio para ~escarqa, para a descarga de resí
duos provenientes dos por_õea das máquinas para. instala
ções de recebimento, de acordo com a Regra 19 

5. CONSTRUÇÂO (Regras 13, 24 e 25) 

5.1. De acordo com as disposições da Regra 13, o navio esti: 
5.1.1 Obrigado a ser provido de tanques de lastro se

gregado (SBT) 1 de localização protetora (PL) e 
de lavagem com óleo cru {COW) 

5.1.2 Obrigado a ser provido de tanques de lastro se

gregado (SBT) e~de localização protetora (PL) 

5.1.3 Obrigado a ser provido de tanques da lastr_o se
qreqado (SBTl 

5.1.4 Obrigado a ser provi~o de tanques de lastro se

gregado (SBT), tanques exclusivos de lastro lt=
po (CBT) ou com sistema de lavagem com óleo cru 
(COW) 

5.1.5 Obrigado a ser provido de tanques de lastro se

gregado (SBT) ou de tanques exclusivos de lastro 
limpo (CBT) 

5.1.6 Não obrigadOd-cumerir as disp~sições da Regra 13 

5.2 Tanques de Segregado (SBT} 

5.2.1 o naviO está provido de tanques de lastro segre
gado (SBT) 1 de acordo com a Regra 13 

5.2.2 O navio esti provi4o de tanques de lastro segre
gado (SBT) que estio dispostos em localização 
protetora (PL} de acordo com a Regra 13E 
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s.z~J oa tanque• de lal~ro ·~qregado (SBTJ e•tic assim 

diatribu!dos: 

Tanque Volume (ml) Tanque Volume (m 3t 

Total 

5.3 Tanques destinados eXcluaiVàmeritê!' a l&stro -limpo (CBT) 

5.3.1 o navio eati provido de t11.nques excluaiVoa de 
laatro limpo (CBT). de acordo com a Regra llA, e 
pode operar: 
1 coao um navio tanque de derivados de petróleo 
2 ca.o um navio de tanque de Óleo cru ati 

ati •••••••• ~.; •••• l9 ••• * 

5.3.2 oa tanques -exclusivos da' lastro limpO (CBT) 

estio assim distribuídos: 

Tanque Volume (m3) Tanque Volume <ml) 

Total 

5.3.3 O navio dispõe de um Manual de Operações de 

tanques exclusivos de lastro limpo, atualizado, 
datado da ••••••••••• ~ ••••• 

5.3.4 o navio tem instalações comuns de canalizações e 
de bombas para lastreamento dos tanques @xclusi
voa de laatro limpo {CBT) e para manobras de 
óleo de carga 

5.3.5 o navio tem instalações separadas e independen
te• de canalizações de bombas para lastreamento 
dos tanques exclusivos de lastro limpo (CBT) 

• Preencher com a data de dois ano• ou de quatro anca após a data de 
entrada em vigor da Convençio apropriada 

5.4 Lavaqem com óleo cru (COW) 

5.4.1 O navio eati equipado eom um sistema •cow• de 
acordo com a Regra· 13B 

5.4.2 O navio e•tá equipado eom um. aistema · •cow• de 
acordo com a Reqra ÜB COIIl a excecio que a e fi-
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inci.a do sistema nio :(oi. confiras~ ea c:ODfonai.- t 

dada com a Regra 13 (6) ~ coa o parãqrafo 4.2.10 
das Especificações Revistas do Siste.a ·~ 
(resolução ·A. 466 ~~)·) · 

5.4.3 O navio esti P,rovido de ua Manual de Operaçêies e 

de Equipamento de LavaqCUI por 6leo cru, atual.i-

zado, datado de••••••••••••••••••••• 

5.4.4 O navi~ 'nio ~a_tã: Ób~i'qado, ... esti. equipado cca 

b' ái.stema cow no que diz respeito ao• ••pec:to• de 

aequ.ra.nça A•• e;s~iJ:i~,.ç:~•. , , ~-.vistas •COif• 
(J'I!!!ItfOl,uçio A.U6 . (XI)) 

5.5 IS.nçio da Reqra 13: 

5.5.1 O na~io estÁ wú.CUMinte «ap:regado no t~~feqo 

entre •••••••••• de aco~ cca a Re9.r• lJC e,_por
ta.nta, isento das disposições da Regra 13 

5.5.2 n-nayiq ~~~ ope~and9 coa_ ~·~ranjo especial 
para lastro, de acordo c~ _a Reqra lJD e.,, J.'OE"
tanto, isento das di•poaições da Regra 1-3 

5.& Lillitaçio do tamanho e arranjo• doa· tanques de carga 
(Regra 24) 
5.6.1 O navio esti obriqado a ser construido de acordo 

coa as disposições da Reqra 24 e satisfaz essas 
prescrições 

5.&.2 O ~~io está oPriqado,a S.r c~atrutdo de acordo 
c011. aa disposições da Reqra 24 (4) ('ftlja Raqra 2 
(2,) e satisfaz essas pr~scriçõe~ 

5.7 Ca.p&rtimentaq.- e estahi1i~~ C~ra 25) 
5.7.1 O navio está obrigado a ser construido de acrodo 

,cem as disposições da R~a 25 ~ satisfaz . eaaaa 
preacric::õea 

5.7.2 Aa informações e os dados prescritos na Regra 25 
( 5) foraa entrequea ao navio ea ua fo:.alário 
aprovado 

& RS'l'BliÇIO D!l (!LEO A BORDO (Re9ra 15} 
6.1 Si&tella de D'Qnitoraqea e Controle da deac:arqaa 

6.1.1 o navio entra na categoria de petroleiro ••• ••••• 
coao definida na resolução A.496 (XII) 

6.1.2 o siata-a compreendes 
1 unidade de controle 

2 unidade computadora 
3 unidade calculadora 

6.1.3 o ai.atama i dotado de t 

1 ua mecanismo de sincronização da arranque 

2 ua dispositivo de parada aua.ltica 
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6.1.4 o medidor de conteúdo de óleo aprovado conforme 
as disposições da resoluÇão, . A.393 (X) e é ade

quado para: 

1 6leo cru 

2 produtos •escuros* 
3 produtos •claros• 

6.1.5 O navio foi suprido com um manual de operações 
do sistema de controle e monitoragem da descarga 

de óleo 

6.1.6 o navio não eãtã obrigad? a ser equipado com um 
sistema de controle e monitoragem de descarga de 
Óleo, até •••••••••••••••••• l9 ••• * de acordo com 
a Regra 15 (1) 

6.2 Tanques de residuos 

6.3 

6.2.1 O navio esti equipado com •••••••• tanque/s desti

nado/a exclusivamente a tanque de resíduo, com a 
capacidade total de ••••••••• m que 'sio ••••••••• \ 

da cap~cidade de-tranSporte de Óleo, de acordo 

"'"'" 1 Regra 15 (2) (c) 

2 - Regra 15 (2} (c) (i) 

3 Regra 15 (2) (c) (ii) 

4 Regra 15 (2) {c) tii:il 

6.2.2 ~ques de carga foram designados eomo tanques 

de res!.duo 

6.2.3 O navio nãO eiltâ obri;;ado a ser dotado-de tan
ques de res!.duoa &té •••••• ~ •••• 19 ••• •, de aeordo 

com a Regra 15 (1) 

Deteetores de interface óleo/água 

6.3.1 O nav~o é dotado de 
âqua, aprovados nos 
(X:tr.I) 

detectores de interface óleo/ 
termos da resolUção MEPC.5 

6.4 IsençOes da Reqra 15 
6.4.1 o navio eatá isento das prescrições da RCgra 15 

(1), (2) e (3), de acordo com a Regra 15 (7) 

6.4.2 O navio está isento das prescrições da Regra 5 
(1), (2) e (3) de acordo com a Regra 2 (2) 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 

, .. ,_ ... 
~c 

c 

c 

o 

o 
7 INSTALAc!O DE BOMBAS, éANAL~ZACo:iS- E o iS-POSITIVOS -o~ DESCARGA 

• 

(Regra 18) 
7.1 Os orificios de descarga do lastro segregado estão lo

ca1izadost 
7.1.1 aeima da linha d 1 água O 
7.1.2 abaixo da linha d•água O 

Preencher com a data de três anos após a data de entrada em vigor da 
Convenção 
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Oa orificios de descarga, outros que não os do coletor 
de deScarga, ·para -o 'lastro limpo, estão localizados:** 

.7.2.1 acima da linha d'água 
· 7.2.2 ahaiKo da linha d'água 

7.3 Os orifício• de descarga, outros que não os do coletor 
de descarga, para lastro sujo estio. localizados:** 
7.3.1 acima da linha d'água 

7.3.2 abaixo da linha d'igua, junto do sistema de flu

xo parcial, em conformidade com a Regra 18 (6) 

(e) 

7.3.3 abaixo da linha d'água 

7.4 Descarga de óleo procedente das bambas de carqa e das 

canalizações (Regra 18 (4) e (5)) 
7. 4 .1 Meios. para drenar t'odas as botnbas de carga e ca

nalizações ao término da descarga de carga 
1 aos r~s!dUps pode~_ ser descarregados pa~a um 

tanque de carga ou P,ara um tanC{U_e de resíduo 
~ -~ navi~ ~~põe de um conduto de pequeno dii

metro_, para descarregar para terra 

8 ~Jps EQUIVALENTES- PARA NAVIOS TRANSPORTADORES DE PRODUTOS 

QU!MICOS, QUE TRANSPORTEM OLEO 

8.1 Co~o um arranjo equivalente para transporte de óleo por 
um navio transportador de produtos quimicos, o navio as
ti dotado do seguinte equipamento, ·em lugar dos tanques 
de resíduos (parágrafo 6.2 acima) e de ·detectores de in

terface óleo/água (parágrafos 6.3 acima) 

8.1.1 equipamento separador Õleo/iqua capaz de pro~uzir 

efluentes com conteúdo de óleo inferior a 100 

ppm, com a capacidade de ••••••••••••••••••••• m3 tn 

8.1.2 um tanque de retençio com a capacidade de •••••• m3 

8.1.3 um tanque para coletar águas de lavagem que és 

1 um tanque exclusivamente dedicado a tal fina
lidade 

2 um tanque de carga designado como tanque cole
ter 1 

•• Somente deverão ser indicadas as saída• de desearqa que possam ser 

moni toradas. 
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8 .1. c uma bomba de transferência, panaanen~te izu:
talada, para deac:arqa para o mar de efluente que 

contenhaa óleo att:avia do ecjuipaaento up&i:-ador 
ól.eo/iqua 

8.2 o equipamento separador óleo/água foi aprovado nos ter
mos da resolução A.393 (X)_ e é adequado para toda & qaaa 
de produtoa.do Anexo I 

8 .3_ o navio dispões de ua- certificado de Confozaiclacle para. 

Transporte de Produ~s Quimicoa Perigos~• a Granel r vã

lido 

9 ISEHCOES 
9.1. A AdadniBtraçio concedeu isenções daa prescrições doa 

C&p!tulos II e III do Anexo I da converu:io.. de acordo 

ca. a Regra 2 (4) (a)' aos itens enUJ~eradoa nos pari-

grafo/a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

10 EQUIVALENTES (Reqra 3) 

10.1 A Adminiatraçio ap~~vo~ disposições equivalentes ia de 
certas prescrições. do Anexo I para oa itens ena.eradoa 
nos parágrafo/a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••de•te Reqistro. 

CERTIFICA-SE que este Reqistro está correto aob todo• os ••pec~os. 

Emitido em••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Local da emiaaio do Reqiatro) 

·······--·19-···· 
(ae•inatura da autoridade competente) 

(Selo ou carimbo da Autoridade, co.o apropriado I 

A P ! N D I C E III 

As atuais Formas de Livro da Reqistro de Oleo e Suplementos 

alo sub•ti tu!d&• pelas sequintea: 

•FORMAS DE LIVRO REGISTRO DE OLEo• 

LIVRO REGISTRO DE 0LEO 

Parte I - Operações em compartimentos de máquinas 

lll'c:.e do navio~ 

KG.ero ou letras 
indieativass 

(Todos os navios) 
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Arqueaeão b:ruta: 

Pez:loclo de •• 

Nota: A Parte r dó livro de Reqiatro de Oleo será provido a todo 

petroleiro d8 arqueaçio bruta igual oa superior a 150 e todo 

navio, de arqa .. cio bruta iqual ou sup~rior a 400 outros que não 

petroleiros, para nela ser
pertinent.s que forea efetuadaa 

~istradaa as operações 
noa caapatimentoa de miquinas. 

Para petroleiros, a Parte II do Livro de Registro de Oleo deverá 
taabia aer suprida para nela se~ registradas as operações 
perti.Iwntea de carqa/laatro. 

b piginaa aequintea desta seçio contá maa açla lista de 

operacõea ..- ~iaeDtoa de aiqui.naa que, quando apropriado, deveria 
ser reqiatradU no Livro de Reqistro de Oleo,. de acordo cca a Reqra 20 

do Anexo I da C~nvenç&o Internacional. para Prevenção da Poluição por 

Bawios, 1973, ~ aodificada pelo Protocolo de 1978 a ela referente 
(IOUtPOL 73/78). oa itesw foraa grupados - aeçõea operacionais, cada 

qual deaiqnada por uaa letra códiqo. 

Ao fazer aa reqiatro no LiVJ:O 

c&ugo da operaçio • o nü.ero do itea 

colunaa apzopri~ e os pol:llenorea 

tcrcmologic...ute nos eapaçoa -branco .. 

Reqiatro de Oleo, a data, o 

deveria ser preenchidos nas 
requeridos serão registrados 

Cada operacio cc.pl.tada. deverá ser uainacla e datada pelo 
oficial au oficiais raçonsiveia. C~ piqi.Da cc.pletada deveri ser 

aaaiDada pelo c==·M•nte do navio. 

LISTA DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS 

(A) LASTREAMENTO OU LIMPEZA DE TANQUES DE 0LEO COMBUST!VEL 

1 •. Identidade do/a tanque/a lastrado/a 

2- Indicar •• -foram lim~s de ade a última vez que contiveram 
óleo; CAGO negativo, indicar o tipo de óleo anteriormente 
carregado 

3- Posição do navio ao começãr a limpeza 

~. Posição do navio ao começar o laatreamento 

(B) DESCARGA DE LASTRO SUJO OU DE AGUA CE LIMPEZA PROVENIENTES DE 
TANQUES DE OLEO COMBUST!VEL MENCIONADOS NA. SECAO {A) 
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s. Identidade do/s tanque/s 

6. Posição do navio no inicio da descarga 

7. Posição do navio ao término da descarga 

a. Velocidade/a do navio durante a descarga 

9. Mêdodo de descarga: 
1. Atravia do equipamento de 100 ppm; 
2. Através do equipamento a 15 ppm; 

3. Para instalações de recebimento. 

to. Quantidade descarregada 

("C) ELIMINAÇ1l0 DOS RES!OUOS DE 0LEO (BORRA) 

11. Quantidade de residuo a bordo para ser eliminado 

12. Método de el~inação do- resíduo: 

1~ Para instalações de recebimento (identificar o porto) r 

2. Misturado a óleos combustíveis~ 
3. Transferido para outro/s tanque/s (identificar o/s 

tanque/s): 

4. Outro método-(especificar qual). 

(D) DESCARGA NAO AUTOMÁTICA PARA O MAR OU ELIMINAÇAO POR OUTRO M~TODO 

DE AGUA DE PORAo QUE SE ACUMULOU EM COMPARTIMENTOS DE MAQUINAS 

13. Quantidade descarregada 

14. Tempo de descarga 

15. Método de descarc]a ou de eliminação 

1. Através de equipamentos de 100 ppM: 
~- Através de equipamento de 15 ppm; 

3. Para instalações de -recebimento 

porto); 
(identificar o 

4. Para tanque de resíduo ou coletor (identificar o 

tanque). 

(E) DESCARGA AUTOMATICA PARA O MAR OU ELIMINAÇ!O POR OUTRO MtTODO DE 

AGUA DE PORAO QUE SE ACUMULOU EM COMPARTIMENTOS DE MAQUINAS 

16. Rora em que o sistema foi posto na modalidade automática 
de operação para descarga para o mar. 

17. Hora em que o sistema foi posto na modalidade automática 
de operação para tran~ferência de água de porão para o 
tanque coletor (resíduo) (identificar o tanque) 

ta. Hora em que o sistema foi posto em funcionamento manual. 

Agosto de 1993 
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19. Método de descarqa para o mar: 

L. Através de equipamento 100 ppmr 

2. Através de equipamento de 15 ppm. 

(F) ES'l'ADO DO SISTEMA DE CONTROLE 'E MONITORAGEM DE DESCARGA DE OLEO 

20. Hora em que falhou o sistema; 

21. Hora em que o sistema voltou a funcionar: 

22. Motivos da falha. 

{GJ DESCARGAS ACIDENTAIS DE OLEO OU OUTRAS DESCARGAS EXCEPCIONAIS 

23. Hora da ocorrinci&J 

24~ Local ou posição do navio na hora d~ oco)r2ncia; 

·2s. Quantidade aproximada e tipo do óleo; 

26. Circunatãncias da descarga ou do escape, seus motivos e 
observações gerais. 

(H) OUTROS PROCEDIMENTOS OPERATIVOS E OBSERVACOES G~600 .~tER~ 

.O.. 4o naYio: ••••••••••••••••••••••••• ~··••••••••••••••••••••••••••••• 

ttã.er.o OQ 

Letras IDdicativo•s•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Data 

OPERACOES DE CAltGA/:r..AS'l'REAMBN"l'' (PETROLE:ÍRO~) ,.1. 

OPERA.Ç0ES 1!X COMPARTiimzn.os DE ~IHAS 
('f'ODÓS OS NAVIOS J * 

Cédiqo Itmo Reqiatro da Operação/Asainatura do 

<letra> HW.ro Oficial Resnon•ivel 

Asainatura do Comandante •••••••••• 

• eue-:1ar cc.o apropriado 



8044 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

wc-a do navio: 

.a.:.ro ott. letÍ:-a 
iD4icati-.o•: 

LZVRO UGISTRO DE OLEO 

Parte II - Operaç~• de Carqa/Laatro 

(Petroleiros) 

•• 

llota: Todo petroleiro de arqueação bruta igual cu superior a 150 

c!ewrl ••r prcnrido de ua Livro Reqi•tro de Oleo,. Parte II,. a. fill 

de reqiatrar a operação de carqa/la•tro pertinente.· Tal 

petroleiro deYeri taabia aer J?roYi.do de ua Livro a.qhtro de 

Oleo,. Part. I, para reqiatrar •• operac&er - ca.part::t..entoa de 

. lliquinu pertin~~· .. 

~a.e do naYio: ................................................................ . 

Hú.ero ou letra 
iDdicativo: ................................................................. . 

VIS'l'A DE TOPO DOS TANQUES DE CARGA- E DE RESfDUOS 

(a ser ~:letada a bordo) 

Identificação capacidade 

doa Tanques 

I 

Agosto de !993 
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I 
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Ccapart~a:toa das -· 
Profundidade 

do/a tanque/a 

de res!duo 

Indicar a capacidade de cada 
tanque e a profundidade do/s 
tanque/s de res!duo/s 

Quinta-feira 26 _ 8045 

As piqinaa; aequintes desta secio contia u::aa aap1a liata doa 
iteraa daa operações de carqa e iãstrO que,. quando apropriado,. deverão 

..r re9ist:racloa DO Li.ro Registro de Oleo,. de acordo coa a Reqra 20 do 

Anexo I da CODvaDçi.o Internacional. para Preveilc;io da Poluição por 

WaYioa,. 1973., c~ .adi:ficada pelo Protoeol:-o de 1978 a ela. relativa 

(MldtPOL 73/78). os iteras fora. grupadoa ea seçõea operacionais,. cada 

qaal deaiqnada por uaa letra códiqo. 

Ao fa:&er ma registro no Livro de Reqiatro de Oleo,. a data,. da 

opttraçio • o n~ra do itea deftrio ••r preenchido• nu celunaa 
apropr~ e ·os po~ ~ridos d...rio ser reqiatrados 

C%01l0lo9ic..eDte DOS eapaçoa - braDCO. 

Cada operação completada deverá ser aasinada e datada pelo 
oficial ou oficiais responsáveis. Cada páqina completada deverá ser 

assinada também pelo Comandante do navio. Em relação aos petroleiros 
@ngajados em trifeqos especiais, de acordo com a Regra 13C do Anexo-r 
da MARPOL 73/78, o registro apropriado no Livro de R~gistro d~ Oleo 
será refer@ndada pela Autoridade Mar!tima Portuária do Estado*. 

~sta sentença somente deve ser inserida nos Livros de Registro de 
Oleo de petroleiro engajado em tráfego especial 

LISTA DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS 

(A} CARREGAMENTO DE 6LEO DE CARGA 

1. Local do carregamento 

2. Tipo de óleo carregado e identidade do/s tanque/s 

3. Quantidade total de óleo carregado 
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,(B) ~~.~~F.~NCIA INTERNA DE 0LEO DE CARGA DUJ,tANTE )\.. YIAGEM 

4. Identidade do/a tanque/a: 

De: 

Para: 

S. Foi/Foram o/s tanque/s em 4·(1) esvaziado/a? 

(C) DESCARGA DE OLEO DE CARGA 

6. Local da Descarga 

7. IdentidAde do/s tanque/a descarreqado/s 

8. Foi/Foram o/a tanque/s esvaziado/a? 

(D) LAVAGENS COM 0LEO CRU (SOMENTE PETROLEIROS COW) 

(A ser completado para cada tanque sendo lavado por óleo cru) 

9. Porto em que a lavagem por óleo crU foi efetuada, ou a 

posição do navio, se efetua entre dois portos de descarga 

10. Identidade do/s tanque/s lavado/s 1 

11. Número de máquinas em uso 

12. Hora e inicio da lavagem 

13. Método de lavagem empregado2 

14. Pressão das canalizações de lavagem 

15. Hora do t&rmino ou da interrupção dá' lavagem 

16. Declare o método para estabelecer que o/a tanque/s esta~-0 ·seco/s 

17. Observaçõe~ 

(E) LASTREAMENTO DOS TANQUES DE CARGA 

18. Identidade do/a tanque/a 1a•treado/s 

19. Posição do navio no inicio do laatreamento 

(F) LASTREAMENTO DOS TANQUES EXCLUSIVAMENTE DEDICADOS A LASTRO 
LIMPO ( SOMEN"l'E PETROLEIROS CBT) 

20. Identidade do/s tanque/a lastrados 

21. Posição dO navio quarido foi tomada iqua destinada a limpeza 
por descarqa, ou foi tomada iqua no porto para o/s tanque/a 
exclusivamente dedicado/a a lastro limpo 

Agosto de 1993 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feüa 26 8047 

22. Posição do navio quando a/a bomba/s e eanalizaçõea for~ 

l~pas por descaraa para o tanque de res!duo 

23. Quantidade de água oleosa resultante da limpeza das 
canalizações por deacarqaa que foi transferida para oa 

tanquea de res!duo (identificar o/a tanque/a de rea!duo) 

24. Poaiçio do navio quando foi tomada água' adicional de lastro 
para o/s tanque/a exclusivamente dedicado/a a lastro limpo 

2S. Hora e posição do navio quando as válvulas que separam os 
tanques exclusivamente dedicado• a lastro limpo da 

canalização de carqa e de esqoto foram fechada& 

26. Quantidade de lastro limpo tomado a bordo 

(G) LIMPE'ZA DOS TANQUES DE CARGA 

27. Identidade do/s tanque/a limpo/s 

28. Porto ou posição do navio 

29. Duração de limpeza 

30. Método de limpeza 4 

31. As iguas de lavagem foram transferidas para: 

.1 Instalações de recebimentoJ 

.2 Tanque/a de rea!duo ou tanque/a de carqa daaignado/a 
para tanque/a de res!duo (identificar o/s tanque(s)) 

(B) DESCARGA DE LAS'l'RO SUJO 

32. Identidade do/a tanque/a 

33. Poaiçio do navio no inicio' da descarga para o mar 

34. Posição do navio ao término da descarga para o mar 

35. QuAntidade descarregada para o mar 

36. Velocidade/a do navio durante a descarga 

37. Durante a descarga o sistema de monitoragem e controle da 
deacarqa estava operando? 

38. Foi efetuada uma checaqem periódica do efluente e da 
auperf!cie e da ãgua no local de descarga? 

39. Quantidade de iqua oleosa transferida para o/s tanque/s de 
rea!duo {identificar o/a tanque/a de residuo) 
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to. De•carreqado para instalações de recebimento em terra 

(Identificar o porto, se apLicável) 

(I) DESCARGA DA AGUA DOS TANQUES DE RES!D.OO PARA O MAR 

41. Id@ntidad@ dos tanques de r~siduo 

42. Tempo de sedimentação desde a última ~ntrada de residuos, 

ou 

43. Tempo de sedimentação desde a última descarga 

44. Hora e posição do navio no inicio da descarga 

45. Espaço vazio (ullage) do conteúdo total do_ tanque no inicio 
da descarga 

46. Espaço vazio (ullaqe) da interface Õleo/ãqua no 

descarga 

47. Quantidade a granel descarregada e regímen da descarga 

48. Quantidade finalmente descarregada e regimen da descarga 

49. Hora e posição do navio ao tér.minõ da descarga 

50. O sist~ de monitoragem e controle da descarga estava 
operando durante a descarga? 

51. Espaço vazio (u1laqe) da interface óleo/água ao término da 
deacar9a 

52. Velocidade/s do navio durante a desearqa 

53. FOi efetuada uma ehecaqera. periódica. do efluente • da 

superf!cie da .iqua no local da descarga? 

se. Confirme se todas ... vilvulas aplic!vei• do sistema de 

canalização do navio foram fechadas ao tAr.ino da descarqa 

doa tanques de resíduo 

(J) ELIMINAc;Xo DI!: RESIDUOS E DI!: MISTURAS OLEOSAS HXQ '!'RATADAS DE 

OUTRO MODO 

55. Identidade dó/a tanque/• 

56. Quantidade eliminada de cada tanque 

57. Mêtodo de eliminaçãos 

.1 Para instalações d8 recebimento (identifique o porto,; 

.2 Misturada com a carga 

Agosto de 1993 
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.3 Transferida para outro/s tanque/s (identificar o/a 
tanque/li) 

.4 Outro método (declarar qual) 

(X) DESCARGA DE LASTRO LIMPO CON'l"l:DO NOS TANQUES DE CARGA 

58. Posição do navio no inicio da descarqa de lastro liapo 

59. Identidade do/a tanque/a descarreqadO/• 

60. 0/s tanque/a ficou/aras vazio/a ao tér.aino? 

61. Posição do navio ao tér.mino, ae diferente de 58 

62. Foi efetuada uma checaqem periôdica do efluente e da 
auperf!cie.da iqua no local da descarga? 

(L) DESCARGA DO LASTRO DOS TANQ'D'l!:S EXCLUS:rvAMEH"l'!! DEDICADOS AO 

LASTRO LIMPO (SOMENTE PETROLEIROS CBT) 

63. Identidade do/s tanque/a deacarreqado/s 

64. Hora e posição do navio no inicio da desca~qa do lastro 
limpo no mar 

65. Hora e posição do navio ao término da descarqa no mar 

66. Quantidade descarreqadas 

.1 No mar1 ou 

.2 Para instalações de re<:ebiaento (identifique o porto) 

67. Houve algum indicio de contaminação por óleo da iqua de 
lastro antes ou durante a descarga no mar? 

68. A descarqa foi moni torada · ·por um medidor de conteúdo de 
óleo? 

69. Hora e posição do navio· quando aa válvulas que separam os 
tanque~ ~c~uaivamente dedicados a lastro limpo das 

canalizações e do esgoto da car;a foram fechadas, ao 
t~rmino do lastreamento 

(M) ESTADO DO SISTEMA DE MONITORAGEM E CONTROLE DA DESCARGA DE ÓLEO 

70. Hora da falha do sistema 

71. Hora em que o sistema ficou novamente operativo 

72. Razões da falha 
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(N) DESCARGAS DE ÓLEO ACIDENTAIS O~ EXCEPCIONAIS 

73. Hora da ocorrãnci~ 

74. Porto ou posição do navio na hora da ocorrência 

75. Quantidade aproximada e tipo de óleo 

76. Circunstâncias da .deacarça ou do escape~ seus motivos e 

ob•ervaçõea ~erais 

(O) OU'l'ROS PROCEDIMENTOS OPERATIVOS E OBSERVAÇ0ES GERAIS 

Petro.l~iros Engajados em Trifegos Especiais 

(P) CARREGAMENTO DE AGUA DE LASTRO 

77. Identidade do/a tanque/a lastrados 

78. Posição do navio quando lastrado 

79. Quantidade total de lastro carreqado, em metros cúbicos 

80. Observações 

(Q) REDISTRIBUICAO DE AGUA DE LASTRO A BORDO 

Sl. Motivos para a redistribuição-

(R) DESCARGA DE AGUA DE LASTRO PARA INSTALACOES DE RECEBIMENTO 

82. Porto/a em que a igua de lastro foi descarregada 

83. Nome ou desiqnação da instalação de recebimento 

84. Quantidade total de iqua de lastro descarregada, em metros 

cúbicoa 

as. Data, assinatura e selo da autoridade marítima do porto 

Quando um determinado tanque tenha mais máquinas do que as que 
possam aer _individualmente usadas, como descrito no Manual de 
operações e Equipamento, entió a seçio que estiver sendo lavada, por 
óleo cru deverá ser identificada, por exemplo, n ·2, Seções central 

e da vante. 

2 - De acordo com o Manual de 
método é de simples qu de 
méto~o de múltiplo estágio, 

Ope~ações e Equipamento, registre ~e o 
múltiplo estágio. - Se for utilizado o 
di o arco vertical coberto pelas 

máquinas e o número de vezess que o arco é coberto por aquele 
estágio particular do programa. 

3 - se os programas daaos rto Manual de Operações e Equipamento não 
forem seguidos, então as razões devem ser.dadas nas observações. 

Agosto de 1993 · 
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4 - Mangueiras manuais, lavagem por máquinas e/ou limpeza quimica. 
Quando for Usada a , limpez:a quinlioar deverão ser indicados os 

produtos quimico's utilizados e sua quantidade. 

Nome do navio ......................................................... 

Número ou Letras 

Indicativos: ...•..•......•...•.••.••..•.••..••...••..••.•.••.••....• 

Data 

OPERAÇ0ES DE CARGA/LASTRO (PETROÚ:t.ROS) * /OPF;=RAÇ(5ES 

EM COMPARTIMENTQS_DE MAQUINAS (TODbS OS NAVIOS)• 

Código Item Registro das Operações/Assinatura 
Letra !Número) do Oficial Encarreaado 

Asainatura do ·comandante 

(A Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacional) 

Quinta-feira 26 8051 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 30, DE 1993 bio, Notas Pio.missórias e Faturas, concluída na Cidade do 
(N~ 218/92, na Câinar-a dos Deputados) Panamá. em 30 de janeiro de 1975, durante a 1 Conferência 

Aprova o texto da Convenção lnteramericana sobre 
Conflitos de Leis em Matéria de Letras de Câiiibio, 
Notas Promissórias e Faturas, concluída na Cidade do 
Panamá, em 30 de janeiro de 1975, durante a I Confe
r-ência Especializada lnteramericana de Direito Interna
cional Privado. 

ESpeCializada lnterameTicana de Direito Internacional Pri
vado. 

Parágr"ãfo únicO. Ficam sujeitos à apreciação do Con
gresso Nacional__quaisquer a tos que possam resu_ltar em revisão 
da referida Convenção, hem como quaisquer ajuStes comple
mentares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição 
Federal, acãrrctem encargos ou compromissos gravosos ao 

O Congresso N(l,cional decreta: ___ . __ 
Art. 1 ~ Fica aprovado o tàto da ·conve·n-Çãd-lilter"ame

ricana sobre Conflitos d~ ~~i~J:!U M~t~_ria Qc ~tra~.çlc _C~~-

património nacional. _ 
Art. 2o E5te Decreto Leg!sla~ivo entia crii 'Vigor nã data 

de ~1,1a p~blicação. _ · 

MENSAGEM N° 607, DE 1992 
(Do Poder Executivo) 

De conformidade com an. 49, inciso I, da ConstituiÇão Federal, submeto à elevada 

consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 

de Estado das Relações Exteriores, o texto da Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis 

em Matéria de Letras de Câmbio, Notas Promissórias e Fattiras; concluída na Cidade do Panamá 
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em. 30 de janeiro de 1975, durailte a I Conferência Especializada Inreramericana de Direito 

-·DÍ.ÁR:iO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ii) 

Internacional Privado. 

Brasília, 22 de setemb"ro de 1992. 

(~-

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. N" 327/63-MRE, DE 27 DE AGOSTO DE 1992, DO 
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DMntELAÇÕES EXTERIORES . . -. . · 

Excelentissimo Senhor Presidente da República, 

Elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo pro

jeto de mensagem pela qual se submete ao referendo do Congresso 

Nacional o texto da convenção Interamericana sobre Conflito)> de· 

Leis em Matéria de Letras de Câmbio, Notas Promissórias e 

Faturas, celebrada no Panamá em 30 de janeiro de 1975, na I 

conferência Especializada Interamericana sobre Direito 

Internacional Privado (CIDIP-I), com base em projeto elaborado 
pel~ Comissão Juridica Interamericana. 

~ O referido instrumento foi assinado, naquela data, 
em nome do Governo brasileiro, pelo Professor Haroldo Teixeira 
valladão, uma das nossas maiores autoridades em direito inter-
nacional p·rivado, que havia exercido por dez anos o cargo de 

Consultor Juridico do Itamaraty. Foi firmado, igualmente, na 
.mesma ocasião ou em datas posteriores, por outros dezessefs 
paises latino-americanos. Ratificado por treze desses paises, 

entrou em vigor internacionalmente em 16 de janeiro de 1976, nos 

termos do artigo 15. O Governo brasileiro, embora não tivesse 

objeções a mesma, não havia iniciado até hoje os trâmites 

~ecessários à sua ratificação. 

3. A Convenção em -simples. Limita-se a determinar 
a: capacidade para obrigar-se 

apreço é de estrutura bastante 
a legislação aplicável no tocante 

por meio de letra de câmbio 
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ou nota promissória: forma do saque, endosso, aval, 

intervenção~ -aceite ou protesto de letra de câmbio ou nota 

promissória: obrigações odelas resultantes: processos e prazos 

para o aceite, pagamsntos e protesto: medidas a serem tomadas em 

caso de roubo, furto, falsificação, extravio, destruição ou 
inutilização material . do documento: tribunais competentes para 

conttecer das controvérsias que forem suscitadas em decorrência da 

negociação de Uma letra de câmbio ou de uma nota promissória. As 

mesmas regras .são ::.extensivas às faturas entre os Estados Partes 
em cujas legislações tenham o caráter de· documentos negociáveis, 

fato este cuja ocorrência deve ser informada à Secretaria Geral 

da Organização dos Estados Americanos (art. 10) . 

4. o Professor Valladão, em sua obra Direito prt:ernacional 

Privado Vol. III, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1978,op~ ·32-

33, incluiu elucidativo comentário a. esta Convenção. De suas 
observações 

trechos: 

extraím?s, pela 

11 0 primeiro artigo deu 

sua 

um 

importância, os seguintes 

grande passo à frente, 

estabelecendo como regra geral para a capacidade cambiária a lei 

do lugar onde a obrigação foi contraída, ~ 1221 actua, 

transformando em salutar, a facilitar, amplamente a 
circulação do título, a exceção a lei pessoal que se abriria 

na conv. da Haia, art. 74, 2• alínea, de 

2• alínea. Mas atendendo-se ao principio 

Genebra, art. 2•, 

da lei mais 
favorável à validade do ato prescreveu-se que a incapacidade 

decorrente da nova regra não prevaleceria em território 
de Estado contratante, se o signatário da Convenção fosse capaz 

pela lei desse mesmo Estado. 

No art. 2•, a forma --dos vários ates cambiários, 

saque, endosso, aval, intervenção, aceite ou protesto submete-se 

à lei do lugar em que .cada um deles se realiza, lei ~ também 

disciplina, ~. ~' Q fundo, ª substância, ~ obrigações 

resultantesºª letra gg câmbio. No art. 4•, na linha da completa 
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autonomia da obrigação cambial, se estabeleceu que a invalidade 
formal ou substancial conseqüente à aplicação da lei prevista nos 
artigos anteriores não invalidará outras obrigações válidas pela 

lei do lugar onde se contrairam. Foi uma justa ampliação de 

preceito semelhante estabelecido apenas para a invalidade formal 
e só para ato posterior, Conv. Genebra, art. 3•, 2• alinea, 

escolhida no Trat. de Montevidéu de 1940, art. 24. Adotada, como 

foi, largamente, a lei do lugar do ato, foi preciso uma 

~sposição indicando, ~ ~ nÃQ consta da letra, ou outro 
critério, e no iirt. 5•, se prescreveu a lei do lugar do 

pagamento, e se esse também não parece, a lei do lugar da 

emissão. 
Ainda o art. 6•, seguindo a Conv. da Haia, art. 26 

e a de Genebra, art. a• a conv. da Haia, art. 26 e a de Genebra, 

art. a•, rege a forma e os prazos para o aceite, o pagamento, e 0 

protesto pela lei do lugar em que tais atos se realizem ou devam 
se realizar. 

A seguir mandou a convenção se aplicassem tais 
principies às promissórias (paqarés), art. 9• e, inovando, 
completamente, art. ~O, também às faturas entre Estados partes ea 
cujas leis tenham o caráter de titules negociáveis. 

Correspondem, no direito brasileiro, à duplicata da 

fatura (esta já no Cód. Com. art. 219 e com o processo rápido da 
assinação de dez dias, Reg. 737, art. 247, § 7•), Lei 4.574, 1a
VII-196a, art. 2•, e art. 15, § 13 na redação do Decreto-lei 436, 
27-I-1969. 

Chamam-nas os hispano-americanos facturas 
confirmadas e os franceses denominam, factures ~ bordereaux 
protestables, orden., 2a sept. 1967 e Dec. 22- 1967 ( •.. ). 

Para que se efetive a prevista extensão às faturas, 
incluiu-se na Convenção o seguinte: "(seque-se o teor do art. 10, 

. já citado). 
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"No art .. 7• determinou-se que a lei do Estado em 
que a letra de câmbio deva ser paga determina as medidas que 

devem ser tomadas em caso de roubo, furto, falsificação, 
extravio, destruição ou inutilização material do documento. E no 

art. a•, regulando a competência judicial, prescreveu-~e que os 

tribunais do Estado Parte onde a obrigação deva ser cumprida, ou 

do Estado Parte do domicilio do demandado, às escolha do 
demandante, terão competência para conhecer das controvérsias que 

forem suscitadas em decorrência da negociação de uma letra de 

câmbio. 
Previu-se, finalmente, a cláusula habitual de 

reserva da ordem pública, mas restrita, "quando manifestamente 
contrária à ordem pública", art. 1111 (os grifos são do original). -S. As Convenções da Haia e de Genebra, 

citado-jÜrfsta~ são a Convenção Internacional 

do Direito Relativo à Letra de Câmbio e à 

celebrada na Haia em 23 de julho de 1912, 

a. .. que se refere o 

para a Unificação 

Nota Promissória, 

assinada mas não 
ratificada pelo Brasil, embora aprovada pelo Decreto 3.756, de 
27 de agosto de 1919; e a Convenção Destinada a Regular Certos 

conflitos de Leis em Matéria das Letras de Câmbio e Notas 

Promissórias e seu Protocolo, celebrada em Genebra em 7 de 
junho de 1930 e ratificada pelo Brasil (Dec. 57.662, de 24 de 

janeiro de 1966), ainda em vigor, mas da qual nosso pais ê o 

único membro americano. o Tratado de Montevidéu de 1940 é o 
Tratado de Direito Comercial Terrestre Internacional celebrado no 

II Congresso Sul-Americano de Direito Internacional Privado 

(1939-1940). Assinado, mas não ratificado pelo Brasil, está em 

vigor apenas entre a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. 

6. Diante do esclarecimento de H. Valladão, entendo -- ··-····" que, se o congresso ··Nacional aprovar a presente convenção 

Interamericana, o Governo poderá, por ocasião de sua ratificação, 

comunicar à Secretaria-Geral da OEA que as duplicatas de faturas 
de vendas mercantis e de prestação de serviços têm, de acordo com 
a legislação brasileira, o caráter de documentos negociáveis, 
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para efeito de extensão das duas disposições aos referidos 
titulos de crédito. 

Respeitosamente, 

~~A AUTEIJTI~r\ 
SECROÁRj,' m:; ESTADO CAS RELAÇ0:0S EXT<':RiQRES 

CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE CONFLITOS DE LEIS EM MAT~RIA 

DE LETRAS DE CÂMBIO, NOTAS PROMISS6RIÁS E FATURAS 

Os Governos dos Estados Membros da ·organização dos Estados 

Americanos, desejosos de~concluir uma con~encão sobre conflitos de leis 

em matéria de letras de câmbio, notas promissórias e faturas, convieram 
no seguinte: 

Artigo 1 

A capacidade para obrigar-se por meio de letra de câmbio 

rege-se pela lei do lugar onde a obrigação tiver sido contraída. 

Entretanto, se obrigação tiver siqo contraída por quem for 

incapaz segundo a referida 

território de qualquer outro 

obrigação. 

lei, tal incapacidade não prevalecerá no_ 

Estado Parte cuja lei co,;sidere válida a 

Artigo 2 

A forma de saque, endosso, av.al, intervenção, aceite ou 

prQtesto de uma letra de câmbio fica sujeita à lei do lugar em que cada 

um dos referidos atos seja praticado. 
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Artigo 3 

Todas as obrigações resultantes de uma letra de câmbio regem
se !;>ela lei do lugar onde forem contraídas. 

Artigo 4 

Se uma ou mais obrigações contraídas numa letra de câmbio não 

forem vâlidas perante a lei aplicãvel segundo-os artigos anteriores, 

tal invalidade não se ~steriderã às outras obrigações validamente 

assumidas de acordo com- a lei do lug~r onde_ tiverem sido· contraídas. 

Artigo 5 

Para os efeitos desta Convenção, quando não for indicado na 

letra de câmbio o lugar em que tiver sido contraída uma obr.~gação 

cambial, esta se. regerá pela lei ao lugar em= que a letra deva ser paga, 

e, se este não constar, pela lei do lugar de sua emissão. ( 
I 

Artigo 6 

os processos e prazos pftra o_ aceite, pagamento e protesto 

ficam sujeitos à lei do~ lugar ~em que os.referidos ates sejam realizados 

ou devam ser realizados. 

Artigo 7 

A lei do Estado em que a·letra de câmbio deva ser paga 

determina as medidas que _devem ser tomadas em caso de roubo, f~rto, 
' falsifi'cação, extravio, destruiÇão ou inutilização _material do 

documento. 

Artigo 8 

Os tribunais do Estado Parte ondt;! a obrigação deva ser 

cumprida, ou do Estado Par1;e qo domicílio~do~demandado, à escolha do 

demandante, terão competência- para conhecer das controvérsiaS C:j:ue fOrém 
suscitadas em decorrência da negociação de uma letra de câmbio. 

Artigo 9 

As disposições dos artigo~ anteriores são aplicáveis _às notas 

promissórias. 
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Artigo lO 

As disposições dos artigos _anteriores aPlicam-se também às 

faturas entre Estados Partes em cujas legislações tenham o caráter de 

documentos negociáveis. 

Cada Estado Parte informará à Secretaria-Geral da Organização 

-aos Estados Americanos ~e, de acordo com sua legislação, a fatura é 

documento negociável. 

Artigo 11 

A lei declarada aplicável por esta Convenção poderá não ser 

aplicada no território do Estado Parte que a considere manifestamente 

contrária à sua ordem pública. 
Artigo !2_ 

ESta Convenção ficará aberta à assinatura dos Estados Membros 

da Organização dos Estados AI!lericanos. 

Artigo 13 

Esta Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumentos de 

ratificação serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos 

Estidos Americanos. 

Artigo 14 

Esta Convencãó ficará aberta à adesão de qualquer outro 

Estado. Os instrumentoS de adesão serão depositados na Secretaria-Geral 

da Organização dos Estados Americanos. 

Artigo 15 

Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo di~a a partir da 

data em que haja sido depositado o segundo instrumento de ratifcicação. 

Para cada Estado que ratificar a Convenção ou a ela aderir 

depois de haver sido depositado o sequndo instrument_o de ratificação, a 

Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que tal 

Estado haja depositado seu instrumento de ratificação ou de adesão. 
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Artigo 16 

Os Estados Partes que tenham duas ou mais unidades 
territoriais 'em que vigOrem sistemas jurídicos diferentes com relacão a 
questões de que tra-~a _esta Gonvencão poderão de.clar_ar, no m6n\ento da 

assinatura, ratificação ou adesão, que ·a Convenção se ·apiicaiã a todas 

as suas unidades territoriais ou somente ·a uma ou maíS delas. 

Ta'is dec-larações poderão ser modificadas mediã.nte declarações 

ulteriores, que especificarão. expressamente a ou as unidades 

territciriáiS-- a q-ue se aplicará esta- Convenção. Tais declarações 

ulteriores serão transmitidas à Secretaria-Geral da organização doS 
Estados Americano~ e su~tirão efaito tí'itLtà dia$-·- depois de r·eceb.i.da·s.--. 

Artigo 17 

Esta Convenção vigorará por- prazo indefinido, mas qualquer 

dos Estados Partes poderá denuncíá~la. O instrumento-de denúncia será 

depositado na Secretaria-Geral da Organizaç~o ·dos Estida$ Ame:-I:-íC-anoS. 

Transcorrid-O um ap.o-,. contado a partir da data do de_pó_sito do 

instrumento de denúncia, cessarão os eféitbs --aa Ço~v:_~nçã·a P<!~_a -'~·-.,E~t~-~o

denuncignte, continuando ela s~bsistente para os demaiS E5Eados Partes. 

Artigo 18 

O instrumento original desta Convenç~o, cujos textos em 

português, espanhol, francês e inglês são igua~ment~ autêntico_s, será_ 

deyosi ta do n,a s-e_cretaFi<!:;-G~rÇI.._l.:-aa Organização dos Estados __ ~e-ri"c_anO'S_-~ -A 

referida_ S..ec_r_~tari~ _nq_t;JiCa_rJ_ aos Estados MeF!?.J?OS .~a Organi~_?ção dos 

Estados Ame r ,i. canos, e ___ a9s --~_stados que houverem aderid_o ã Convenção: as 

assinaturas e os depósitoS _9.~_:-__ ~ns_trumentos d~ xatifl:_~açã·o, 9-e --adeS_ão e 

de denúncia, bem como as. reservas que houv~~- ·outrossim, transmitirá 

aos mesmos a informação a que se referé ~q seg';':_nd<? parágrafo_ do artigo 

lO, bem~ cQmo __ as declarações previst~s no artigo 16 desta Convenç-ão. 

Em fé do __ que, os plenipotenciárl.os_ _ 1.n:tra-ass1.naq.os, 

devidamente autorizadQs _,p_or seus respectivos Governos, firmam e-sta 

Convenção. 

Feita na Cidade do Panamá, República do Panamá, no dia_ trinta 

de janeiro de mil novece_~tos e setenta e cinco. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

········'-···················· ··:ri:rui.:õ·iv-····'·'""-'········~4·~····· 

Da Organização dos Poderes 
CAPÍTULO I . , 

Do Poder Legislativo 

O O o o •-C~ o O o o O <o O--· U O o o o"" o~~.-•• -, o,.......-,;.-,,.,_ o O o O O O o o <o~-· ~.· ..... ~o"oõõõ o.--•• ,..,~ Õ o O O~-

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

...... A.'rt.·. 49~ ... ]i' d; -;~;p;;é~~i-a -~~~j~~i~~- d~"Ç~~g~~e~;~_·N~-
cional: 

I- resolver definitivame-nte sobre trã.tãàOs, acordos ou 
atos internacionais que acarretem encargos ·ou ·comprofillssos 
gravosos ao património nacioiüll;- --- - --
........................... ······· .......................... ":""' ..... -~.-"--""'---~""'""' . 

(À Comissdo de Relações Exteriores e Defesa Na
cional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 31, DE 1993 

-(No 238193, na Câmara dos Deputados) 

Apro\'3 os textos_ da CÕnvenção Interamericana so
bre Cartas Rogatórias, celebrada no Panamá, em 30 
de janeiro de 1975, na I Conferência EspeCializada Inte· 
ramericana sobre Direito· Internacional Privado, e do 
seu Protocolo Adicional, celebrado em Montevidéu, em 
8 de milio de 1979. 

O CongresSo NaciOnal decreta: 
Art. 1 ~ Ficam aprovados os textos da Convenção Inte·. 

ramcricana sobre Carta~ Rogatórias. celebrada no Panamá, 
em 30 de janeiro de 1975, na I Conferência Especializada 
Intcramericana sobre Direito Internacional Privado, e do seu 
Protocolo Adicional, celebrado em Montevidéu, em 8 de maio 
de 1979. 

Parágrafo único. -Ficam sujeitos à apreciaçãO do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que impliquem revisão da refe
rida Convenção, bem c;omo quaisquer atos que, nos termos 
do incisõ I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem 

-encargos ou córiJ.promisSos gravosos ao patrimôriiO naci0n31. 
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data 

de sua publicação._ 

MENSAGEM N'U8, DE1!192 
(Do Padn' B:aodlwo) 

DI~ oa o 11t.. 49, IDdiG L da~ Fodcn1, ...,.._ • 

l!lnld&~diV-~'CO'RII""b 1 dl~dl~dos.allclr 
,.._.,di a.dD IIII RllaQIIII ~ •IWOI di COIMa;iD ~.._C.. 

Jtapldri& CIIWndl 110 ,_.. - 30 dD ..., dD 15""· • t ~ l!.lrpeda1iack 
~ ll!ln ~~~I dQ- PtOIDCIOkt Adic:kdll. calclndao 18 

~., .. ..,dlim. 

( CAA--------
'f.)(Pt!Sfi!-ÀÔ ])E MtH/s!OS AI!: 3•<;/C:'S..,ft1/lE Pe J.'- De 
se: rfM~ItP _pf )'f"r .;J. J>o se NtfoP- /'1JIII5T"Il.O ~e 
esr,q.lH' M s fl.ELJ1g-5"es <E ~t re(ro(.es _ · 

1!!1-vo l C10118l~ deVO... boallncla o- projeto 
de ~ ~la qual .. ~ -.o Nt'U'.mdo 4o co"'II' .. ,. 
Nacional a. taxto11 da Conve!oÇ&o IDUr-icana acliN caztaa 
..,.,&tót'i .. , cal.ên.da na PU.aU - lQ.1.7!1, na r Con:ter6neia 
hpao::1ali1&4a Intan..rJ.caa. Mbra Dinito Intarnaclonal Privado 

(C'J:DlP-I), a 4o a.u ~lo Ad.icion~~l, ~l~ndo - Kont:avid.6u 
.. 1.5.7,, M. CJ:DJ:P-Ir~ ...,_coa ba .. - projat:J» alabo:rUG. ~la. 
ea.iaa&o Ju1'1clic:. Intan..d-. 

2. o. not'a.:ricto. l.rul~p. tona ... ~ naqu&~lu 

_ _. da.taa, - - do Geove1'no braaila1:ro, ~lo Prot'aaaor 
~ldo 'htx.in. Vall..sle, ,_ doa -... •10J:M autoridadu • 
cli.n;ite intamaciCIIIIal privado, qu,a hn'la ~. po:r clu anoa, o 

CU90 de co~tor <1U:f'1~ do rt:uan~. o prbairo foi 
i'JU.IIlaant:. :tlt'aaelo por outro. \ka-..ia pai ... _1,__, t:anclo 

:16 ai4o n.tit'icaclo por tn.1& • ant:rado - viqar 1llt:.mácional.Mnta 
- 15.1. n:, noa t:~ 4o utigle u. o ......- t'oi ... 1aado por 

•la de&-i.a pai... da. J;'&9UO a n.tlt'icM.II par oito, t:ando 

c:~ -. v1~b l.nt:--.c:i.onal • 14.1.10, .S. Qelftt'o~Qda 

ca. o art:it,-o '• • 

3. o Govlilrno bnailairo, a.bora a alaa n.lo tivaaaa 

obja.;-Oaa, n.lo ~via iniciac1o, at:6 !loja, oa t::rUit: .. nacaa~ioa à 

:rat:Uic.loçlo daa .. a i11p0rtant:aa atoa, qva ..Uto podario eontribv.iJ:" 

pa.n taeilit.ar a eooparaç.io jv.cllciUia ant:l'e oa pai••• do 

h~&f"rio. 

-41 • A convançlo 
t:r:a~ da ca~ 

r&oJrU unit'~ p,a:ra 
4aada que oriqi.n6riu c1a 

p:r:ocaaaoa civaia ou cotMrciaia o:z:iUDdoa do. Eae.4oa ~:r:o.. lf6o 
obatanta, aatq~ podado, -uaa~. -.J._c:.çlo_ l Sac:r:ata:d.a~ral 

-<til- o:rvan!'1&çlo doa btac~M; AMri-, daclU'U:' cpaa ~ •• 

no-.a da - à t:J:"aaitaç.lio da c:artu. roqatód.u !lU* .. not'1J:'UI a 

aaWrt. ~Utinal, tnballt.i.ta. contanct1-adaiaiatrat:.1va 
ou.traa aat:Ui•• objato de ji.Zt'iad.içh ~ial. Entazdo qv.a tal 
daolaJ:"açAo poc~arU .U - taita palo ar.-11. -quando da ala 

ratUicaç.lo. A caJ:"ta roqat:ó:r:la, doulpida de quolii'IQ' objat:ivo dia 

axac:uçlo ooativa, -t:&l pod-. w.c&r no axta:r:iOZ" • :raalizaç.lo da 
atoa. procaaauai.a, ou. ainda o racab'-t.o a • obtanQ&a da provaa a 
intoraaçO... .xtratarritoriaia. 

s. Moa t~• 4o artiqo z•, a ca:r:t:a roqatórla dava ta:r: por 
Qbjatg -. •a :raalizaçlo da atoa proeeaauaia da .ara u-aaltaçlo, 

t.ab co.o notit'leaçóaa, cit:açO... gu, a.flnl~& no -xta:r:io:r•, -. 
•o racabiAanto • a obtançj,o da provu • iJ:If'g~ no axta:rio:r, 
a alvo raaarva axpra.aa a tal raapa.ito,. • 

G. o veicv.lo tranaaiaao:r: dia :roopt:.wia ta. papal aaaanclal 
na at'icUnoia da ...,. CIUiprb&Mo. A eonv.nçto abN &l~a opç6aa 

pua aa... c:ondv.çio: •• ~ int•no.aadu pod-. t~iti-la p 
av.torictadaa noq~&&Z"ida&, 011 ~ ~ roqatod .. aa:r coftdv.lidaa p0:r 
via judicial ou. por in~o de ~ conav.laru 011 
d.iplOIÚtic-. 

7. A convançlo do 1'&1\1116 cant.-pl.a, na arti90 '"• ponto da 
•lavada bportlncia jur1di~l1tiea, ao adl&itlr que, o 

C\lÇ:rlaaato da CU'U. roqató:rla n4o iJipliaa o ~~to ela 

COIIP&t:üc:i• ... ~torida4a jlldicU.:ria de~. - t:Qpouoo o 
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e~~ia.o u vi~ a r-.c:o~ a v&l~ 011 proced.6noia 4a 
aent~ tv.tur-ntol p:rola~. Slo c1o1.a -to. clUtint&M1 a 

<:arta roop.tót'iA -1'-t.a cltipi"MMUlt;.e, - qQ&lq\WE pnt.a~ 

...:-t6ria, dando a po.a1bil.idad.ot de d.tnoia elo proe-uo ou H 
a e- prÕe-~1., · a a ~' qÜ. · M' h4' de '..;.pu: I' no -
p~'' o' çÚaipi-1-.nto. U uM ltl$ poü i~lieu & fut.un acla1a.ào 

a o ~~ aut..al:ioo. 4a Ollb'a. 

1, A trad.1Q6o do d.i~~~-.in~~ic:ano, ~ _pZ'loiC'i.s.a.t. • 

o~ plblica, ~r- no artit;JO 17 da canv.nç&o, ao po~-.l.tlr 

qo;w o. uucl- ...a.co. ~ o CUIII)rJ.a,mata de carta ro;at4r:la, 

quando aata lha ••i• oon.trida. 

'· Qu.ant:a .o ftOtooalo Miaioaal, t:- -.la - obj-'!o 
c.t.Ulh&l:' a. fo~ 4e t~ado de ca:.:taa ~t:6d.&ll, &dotando 

at4o -- de~ .odal- de for.l.Arloa a ••r- ut.ilin4oa 

pôal- piiU,. ~~-

10. Ell ~tw:a, l:luaca ~finiç.lo de mu. Autoriclad.a 
C.ntral, c:ada pala, daatinad.a a ~ a detecr.inar o 
procas....nto de c:art.aa ~atórt .. , en~a .,. 4oclment- qua 
clev- a~r o ped.ido, b-. ~ ~1- noraas para o 
~to de c:uau.. ~uaia d~a do .. u CUIIPI"~t.o.. 

11. 00110 .. vadti~:~& do ~to, trata~- lho clo:l.a 
inat~t.oa q~:~a .. ~1-t.aa, rulo poda qual ~
canVI(II\ianta &tatuar aia.ll.tane...nta &118. aprovaçio leqialat.iva .. 

po~terior_ ~rt.ncaç~.o. 

l.2. aoUcita4o JHol& consu.ltoria JuZ1.dica ~· llini~do 
-.itir pa~ .-ot~r. oa - a titulo da oolabfnaç&o, 
O.partuoanto 12e Dinito Int~Unacional da Paculdada cSa Diraito 4a 

cnivaraid.ada da Slo hulo oonai4erou qua .-.o. MAta • sua 

.. trutura t:orav.laçio cc.pativel - o clinito ~itivo • a 
tra<liç:l.o ju:ddica braailaira, pelo cru• .. aanif .. tou t:avort.val .. 

111111 adoç&o pelo llJ;'&Sil. 

os Governot doa Eat.adot Mnlhroa da Orqanizao;io dot E&t.lldos 

Ame:nc11.nos, desejoao& da conclu;~.X' uaa con.,.no;io aobra cart11.s 

roqat.lir;~o•s, convier- no Sll91U.nte: 

I. !!MP RECO DE ZXPJU!Ss0ES 

Para os efeitos dest.a COnvano;iCJ •• expreaalies •exhorws• CJU 
•cart.as rgqlftl.lirias• sio a.-praqad&& COIIIO ainün.i.Jto:a no t.el(to .,. aspll!lhol. 
As expressüas . •C'•rUs rog.at.liriaa•, •c~iaaiona 1'Q9&toirea• e •1et.t.era 

roqat.ory•, empre\fedaa nos t.e•t.o• ent. port.uqui&, fr•ncia e ;~.n\flCs, 
respect..l.Villllent.e, compreende&~ t.ant.o os •exhort.oa• cc.o as •cart.as 

rO<jlatlir:~.•s•, 

:II. ALCANCZ DA COIN&WÇAO 

A'R'f'IGO 2 

cst.a conver~o;io .aplicar-te-i it c.art..aa rot;atónas e•ped:~.d•• ea 

procenos relat.ivos a raat.iru. civ:~.l ou cOIHrc;~oal p.alas aut.tlrid.ades 

;ludl.Cl.Árl.&& de um doa Era.adoa Par""'' ncat.a Conv..,nç:io a que l.c,nhAJII por 

objot.o: 

a) a realhaeiu de at.us proc:a:ttuaia de -r• lra~ait.ação, t.&ls 
ccmo nol.iflcaçües, c1t.açües Ou esopr&t&~r~ent.os na ex~;,er10r; 

l>l o raC11bi•ent.o e obtenção de prov•s e inro:nuç<Jas ng 
cxt.er1or, s.alvo reaerva e,.;pressa a U!.l rcapel.t.o. 

Eat.;s Convençio niio se apli.-ar.á & nenhulll& carl..a :oqilt.Üorl.a 
rel•l..iva a at.oa pr<.~e~raau.aia out.ro• que nio os l\l.encionii~Us ""' ilrtl.'Jo 
.anl..er:~.or: elll espec>.ill, nio se apl>.cari iqueloa que l.liiJ)llqueJo eKeeuo;i(l 
euill..lVil. 

As carta• rogat.lirias poderili.o ser tr•ns~t.l.d.&s is autor1da.Ses 
requer:d•a pela• prüpriaa partes int.er••aa.Sas1 Por v1 a. ju~lC"ial, por 
:a.nteraad1o dos func1onirioa cona,u~ue• ou a9e~tes dipleor.it...s.ctJs CIU pela 

autor1dade central do Ett.ado X"equereli't& ou reque;X""ido, conforme ,o caso. 

Cada Estado Part~r 1nfora&ri • Secratari&-Ge:r"&l da orqanlZ&ç.iig 
dos Zst.adc.>s _ ~1::1canoa sobre qual i a aut.o:r"idade central coapet.en.t.o 
para receber e dittr1buir c•rt.aa roqat6riaa. 

IV, R:QtiiSI'I'O$ l'AM O CUMP'RIKZMTO 

As cartaa rog"&tórias aer.iio cut~pridas noa !!atadoa P&rt.es deada 
que reú.n .. os aeguint..es requititos; 

&I qua a c•rta raq&túri.a esteja leqaluada, salvo o disposto 

noa artiqoa 6 e 7 deat.a Convençio. l're&U.l.X"-s&-.i. que a 

cartll roqatüria etti _ devid ... n~ leq•hzada no Estado 

~equerent.a qu•ndo o hOUver Sido pm: funciolliri:o eonaullr 
o!l &'lente' d1pl0111it.ieo co-pet&nter 

b) que a O:arta r09atliria- • a doewaent.ac~o anex.a est.ej
dev1d..,.nte traduzid.as para o idiOSI.& of1o;ial do !!:atado 
requerido. 

OUando aS cArtas rO<jlat.liriaa fere• trann~it.idaa por via 
conaular au d1ploait.1ea, ou por interllidio 4'11 autoridade central, aer! 
daanecusirio o req~:~uito_ 4• le9~~1~a_do. 

As llUtorid.ades judl.cl.irias da& ronas frontel.riças doa Est.adus 
Part..e• podor.iio d.-r CUI'IIpri-nto, de fonoa d1reta, seM necaas1dade de 

leoqal1:.açio, ia cart.aa rooqatór1aa prev:a.at.a& nese. ~onvançiio. 

As c&rt...lla roqatüri.l.t devel:'io •er acompanhadas dos docWM:nt.os 
aere111 ent.re')'Ues ao citado, notihcadCJ ou ea~J>razado e que ser.i.o: 

a) clipi• aut.entic•4a da pet.iclo inicial e aeu• anexoa • dos 
d<.>euaent.oa ou decia<Je& que airv- de fund&JMnt.Q i 

dlligi{lCl.a solieit.ad•: 

l>l 1nro:nuoo;lo escrit.a eobre qu.al i • aut.orid".adt ju.d1c1ir1a 

requerent.e, o& prazoa de que dupóe para aql.r a pessoa 
afeud~ e aa advert.incu1s que lhe fao;• a referida 

aut.orid&de &obre &I cona~inc1•• que adviri- de sua 

inirc:a.a: 

c:l quando for o caao, inl:ora&çio •obre • ex1at.~ei.a e 
d01111ctl1o de cferenaor de oric:iO ou de s.oc1ed•de da 

.... l.st.ãncia jurid:~.c• c011pet.ente no Eatado requerent.e. 
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-o ~r.l.~Hnto de cartAa ro,•túnaa nio l.laphcari •• carit.cr 
definJ.I.ivo o r-conhcci.JHnt.o de c:~t.incu. da autoridade )Udiciiua 
requerente ne<~~ o ca~~pr-o.iaao de reconheceu: a validade ou de proe<l!de:r: i 

exeçgçio da aent.ença que pOr ela venha a aer profcx-l.da. 

V. TMJCI'I'AÇXO 

AJt'rlCO 10" 

A t.raJ~oita,;-io daa c•rua xoo,at6ri.la far~aa-i de. acor4o eo. &a 
le:La c no:nu.a proc:csauaia do !:atado ~a:ndo. 

A podido da &ut.orida<le judic:J.iria requ.n·cnt.e poder-aa-i daz; i 

carta roq•W:n.a Lra11it.r.cio capccial, ou •ceJ.t.a a obaa~.O:nc:ia 4e 
fo1:'1'1&lJ.dillde:s .adicionaJ.a no cumprJ.ro.ento da dl.liqin<;<i& aolicitad;a, desdR 

que aqueh. Lra•it.ao:io especial ou cau• fonqli4&dea &dJ.CJ.ORAl.:l n.io 

sejaa conlr.i.ru.a .i. hqulaclo 4o Eatado nquen.do. 

teri co•.pet.ênci• pAI;'& 

decl.l.>:e 

~=<mpet.om~e p.~~r& proeo.aer i t.r.uu.t.&cio 4.1 ~:•rt.a roq•Li>ri.l., Lr•nslnt.J.ri 
d.,. of~çio os do-cumentos e antecedente• do c-•ao l eut.orid.-de judic~ÁJ:i& 
eonopot.enLa do seu E'et.•do. 

n• t.r.,.i.L•t;io e ~:u•priAento d& C&tt& zooq&tÚrl&S, ;as custes • 
dcmau despesa~ correria por eont.• dos in.tere:lsedo•-

Seri !acult.aLl.VQ pa-.;"& o -E-stado roquendo dez- tr ... lt&çio 
co:oru. r<.><;•I.Úrl& que e;areçe a.- ind-i<:ao:io do int.er-ess.ado que seja 
responsivel pel&l despe••• a eust&& que houver. Na• .ca:.:t.&& >:QOJOILÚrl&:l, 
ou por o-c•u.lo de sue e.r&a.i.t.e.çio, poder-••-i J.ndicar a identJ.d&de do 

prucur•dor do J.nt.er••••do p•r• 0:1 hns le9&n. 

o benetici.o d.e justiça gratuit& 1eri :.:cgulado pcl.& •lei d.o 

Estado ~:equerldo. 

Os funcionidoe con•ul&:ree ou &qente• d:~.pla&it:.ico& dos 
Est."os pa:rt.e11 nest.& Con.vencio poderio pr&t:LC&I' 01 &tos '• que se refe:re 

o &rt.J.qO 2, no !::lt&do ,.. que se achea •credit.&dos, desde que t•l 

pritl.cs n.io sej& contrári& i• leis ao .. 1110. li& prit:.ica dos refendo• 
&tos nio p;odllric.o ,..pre<J&I:' -io• que illpliqua coer10io. 

VI • OXSP05:IÇ0U G:EitA.U: 

01 E'st&dos Part.e:l que pert.eno: .. & si&t ... s da ~nt.eqzo&cio 

cconÚ.J.C& poderio &cord.ar diret. ... i.ie otntre :11 pi'OCeea.os a t.rãa:Lt.aa 
pazot. 1cula:.:ou ..,..1:1 e:o:ped:Lt.O:I do que 0:1 novi:1tos nest..a Convençlo. E•••• 
&<:ordo:S poderiu aer e&t.endidoa a tercairoa Este4oa n& !u:.:.a •• que a• 

part.es docl.di:.:oa. 

'Esta conv.n<:iio niio ~:est.:.:in9irl a• di.-posio;üea de <:onveno;õea 
que .. ..t.irla de cart.ae rooJat6riaa t.enh .. eid:o aubllcrit.aa ou que 

V<lnh&la • ••r auba<:rit.&a no futuzoo - <:&l'lt.ar bilataral QU -ltilater•l 
pelo• r:at•do• Partes, n- a• práticas .. is !&voriveie que oa z-_e_~ezoi~a _ 

r:stadol poai .. gbservar na .._ti·rie. 

' os E'&t.adoa P&rte• nest..l. ConYendo poderio decl&zoazo que 

l!:lt.enda• aa noraa• d& ..... ia t.r.-.it&clo de <:artaa l'Oq'&U.ri•• que se 

.:..t..., .. a -t.iõ>:ie çriainal., l.l'&balhiau, cont.ei\Cioao-e41ain.J.IlratiY&, 
ju!zoe arbit.ra.j.s ou out.ns .._ti:.::~.as objeto- de ju-ri:~dio;io -elpe<:i&l. T&is 

declar&C'ÔOI:I ac:.:iio t;OIII;Init"<lda• 1 ·Secrll't&ria-Gotral tt. Orqanic&c-lo dus 
Est.e.dos Mllri<:&noa. 

o Estado requerido podedi -recusar o C'UIIprieen.to da 'Dia <:&n,& 

roqatGzoia quando el• for Ol&ll.if••t.-nte <:ontrino i •ua ord- públ1.<:&. 

Oa Eatadoa Part.as :Ln!orm..riio Se<:ratari&-<>er&l 
Orqaniz..c-io dOs · iat.a·doa· ,._,;J:;ic&no·- Sobra -os raquu1t.oa ex1-; 1doa 

:IU&:I lei• p.ara a lef.Ul&çio a par& .: traduÇilio de cartas l:Q9&LÚ~:i&s. 

VII. OISfOSrÇOES P:IIfJt.III 

.. 
,,,. 

1'!:1ta Cgnvençi'o fic:.al:'l &bel't.& i •••:~.natura dos Est-ado• Kembroa 
d• Pr9&RiJ;açio dos Estados ..._ricanos. 

&&La Conve-:<c-lo: ••:t.i aujai~a 01 ra.lili"aç~. Oa J.,nst.ruaan._t.os dOI; 

r•ti!icao;io serlo depositadua n& S.creta.ria-Geral d& Or9anu•cl"o dq_a 
Eat•do• .-.-ri<:anos. 

Eat..ado. 0• i.natruaento& de adeaio se:.:io deposit.&doa 
d& 01"9&niJ;açio doa Z:st&doa .-...>::~.<:anos. 

t::1ta Convençio enuarl - vi'JOZ' no t.riqi•i.Jio di.& a pa~:tir de 

dat.l - que haja sido depositado o :1e91.1ndo inat.ru.enta de :.:ati!ieacio. 

Par& cacta l!:lta40_ que E",;Lifiear ·a· C:on....nçlo ou a el.& &der.l.r 

depoi~ de h•var sido depo•i.t..ado o se'JW'I.do inat.r-nt.o da ral.ifiç&çio,- a 
Convt~nçio ant.rad. - vi9or no trigf&~ die a p.rtir d& ctata - que ul 
Eat.&do haja dapo .. i,t.ado seu in:1tru.ento de r&ti!ic•c-io ou de ade:lio. 

Os t'at.e.doa Partes que tenh.. du•a ou a&U uni.d.ad&l 

t.arrit:'o:.:iaJ.s e. que viqo:.:- •i•t--• jur~di<:Oa diferent.ea <:a. ral&o;.io a 
quastüea de que tr&t.a e•t• convençio poderio de<:laa:-a~:. no ~nlo da 
:IS:Iin.&tur&, :.:at.J.!l.<:at;io ou &deaio, que a Convençio - apli<:eri à toda& 
as :IUM wu.d.adea territol'iais ou sa.ent.e • \IIU ou .. ia delaa. 

Tais deelarao;ÜOII poderio le.t' 0104ificad&a eediante deçlaracües 

ult..eriorea, que espec:t.ficar.io expnsa ... nt.e a ou •• unid&d•• 
Le>:>:itoE"i&J.S • que aa aplicari asl.& Convençio. Tais dael&zoaçües 
ult.ariur-e• ••rio tran.saitid&s 1 Sec-ret&ri&~r,l!.l._ 4& Ôzoqanizaçio dos 
r:st.e.4oa ,_ri<:anoa • •urt:iri'o efeito t:rint..a di•• depois de re<:ebid&s. 

!:au eon.,.nçlo viOJO:nd. pol' pra10 indefinido~ ... qu&lquer 

.to. !lJit.ldoa P.arte• podari denuneii•l&. o inet.ru.ento 4e denúnçi& ••ri 

depo:~u.•do n.& Seczoet.&ria·Gel'al 4a 01'9&nÍ.&&çio do• !:•tadoa "-rto:•rv.os. 
Tr&n•eurrido ua •no, <:O'i!.t.ado a pan.:a.c d& dat.• do dep6:1J.Lo do 
:~.n•t.I'WIIenlo de dOinúnCJ.&, <:e•e&rio os efeito• da Conyençio pa>:& o Zst&do 
denunc1ant.1, cont.in~:~ando el& aull•istente p.r& oa deaat• Eat.•do• Pert.ea. 

o innru.ento _original desta Convenção, eujos te11t~:~a a• 
portuqui•. eapanhol, fran<:le a lfl91is aio l.qual.tlente &ut.intJ.co•, :1e1"l 
dapo1it.ado n& Secret.&ri&-ceral da Otq•nh:&çlo doa zsudoe Aean<:•l\0•• A 
refer1d.a Seczoel.&>::La not.ific•r.l ao• Est..ados MOIQzooe da orqani1:a<:io do• 
r:at.adoa ,._.r:a.e&noa, e aos rst..adoa que 1\Quver .. aderido à Convençiõ, &I 
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a .. inat.U:r:'&a • oa dapúait.oa da inatn.ent.o da .ratit':Lc:•çio, da adoa.iio e 

do <knú.nc:ia, bea cu.o •• .taaarvaa '1'1• boav.r. out..roa•:&.•• L:r:'anaaJ.t.u·i 
aoa -IDICI• a inloraaçio a qua .. r.far• o aagundo par~afo do •rt.iqo 

4 • o art.iqo li, bea ~ aa d.KlaraçG.a pnviat.aa noa &rt.i\I'OI 16 a 23 
desta Convenção. 

El!l fi 4o qua, planipotanciirioa infr•-a.nJ.n&d~;~a, 

david ... nta •utoX"isadoa pol:' aeua raa~ctivoJ COV.I'noa,. fir..&A aat.a 
COnveru;io. 

Feita na Cidade do J'ana.i, aapãhlica do Pan.aá, no d.l.& trint.a 

da janai:r:'o da •il novt~e.ntoa a aat.ent.a a c:~.nco. 

PRM'OCOLO AttiCIOW-'1. " CC>JIWMClO IK'l'!:MIO!IIICA!fA 

SOBIU: CAIITAS JtOCI.'!'OitiAS L_ 

internacional •• ll&tiria da proc:ad~ntoa Jll4iciaia de acordo c:0111 o 

diapoat.o n.a Convenção Intar,...ricana acbn Ca.rtaa ~at.óri•• aaainad .. 
no Pan-.li - 3C ".!e ]&n.iro da 1975, eonviar ... no ••'l'linta: 

I • ALCAHCE DO PIWTOCOLO 

!!ata Protocolo aplicar~•o-i e:~~clu.•iv.-nte ao• procedi-nto• 

previato• no artiqo 2, !.• da Convenção Intar-rieana •obre Carta• 

Roqatóriaa, doravante deno.inacla •a Convenção•, o• quaia ••rio 

entendidoa, par• os t'in• deato Protocolo, co.o a COII\Imicaeio de ato• ou. 

fato• da naturez.a proeoasual ou pedido• da 1.nfo:nueio pOr õrqioa 

ju.ri~di.eionais de ...., Estado Parto aos do outro, qu&ndo tais 

procodimentoa tor.,.. objato , do caru roqatórh trAnSJIIitit\a peb 

autoridade central do Eatado"requ.al;'anta ii. autoridade eantral do !!atado 

requ.eddo. 

Artiqo 2 

Cada Estado Parto deaiqnari a autoridade central qu.e deveri 

exeree>: as fu.neõ•s que lho aio atribu.idaa na Convençlío e neste 

Protocolo. os !!atado• Pal:'taa, ao depoait&AIII n1u. inatrllftlflnto de' 

ntificaçio deatet Pr'Otocolo ou. de adasio a ele, c0111u.nicario a 

designação i Secl:'etari.lo-Caul da Orqanhaçio dos Est&•los .......,ric:anos, a 

qual distribuiri aos !!1tad011 Parta• na Convenção \11111. lista de que 
eonatafll ;as deaiqnaçõoa que hou.vel:' raeabido. A autoridade centrAl 

desiqnada por c:&u:b. Jl:atAdO P&rte de aeordo c0111 o dispoato no artigo 4 da 
Convenção poderá aer 11udada a qualquer 11t1111anto, dcve!\"10 o Estado Parte 

com.>nicar & roudAnea i referid11 Sac:retaria no pra11:o ,..ia breve pou•!vel. 

A>:tigo l 

o\s eartas rO<JAtÓrh.a serio elAboradas ..,. forMUlÁrios 

i~npressos nos quatro idiomas oficiais d11 orvaniZacio dos Estados 

"-ric:anos ou nos idio11.a1 dos Esta.doa requerente o requerido, de acordo 

com o Modalo A do 1\nexo deste Protocolo. 

As eart.as r09atõrias devorlo ser ac:0111panhadas de• 

a\ c:Õpia da petiçlo c:- que ae tiV<Ir iniciado o procadiJnento 

no qual SI expede a carta I:'O'i'Stôria, belll ~'"o sua tr,.duçio 

p&ra o idi0111a do Estado Parte requerido~ 

b\ cópia, se• tradu.çio, doa doc\lll.entoa que se tiveram juntado 

i peticio: 

e\ c:õpia, sem traduc:io, daa decisões juriadic:ionaia que 

tenh 11ro deterroinAdO a axpediçio da c:&rta roqatõria: 

dl foJ;"'Iulirio elaborado de! acordo com o M_odelo 8 do Anexo 

,.deste Protocolo ,e do qual conste a infonoac,Do easenc:ial 
. para • peasoa ou autoridade a quC!m deva"' aer entreques ou 

transroitldos os doc:un.entoa, c 

e\ forftlulirio elaborado de acordo c:0111 o Modelo C ·ao Anexo 

deste Protocolo e no qual 1 autoridade eentro~~.l deveri 

eertifio:ar se foi cumprida ou nio a c:artll ro<,atóri&. 

As cÓpiAs sariio c:onsidarad&l autantic:adas, p.11ra os fins do 

artigo a, :!• d& Convençio! quan~ tiverea o selo do õrqio ;urbd~c:ional 

qu~ expedir a c:artA rO<J&tóriA. 

.Uaa cópia da carta roqatõria, aco.panho~~.da do Modelo B bem 

COilO das c:õpias do que tratAIII &:1 al!neal :!• ~ e .5. deste_ •ttl<JO, seri 

ontreque i pessoa notificada ou. trans.Utida i autoridade i q\l.al for 

dirigida A solieitaclo. u .. das c:ópias da carta rogatória, c:ooo os seus 

anel«<s, ficari .. poder do l:stAdo requerido, • o ori<jlna~, 

trAduçio, boa - o certificado de c:.,.pri-nto, c:- aeus resp..-c:tivos 
&nexos, serio devolvidos, pelos C:An&is &dequ.&doll, :i autoridade central 

requerente. 

!lo 'u. !!atado Parte tiver ~~~&ia da 1m1 idiOIIUI oficial, dev');&: 

declar~t.", no -nto d·~ - aaalnatura ou r11tÚic:a~.lCI_ ~o Piotoco!o Ou d4 
ao:!:1alo a ele, qual ou qu.aia idia.oas considera oUeiãl.s para. os fins d& 

Convenção e dl.at• Protocolo. so 1111 Estado Pal:'te c:ol'l.preender \l.n~dades 

territoriaia C:Oia idioa~~a dif•rantea, devorli declllr&r, no roomento dA 
assinatura ou ratifieAçlo do Protocolo ou da Adcuio & ele, quAl ou 

qu.&is idioaaa d.verio aer c:on.aid•radoa otic:hd,s em c:adA l,l.ntdada 

territorial para os fins da Convençio e deste Protocolo. J. Secretaria

Giral da Or<;~anizao;io dos Estados .....,ric:&nOI dilltribu.ir.i. AOI Estados 

Partes noite Protocolo __ ., i~for!l!,llçio c:On!lt!Lnte de tAis dec:laro~~.~ões. 

IVO. TRAMSMISS1l0 E DIL.XG!!NCIAM!:!M'O DA CART~ ROCAT0Rlc\ 

Artiqo c 

Ou.ando 11 Autorid&da central de UJa Estado P&rte receber da 

autoridade eentral de outro '!atado Parte um& carta roq.ttória, 

tnnsaiti-la~á Ót'qào ;u.rbdic:!.onal competente, para 

diliqenc:ia:nento de acordo coa a lei intern& que !or aplic:lvel. 

Uraa Irar c:um~rida. a carta r09atõria, o Ór<;~io ou ·os órq!os 

j_u.rilldic:ion&h que __ hou.verea _levado a efeito lleu diliqenc;~..amento 

deixArio eonsiqnado seu o;:....,pri.-nto do 1110do previsto em sua lei interna 

e a rea~eterio .i sua au.coridade central c:01a 01 <'loc:wnentos pertinentes. A 

auto~idade central _do EstAdo Parte roquot'ido certitic•ri o C:\lli\Primento 

da c:Arta roqatóri& à autoridade central do Estado Parte requerente de 

&cordo eom o ~elo C do Anexo, o qual nio nec:essito~~.ri de !eçalizaç;;:o. 

Além disso, A lll.\toridade central requerlda envil'ri a d6c:umerit11eio 

:respectivA à requerente po~~..ra que e11ta a rel!lt!ta, juntan.ente com a car-ta 

reqatõria, &o órqiio ju.ri!ldic:ion&l que hOI.\Ver expedido est& üitilll&. 

V. CUS 'I' AS !! DESPESAS 

o dili<jeiic:"l.aroento da cil.-rta roqatóri.a pel& a,.tondade central 

e pelos órqiios JurisdicionAis do Estado Parte requerido R_eri qratuito. 

O rehrido tstado, __ nio obstante, poderi exi<jir dos int.ereasados o 

p&<;amento daquelas illtuações que, de e_onfor-midade coro a sua 1'!!1 lnternill, 

dCYillll sl!r custeadas diretAmente pelos interessados. 

O interessado no c:umpri111ento de unos C.ilrt& roqAtória _d~tved, 

eonfor111e o preferir, indicar nela ill passoa. que serii re~ponsivel pelas 
despesas correspondentes is referidas atuaçóes no Est .. do P.t.rt., 

r~tquarido, ou Cnt.Ko ;untar .;. earta roçatóri& um c:hequa da qullntia 

fix&da, de acordo c-om o disposto no artiqo 6 deste Protceolo para su& 

tramitacio pelo ~stado Parte requerido, a fim de cobrir o custo de tais 
atuações, ou. doc:umen_to qge eoapr'OVC! que, por q~J.alquer ou_tro meio, A 

referida iJnportiinc:ia ji tenha sido poatll i dimposiçio da illutorid,.de 

central dasse ~=tado. 

A eircunstinc:ia de que finalmente o C:t.lsto das &tuaçóea excedA 

quantia fixado~~. nllio atraaari nem obatari o dili9aneiAmento ou 

eumpnmento d& c:&rtill ro<jatõria pelA autoridade central e pelos Õrq;io, 

jurisdicionais do !:stil;do Parte r~t<Juerid·o. No caso do tal c:usto u;cede_l:' 

essa quantia, A autoridade central do teferido E1t11do, 110 devolver A 

cart& roqatória diliqenc:iadA, poderá _•olic:itAr que o inter.,msado 

c:omplet..- o paq~~mento • 

Artiço ' 

No momento dp "-ep6sit,o, na Sec:retaria-Ceral da Orq&niz.acio 

dos e11tados Nneric:anos, do ~nstr11111ento de r&tiHcAçio destll!. Pro_toco~o 

C\l. da adesio a ele, cadill Estado Po~~.rte o~~.presentari un. relatõrio sobre 
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quais sic &a .atullções que, de a.:ordo C:OII $1.1<!1. lei intern•, d01V4111 ser 

.:u.ste.adai dir•to~U~~ente pcl9s intere•aados, e:spaeilicando •• custas e 
dn~u.a t'•Upectivas. •,\lêra d~uo, cada !st.adg Parte doveri in<!i<:&l: no 
'"eneion.cu1o. n.lAtõr-1.~ . . quantia olni~a que · · j~f;.Õ 'cubra 

razo.aveh•ente o eustO d11s referidas ·atiiii;Ões, qualquer que soja o .se\l 
nümoro ou n•turct'I"A. A referid& qu&ntia seri ap1ie4da quando o 

intar••sado nio dasiqnar pc-~so& 1;011ponsival para f.az•;- o paqa:nonto d11s 

~~~encionad•s atuações n.g Est.ado requ01riclo o siM optou· po,; pa<j'i-las 

di:;eta.'"~"~"· ""' fonu. IIIUbde<:'ida 1\0 artiqo 5 deste Protocolo. 

A SecretAri&-Geral da Orqanizacio doa E01t11dos .luliartc:anos 
distrib\liri aos Eaf.ados P•.r:t•• neste P.r:otocolo 11. infonu~o;io .r;eçe})idll.. 

os Est11.d.o11. E'-'lttas podu~o, & qu~lquet. n.omento, "0c'"~nic&t ii Seç.r:et&ri&
Geral d& Otqani:t11.o;io dos 'tstadoa llnleric.aonoa &s r.o<~iH<:"4o;Ões dos 

menç~o!l".d<?•. <;ot~4.t~~~os,, d."'~e~~~ _ ~~'!1~. leY&I:' t•is ..od.Hic:11.;i>es 
eonheçimento dOI demais Est4dOs P&l:'tes neste i'roto<:"Olo. 

No relatório n.enciOnado no artiqo- &ntario• Qll ll:Stlldos Pa•t•• 
pod.erio declarAr que, d"tade que •• aceite a raçiprocidade, nlo- çQbrari.o 

aos inter11asadoa as custas .e dCis~us d•• diliqOno:.ias nt~eesd.rias para 

o cumprimento das cartas 

total de tais diliqineias 

outrll quantia- deten.in&da. 

roqatótias, ou :jl.le aceit&rio e<:11110 paqo\JIIe~to 

a qu&nti& únie• de que trata o a.r:t iqo 6 ou 

;t,rti<JO a 

E:st. P>:otocolo Hea.r:i. sbetto à assinAtura e suje-ito io 
.r;atiticao;io ·= i 11.des.ilo dos Estados ,.,.l!lbros d• Orqanhao;io dos r.stados 

Noer!.canos que tenha. assin•do & Convonçio Intet4lMiric•na sobre car_tl . .l 

Roq11.tórias t'.tnu.da no Panaaá 01 JO da j11ndro de. 1975, ou ,q~e. a 

ratificar- O'l • el• .a4•rireM. 

. . . ... - -. ----.' 
E:stêi Protocolo ficari liberto adesio ·de qualqUCir outro 

Est.ado que h•j• .·d~ri.<:io. ~~~ ~di; •. ~. 6-on-ven~i.,;- I-;:,.te:U~C~ricll:l• sobre 

c .. rtas Rclq•tórias, n•s condiçÕes indicad•• nestCI ar~iqQ. 

os instru.entos de r•titica.;io • adesio serãO? deposit~dos 

SecretAl:: ia-Geral da Orq•niz&çiO dOa l':sUdoS "-riCanos. 

!!:~te Protocolo' entrarÁ Õ.- viqor no triq.;st-o di& 11 pa.i;'t'it da 

data e111 que dois Est;ados Partes na Convenção k&j,.. deposit~o 
instrw!ltlntos de rlltifieaçio do Protocolo ou de 11desio a ele. 

~>•r• C4d& Estado que ratific.aor o Protocolo ou a ele .aderir 

depoi.~ da s'u• a•nr~d& ea vlqin<:ili, · O ProtocolO entrari eM vJ.qor no 

triq.;siaoo dia 11 partir da data 011. que tal l!:st•do h&;)oll depositado seu 
instrwnsnto dCI ratitio:•eio ou de adesio, desde que esse EstAdo ••)• 

1"Atte na convenção. 

Artiqo 10 

01 Estados P•rte• que teM.. du.. ou aais unld•dea 
tclrritoriah ea que viqorea sistea&~ jur:tdiéos dit~rentes co. rsbo:io ;r, 

questões d._ que trat• este Protocolo pod<lrio declar•r, no ,.gn.ento da 
assin&tur•• ratitie•o;.;o ou ades~. que o Protocolo se aplies.r:i • tod•s 

suas unid11des territoo:iais ou so-ente & u.,. ou ...,is del.as. 

Tais deçlarações poderio ser ...SitJ.ç;acJ.as -dLinte declsra~õ.c-._ 

ulteriores, qu. es~citiç•r.;o tiiCpress .... nte a ou •• lln~dade·;
i:er;.r;itoriais 4 '!'» se apUcu'' este Protocolo. T•i• d..:-t..ra;ões 
ul'teriorea ,_rlio tr•nsaitid•• i Secretari•-c.ral da Orq•nisao;io dos 

Estados ~ricanoa e surtirio etetto tl:'inta di,.. depois de reeebid•s. 

A.rt:l.qo l1 

Este Protocolo vl.qor•ri por pr•zo indetinido, ,..s qualquer 

doa ratadoa Pllrtes poder.í. denl.lncii.-lo. O instrur.erito de denúncia serii. 
deposit•do n• Secretati•-Ger•l d& Orqaniz•eio dos EstlldOS """eru:&nos. 

-rr;ansco.r:rido ""' ano, c:-ontado a partil' d• dat& do depÓSl~O do 

tnatr\llllento de den.:inei&, eesa•riio os e!eitos do Pt-otocolo par& o F.sU.do 

denunciante, dint1nuando ele subdstente p&r.& os dC11ai1 r::st;ado• P&rtell. 

------.-....,---~--· 

? inst:rumento !=lriqimt_l <;Je_ste !>ro~oçolQ e de s .. u ;t,nexo 

(.Modelos A., B e Cl, cujos texto• e• port-uques, esp11.nhol, fca!lei!s e 

inqlis aio i9Ulll111C!nte &utftnt.icos, seri d1po1it.ado na Seeret&rLa-Ger•l 
da OJ:"q.aoniza<;io doi l!:st&4os .....,e;.r;i.Ca~o~; <Íu~ ·.,~vÍ.a . .r:.i ~.Sph autentic:&da do 

••u tcn>:to, p•r.ao o respectlVQ, reqistro e pu"blieaCio, i Seeret.&ria d4S 

N•;Ões tinidas, dCI conronn.id&d<l coa~ o artiqo_ l1J2 da su• C;ana 

constitllt.iv&. ;t, Secrst•ria-Ger•l da O~&niza.;io do• r:atado.s .o.merieano11 

notifieari liOS Estados Membros d• referir'!a. Or<Janiz.ao;io, e ao• !:.stado11 

qu• tenhant aderido ao Protoçolo, as &lllin•tura.s e os depôsitos de 

instrUIIIentos de r•tific:.çlo, !\e ;J.des.io e de denúnei•, bea eomo as 

re•e:rv&_. que hO\lV41'. Outcos.si11, tr•n.,.itiri a.<~s mes..os &s inform.aç~es a 

qu.e •• ,rete~"!- o artiqo z, o .:ilti- P.•rig-rafo 4o •rtilj'<).l e o utiqo G, 

bea COISO as declar&ções ptevist•~ no' artiqo 10 deste !>rotoeolo. 

1:11 féi do que, 01 plenipot•nciirios l.nfn.-... sinados, 

CJ,e'(i~~ll~e. &u~o.r~'l:fld,Os , P;D~' !'eus , resp!et~vo•, c;:ov•rn~•· finn"'"' este 

P,rot?;olo. 

Feito i-.a Cid&de de I'IOntevidéil.l, ltllpúbliea Orhntal do oruquai, 

no di'l oito de ~~aio de mil novecentos e set.ent11. e nove. 

MI'EXO 1\0 i'RO'l'OCOLO ADICIOKA.L A COHVEKC,I';O IlfT!:RAMEIUCAif 

SOBRE CARTAS aoc.ATOR.IAS 

' 1:=, ~RG~ .:IURISOICIO!flt.L R.EO~l!:RENTI!! ·-
~nd~r~c:o 

UTORIDADE CEifTMI. REQUERENTE o\UTORlOADE CE!f't'AAt. ~EOU!RIDA ·- Nome 

IE""';e~e~~ F.ndereo;o 

• 

I 

1"AR't% SOLICI't'A.NTI': PROCUAAOOR 00 SOLICITANTE 

I ··- ... _ 
l':n<lereço - Endereeo 

PESSOA DESIGNADA PARA Ui't'ifiiVIR ~ Dit.ICtNCII\M!:IfTO 

l'!ndereço 

E~t• pesso& '.r;espond ·rii 

eust&s e de,.pes••" 
pelo~s 

Si,. ( Nio C 

0 DI- CASO neqativo juntli~H <:he

que na import.incia de ••• ••·•• 

•ou junta-se doc:WIIento que com
pcove o p.aq._nto. 

t. Ocve111 ler el&bor&do• UM o.r;iqianl e d,_11 vl•• deste AlOd<:lo: se foc 

llpliçivel o itet~ A 1, de,. ser tndU7.i.do P•r4 o idiofttll do f:St4do 
requ.otido e juntllr-ae-io dues cõpias. 

Eli•in•r, •• nio for çahivel. 

1\ autoridade quCI a111ina e11ta çaru roq.,tõri& t,..,. a honra deC 

tr•na .. itir • Vossa Senho;.r;ia, •• t.ri1 vias, os doc:\lllle'ntos .abai~ 

relacionados e, .,. confor.id:sde c- o Protocolo ;t,diçicm•l i Conveno;io 

Intsr.,..rican• sobre Ca;.r;t•• ~&t.õrias: 

• A. soltc:it.• sua pronta not.itic:acio 

;\ a1.1toddada infr•-a•IIJ.n•da solieita que a notificação seja 

t'1it• d& 1109\llnte fon~&: 
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• UI tia acordo 

fol:10&lidadaa adieion.a.l.a abaixo 

tund ... nto no a..,undo parlgr•fo 
••nc:ionada Con'H!ncio, 

••pocial 

in~Uc:adaa, cc
do arti'JO 10 da 

• {2) Madiante notific:acio peuoal i peaao.ll a q'll .. ae 4iri9'•• 
ou ao reprcra~tante laqal da peaao.a iuddiea. 

• (31 No caso da nio aar aneontrada a peaaoa natural ou o 

r•praaantante laq.lll da ~uoa ;uri4ic:a que deva aer 
notif1c:a4a, far-ae•i a notific:acio na fol:'114 preYilta 
pela lei do Eat•do nquarido. 

• 11. Solicit• a anU'e<J& doa 4ocu.ent.oa abaixo indic:adoa l 

autoridade jtuUc:iiria ou adnliniltrativa a ae9uir 

idantific:ad•l 

Autoridadtl 

• c. Pada i &11to:r14•4e c:antra1 nqycril!a qua dovolva li 

autoridade c:anual reg:uarenta IDIII via doa doc;-W.I'Itoa 

;untoa a eata c:arta rotatória, abail«< &nUIIIar•doa, e 
c:c-rtific:ado da c:u.pri-nto ·confo,...- -o .Sisposto no 
Modelo c anexo. 

Feito .. _________ no 4ia __ .,. ----de~ 

As•inatura e ado do o5r<Jio 
juriadiciOflal requerente 

Assinatura e selo da autorid-ade 

central requerente 

Titulo ou outra iden.tificacio de <:ada 1111 doa docu-.ntoa qu• dev .. 

ent.re9ue•: 

AN~:xo 00 PFtOTOCOLO ADIClOifAL 1\ C:ONVEMÇI>O l!f'l'T.IWU:RIC:ANJ\ ~ 
SOBRf: O.R1'11S ROC111'0Rl11S 

MODELO " 
INFORMJ\C,.O T.SSF.JfC:lJ\L P/\RA O lfO'!'l"FIC:/\00 :!/ 

Pel& preaente, COIILUnica-se a Voas& Selhori& !explJ.c&r sucintament" o 
que se eomunic:•l 

Ac:CIIpUiha ••te doe~nto u.a c:õpia 4.11 carta rO<Jatória que MOtiv• a 

notifieaçlo ou 'entre9a destes doc:-ntoa. Zs•• c6pia inclui infor.ii~clo 
•••enci&l para Vo••• Senhoria. Alb dislo, junt .. •se c:õpias ela peticlo 
CCIII. q..:~e .. iniciou o proc:Cicl:L.erito no qual .. expediu a <:&rta rO<Jatória, 
doa d~ntos juntos i referida petiçio • das deçiaõea jurisdic:ionail 
que ordenar .. a expecllçio da caru rO')'atóda. 

o. • No caso da citacio do riu, pode eata cm~:teatar o pedlclq pera.nte o 
Ór<Jiio )urladlc.l.Oflal indicado no- quadro 1 dei Jtadelo A Undi<:ar 
1u9ar, data e hora) • 

• No c&so de aolieitar·•• O!Jtra coisa ~o notificado, queir• 

indi~:&rl 

os doc:WMntoa enu-racloa na l'arte III elO entraOjUea • voau 

Senhori•, para ae\l c:onheei.Mento e def•••· 

n• 
PARA O CASO DZ PED'IDO DP! rm~ DE O!Uõio Jti~I~ICIÕNAL 

solicita·•• reapeitoa•rHnt'e preat•r .o érqio infr•-••ain.ado a aequinte 

infor~~•cio: 

O• docu~~~ento• enu,...radoa na l'art~ UI aio entre9ues • Vos•• 
!lenhoria p~~ra fa~ilitar III& n1po1t.•. 

1. o.vcm ser protenchido• UM ori'J'inal e 4u•• vi•• deat• MOdelo no 
- - idiO.U. -d~ P!st1C19 reque~<lnte e duas via• no idiOIU. no _Z:It..4o t••rldo. 

L~STA DO$ ÕOCUMEMTOS l'.NEX05 

!Juntar outr•• _!oihaa, •• necoas.ii.riol 

Feito es< _____ ,no Cli•---••------·d• tL 

1\asinatur• o 'eto dQ 
óro;tió juriSdicional requentnte 

Aasina.tura e ... to r!.a 
_ aºtor idade cen~ral requerente 
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,, 

ANEXO 1\0 i'RO't'OCOLO AOICIONI\!.. A, 

CONVENÇl'\0 IN'l'EI\J\IoiEitit:ANl\ S08RP. CAA:TAS R0CAT-6fuAs 

MOOI'!LO C 

(I<ittnUdAde enderllu;o dO 6rQio j11rUdie1oruol que expe!lill 

a e<~;rta rQq&tÔ'!'ia) 

i Convenç5.o Intera!ft<!!rieAni!. 
sobr<l' C&rtas RO<J&tôrias, ,u~inado 0111 MOntovidêu, <l'lll a de ma\o de 1'}79 e 

COtll a anexa "'"'r ta roqatõria, a Au_tori<i&de i'lfr4Rassin4da tçm _4 ho~" de 
certitiear o seçuinte1 

... 

• fo.. 011e se te~ D. notlfl.__eacio ou se procedeu i entreq4 de ~m_4 v.i,a 

dos documentoS-- .._n•xos este Cen~Heado,- ÇO]O:)Q 1 ., s~que• 

De CO'IfOriOI.id4dCI 

Convencao, 

•L ne acordo eom O proeedi .. ento eSpeeh.l ou (ormarid<l~tts 

"dleion.ds que •e indicA• • uquir, c:ono fundllm~t-nto 

sequndo pariõ<Jrato do artiqo 10 da !ft<!!nc:10nAda Convendio;--

•2. r>or notifieacdo pe1soal l pessaa"' que., se c1lri.qe, ou ao 
representAnte leg11.l da pessoll juddieA. 

.,_ 
peuoa que devla ter sido 

notitielld&, !erRse ii n<Jt.ifie&c.lo n& Lo...,. previst" P<!la te~ 

do F:=taci<J r~querid<J {quelrl\ de•ereU'Õ-la) 

rdentidade da pesli<J& 

(de fllmHia, dr~ ncqô_eio ou de <Jut.ra natureza) 

Que n:i<J !e feoz • notitief.cio au nio •e pr<Jer~deu i entrr~qa das 

documento• pela• seguintes motiv<J•: 

•o. De conLor~~~id&de cono o Protoeol<J, solielta-1e 11.0 inter<>SSlldO que 

efetuot o polq&mento do S4ldo a liquidar indicado n<J deiiiCn,trlltivo 

:on•xo. 

rei to e• ___ no dia ___ d••-------•de 19_,_ 

Qu;ondo e&bhel junt.ar oiiqinal ou eõ-pi.a de 

quAlquer d<'JCument<J adieion&l nceesdirio p&ra 

p~-4r que :oa Le:r 4 not~fie&CÃ<J <JU ontreqa, 

identitiear o .::it&do daeuroento. 

1. Or~<J1n&l e waa vl:o n<J idl<J'""' d<J F.stado requerld<J. 

F.l~m~n11r, se n:i<J for e.abivel. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

·--~--· •••••••• ·~· .••••• -••• " ' •..•.. -••• -.-.--.__ •...•.• -.·-:c.~ ••••••••••••• .; •••••.• ;.~---

.. - 'c:, TítULO IV 
·---~õ3ÕrianiZãç.ão dos Poderes 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

····-· ...................... ; ... _____ ,-;: ....................... ···-~---········-~-

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacion~l 

: ........................... ;.;.-;' ..... ~---· ... ' .... ~~-~":::~;-. --~.--.. -: ........ .-;. -

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Na
cional: 
--r- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 

atas internacionais que aCarrete:m encargos ou compromissos 
gravÇ>SO~ a·o_ patrimônio nac~onal; 
.. ·-------~··· ................ '··· ··-···-······ .. : . ...... ..t..~-···-·-··~; ......... : .... . 
• ··---~- ••• ' ••• -.-•••••••••• ·-· ••••••••• -· ••• ..;. -· .... --. -~- -<~ •••••••••••••••••••• 

. (A (omissão de Rela%'Õr.ts Exteriores· e. Defesa Na
çiofi.al.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 32, DE 1?93 
(N~ 257/9~ na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre 
Prova e Informação Acerca do Direito Estrangeiro, cele
brada em Montevidéu, em 8 de maio de 1979, na 11 
Conferência Especializada Interamericana sobre Direito 

• InternaciQnal .. l'~.j,vaJIQ [Çlp!P-ll) .. 

·O Congrc~so Nacional dec~<Úa: _ 
_ Art._l~· __ FiCa aprovado o texto da Convenção Interame

ricana sobre Prova e Informação Acerca do Direito Estran
geiro. celcbraJa em Montevidéu, em 8 de maio de 1979. na 
II Conferência Especializada Intcramericana sobre Direito 
Internacional Privado (ClDIP-ll). 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Con
greSso Nacional quaisqúer a tos que impliquem revisão da refe
rida ·convenção, bem como quaisquer atos que, nos termos 
do inCíso I do art. 49 da Constituição Fc9era1. acarretem 
encargos ou comptorriissos gÍ'avoSos aó pãtrimônio nacional. 

Art. zo Este decreto legislativo entra em vigor na data 
-e sua Pl!lifícª_ção. - -~- --··----· . __ .., _ ,_ _ ... --' '· -, - ·, -~- -- - . 

MENSAGEM N° s7o: DE 1992 
(Do Podar Executivo ) 

.$eobclm Membrot do CooJIUIO N'lldouL 

De contonnid.d. coi. o .-to 49, lncbo r. d& Cooa:IIJ.Iiçlo Pcdlnl. ~ a 
~~~v-~mu; h 1 dc:~~MotiVOidoSeMol' 
M111iMru de Eado du RelaçOet En!:riorc1L o a10 di ConveiiÇia útlenmcric:ma IOIInt Prun. c 

InfCII'IUÇio Al:m:l. do_DireiiO ~cddnda-~ena I de Jllaio de 1979, naii 
Coa!Qtnda &poci&llDda In~ JObn:: Din:iiO Jni!CmiCioul. PriVIdo (CIDIP·U). o:. 
111M - projeto d&boddo pela Comildg Jurldic:a In~ 

BtaáUL 26 de outubro de 1992. 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feíra 26 8067 

EXPijSJc;XO DE MOTIVOS N''? 390/CJ-MRE, DE 12 DE OUTUBllO DE 1992, 

DO SENHOA MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EltTElUOII:ES. 

Exealant1aaS..O Sanhozo da 

Elavo à con~~id.tlraç6o da Vos•a ZX:caltnc:ia o. anaxo 
pzoojato da 11en.agaa pala qual •• au.b..t. ao retu.nd.o do 
Conqra .. o Nacional o t•xto da Cortvançao Intar ... ric:an. sobra. 

Prova • Intor-açlo Acarca do Dil:'aito l!!atr&IIIIJslro, celebrada -
Kontav1d6u a da -1o da 19""• II ccmtarfnc:ia 
bpacializada Intsl:'aaal:'ican.a sobre Dlzo•ito Intarnac:ion..-1 
Privado [CIDIP-:n), baas proj•to sl&borado ~la 

coai11a1o Jut:'idic:a Intar ... ricantl. · 

'· A Convançlo foi uainada, naquela data, - no-
do Cavamo bl:'asileii:'O, pelo PJ:'otessol:' Haroldo 'I'ab:ail:'& 

Valladlo, uaa daa 11aioraa autoridadaa braaileiraa - Direito 
Intarnac:ie~nal Privado, que havia exercido por de.~~: anos o C&t'90 

de Consultor Jurid1c:o do Itaaaraty. Foi t'lr-ad&, iqualaanta, 
na 11e ... oeasilo CIU 1111 data• posteriores, por out:roa del!aaaaia 

palsaa latino-a•aricanoa. Ratific:ada po:r sat.e, entrou - viqoE' 

intarnacionalJ~~ente •• 14 d• junho da aao, nos tan10a da sau 
artlqo 15. Poaterior111enta, contou c011 a adeslo da Eapanba. o 
GoVerno b:raailaire~, allbora mlo tl.vesaa objaçãa à ..... , n.lio 

havia iniciado, at6 hoja, 011 trAaitaa nac .. a6rioa à au.a 
ratificaçlo. 

'· 
• c=oopa.raç:lo intarnac=ional entra. o• Eatadoii•Pllrtaa para 

obtanç6o de •1-ntaa da prova • lntoruu;f.o a raap.lto do 

direito da cada \DI d•l••· Daatina•ae, pois, a auprl.r dados 

para c=aaoa - qua a lntonaaçlo • a pnwa a respeita do dil:'aito 

\•l1an19&n.& ••:i- raquiaitoa para a~to a decido -
froc:ed.iaanto •• c:urao junto ti inatitulç6o judlcil.ria nacional. 
Nlo ae trata da inapa.çlo taôt'le& ou abst:rat& da daainlo 

jur1dlc=oa al1ani9anu, -• â ten-nta da traNlbo no bibito 
dll c:ooparaç:lo judici6ria, vi11and.o a •••-.u:rar -ioa ada,qu&doa 
para a apl:ieaçlo da lei c=orrat& ao c=aao c:onerato. 

.. 
autoridades da cada ua dOIS J:atadoa•Partaa àa autoridad .. dos 
~ia !atados que solicitar-r a abr&n<J•r.lio texto, 
viqlnc:ia.., sentido or alcance 1&9•1 do raapactivo direito, pol:' 
rscurao aos ••ioa de prova id6neoa ~tatoa tanto na lei do 
!:atado raquaranta eoao na do requerido, &l'JI.Inll dal .. 
axa~~~plit'icativ ... nta emm.l:'adoa na própria eomrenç.lia. Ali 

aolicitao;ãa faltas pa.ha a1.1toridadaa j:uriadic:ionaia Clll por 

outraa autorid&da• a crit•rio do !:atado-Parta, por inta~io 
da ra.apaetiva aut.ot'idada cantral por ela daaiqnada ou 

dira~nta à autorid~ central designada palo outro Estado, 
aa:rlo respondidos por esta. l!!ntrw.tanto, na. ua nlllll e~utro 

Estado t'icaril. obrl!Jaclo a •plicar ou fazer aplicar o direito 
aaqund.o o eont.Udo d& raapoatll dllda ou recebida. Aaaia aand.o, 
a Conveno;.lio n.lio vincu,la oa Eatadoa-hrtaa • raconhac:ar ou a 

proceder, raciproc:a-nta, a •plicaçlo do diraito aatrangai~. 
Trata·•• apenas da r1191.1lar pnst:açlo racipt'OC& de 

intor.açóaa, eo11 vista. ao objato da convançlo. outroasia, oa 
Eat&doa-Partaa nlo ticarlo obrigados a raaponcl&r àa conwlt.aa 
da e~utroa l!!atac1oa-Partaa quando oa intare .... doa rafericloa 
utad011 tor.. afsttrtoa pala qu .. tao q.aa dar ori9- ao pedido 

da intor-açlo ou quando a :raapoa.ta puder atatar a aua 

s-.;urança ou soberania. 

5. 
dlapoaiç6aa da outro• inat1"1.11Nntoa l.ntarnacionais q.aa nesta 
.atll:ria ta~ sido a~critoa ou vanhaa a ai-lo no tuturo 

peloa r.:atadoa-Part~•. naa a• prãticaa -i• tavozo•vais qg• 

pop .. ot:Jaarvar. 

.. Solicitado pa.la conault:oria Jur1dica desta 
M1niat•rio a e•iti~ parecer, a titulo cta·c=olaboraçlo, sobra a 
praaanta Comrançlo, o Oapart•••nto da Diraito Intarnac=ional d.a 

:rac:uldada da Direito da Univaraldacla da Slo Paulo nlo observou 

n• --- nanhu.. in:owpatibilidllda coa • aistaaàt.ica j:urid~c:a 

brasileira, tendo liaitado assinalar qua ale n.lio 
abnngau, c:0110 aaria da desejar, to~alidade do t_. 

abot'daclo, abatendo-- da rerJUlar diverso• outros aapac:toa da 
.at•ria da aplieaç.lio do direito aatranqairo. O. fato, •• 
ditlculd&daa da c:gapatibilizao;l~ de nor-a• da nuaaroaoa 
paiaaa, àa. v a~:•• coa aiat ... a juridicoa ditarantas, lavaa n.lio 

r11ro 11 que oa instr~D~antoa internacionais IIUltilata:raia •• 

aantenhlllll nua c=oapraana1v•l nival da toraulaçlo qanérica, •

raaolver .uitoa doa eontlitoa eJ~:iatantaa, aaa ~o 110011 dando 

pl!u•sos inic:iah nl!lquilo elll qu• !or reltlistic=anoente poasival 
-Avançar. 

RC1Spii:11:0SII.lllel'lte, 

FERNII.NDO HENRIQUE CARDOSO 
Ministr' da Est..lldo daJ; Relaçàas Extarior•s 

CONVP.NC.ItO IN'l"ERAAI':FIIC/\~1\ SOP.FIP. PROVI\ E INFORMI\C.ItO 

1\Cf:RC/\ 00 OIRf:ITO F;STp.I\~Cf;lR_O 

Os GCivornCis dos r:stados Membros da Orçani;raçilo c1Cis l':stados 
1\.mericangs, de'lejosgs de concluir um" Convençilo sobre prova 
informaç:\o ac=ereli dCI direito estran<;J<üro, _o;_onVier.~m no seçui.nte: 

so'Jre 11 
CCIOpcrllçio internacional entre CIS F.stados Parte~ para a Clbtcnção de 
elementos de pre~vl!l e informação a respeito elo direito di!' enda um <'!eles. 

De ac=ordo .com as dispe~siçêies d01sta Convenç.:io, as autotidades 
de çada um dCI:::: Lstados Partes proporeionerão ~s autoridades dos demais 

Estados que o solicitarem os elementos de prova CIU infgrmaç:'io sobre o 
toll'xto,.. v•qêneia, sentido e alcance leqal do seu direit·o. 

1\ ce~opera.;io internac;ional nu matéria de que trata esta 

Convenç,lig será prestada por qualquer dCis meiCif:' de prova idêineos 
previstos tanto nll lei do Estac\CI requerente come~ na do r-:stado 
rC1"'[UCrido. 

Scrio eonsideradgs meios idôneos para gs efcitos desta 
Convenc:io, CHitre Olltro'>, o~ sequintes: 
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11) A p,-ova doc:ume>l'ltal, eonsister>te em cópiAs autentictu;!as de 

te>1.tos le<)ais eom indicao;io de sua Vlgência. 

p,.ecedcntes· juc!J.ci~~:is; 

b) a prova pericial, consistente cm parec:eres de adv09bdos ou 

de tiic:nieos nA mat'éri~t.t 

c)' informao;õos .do.· Estado r•qucrido sobre o texto, 

vlqéru::ia, ·sentido e alcAI'ICf' leçAl do seu direito açe,-ça, de 

Aspecto~'! dntcrminados. 

ARTTGO 4 __ 

J\s .autorid,>~des jurisdicionais dos F.stados !>artes nesu. 

Conveno;io poderão 

do ~~::r:tiqo l. 

sol.ici_tat" &S infortniliÇÓes 11._ que se re!ere a aline"' .E_ 
. ' 

Os Estado• Pa:r:t•UI poderio estender a aplicaç.lo desta 

Convenc.ii.o aos pedidos de inforiiiii.CÕes de outu.s ..,.uto,-ü'lades. 

Sem prej.ulzo do AC'ill\4 etstipulado, poder-se-i atend01rr i• 
so~ieitacões de outras autoridades que se refirlllll aos elementos de 

prova indicados nas a1Ineas !. e .2 do artiqo 3. 

Das solic:itações a que ee :refere esta Convençio deverÁ 

constar o seguinte: 

a) autoridade da qual provim e a natu.r:~za do tuu•unto: 

bl indic:Açio prec:i,.., dos oe:lementos de prova que são 
solicitil.dOII; 

c:) determinaçii.o de cada um dos pontos A que se l:'eferir a 

conaulta, <:0111 indic~~;çi§.o do seu sentido e do seu alcance, 

ac:"ompanhada de uma expo11içi.o dos fat.os pertinentes para 

sua devida compreen:cio. 

A .. utorid~~;de requerida deveri re11ponder a c.•da um do• ponto• 

que forem ob)eto da c:onsulta, de confonaidade com o que foi:' solicitlldO 
forma m~~;is completa possivel. 

As solieitações se.rii.o .rediqidas no idioma oficial do Estado 

reque.rido ou :~~eriio a.c:ompanhadu• de trilduçio para o referido idioma. A 

resposta aeri redio;ida. no idioma do Estado reque"<!do. 

Cada Estado P .. rte ficari obriqAdo 11 responder às consult~~;11 

dos demais Estudos Partes de acordo c:om esta Convençlo, por interi'\Õdio 

de sua Autoridade c:entr .. l, a qual porlerá transmitir as referidas 
c:onsultas a outros õrqio" do me11mo Estado. 

o Estado· que prestar a:~~ inform.içÕo!l a que se refere o artil]'oo 
3, s:,, nã·o se-rá resPons.ivel p~la opin-iões emitidas nem fiça.ri obriqada a 

aplicar ou fa?:er "-?licaf'o direito sequndo o c-onteúdo da r-e,_posta d.s.,a. 
o Estado que receber "" in!or111~~;ções a que- ~e refere o a.rtiqo 

3, E• nio fic:.srá obriqado a aplicar ou fazer aplicAr o direito 1equndo 

o conteüdo da re11posta rec:ebidil. 

ill!E9...l 

As solicitações a que se refolre e11ta Convenç!o poderio 11er 

dh·iqiclaO'I diretamente pelas autoridades jurisdicion;ai:~~ por 

intermédio da AutoZ"idade central do F.st1do requerente à correspondente 

autoridade central do Postado requerido, 1em necessidAde de leq~~;lizaç.io~ 

A autoridade çentr.sl de cAda F.stado Parte recebe-ri 11;11 

consultAs formulAdAs pela• AutoridAdes do 11eu Estado e •s tr11.n11mitiri a 
autoridade central do E11tado requerido. 

. Esta Convenção nio restrinqiri as dispo!lições de convenc-ões 

q',le nes~o!l matêria tenl\am sido subscritas ou que venh.am a 11cr s~b11critas 

no futuro cm cariter bil~~;teral ou multilateral pelos F.stado11 Po.rtell, 

n"'m 11.s pr.itica:~< 

observar. 

favorivei:ll qu.t 0:11 referidos Estados possam 

Para os fins de:!Jta Convençiio, cada Estado Parte desiqn.ll:'i umn 

autorida-de central. 

A de11iqnacão dever& s"'r c:omuni-ca.tfa i !le-c::i:'et.a.rla-r:c·rã.l- da 

Orq .. niz4çio dos Estados Americano• no momento do depÕsito do 

i.nstrum..,nto de ratifiçaçio o~ de' adcaio par.r. que ••jA comunicada .. os 

demais Estados Partes. 

os Estados E'art"'" poderio -II'IOdificar a qualq\ler momento a 

desiqnaç:io de sua autoridade ocntral. 

AR'l"YCO ·tn 

Os Estados P.r.rtes não ficario obriqado!l .r. responder is 

'e'onsult;as doe outro Eat•do P.a.rto qu•ndo os intel;'enes do:< referidos 

Estados esl:iverelll afet•dos pela quest.iio que der oriqem AO pedido de 

infor~~~•eio ou quando a ~:eapostA pudor afet.a.r a sua sequrança ou 

sobereniA. 

AR'I't'CO 11 

Esta Convençio fie•ri iabert• i assinatul;'a dos F.stados Membros 

d1a 01;'9ani.z.ao;io dos Estados ....,..:rieanos. 

Esta Convenção ••ti su:)eita a ratificaciio. Os in11trumcntos d<t 

ratifiesçio serio depositado• na Seeretaria•Geral da Organi:tacio dos 

l'!st•dos "-ricanos. 

Est~do. Os in•tru..ntos de adesiio serio depoaitad.olll 

da Orqani zaçio dos EstAdos 1\meric:anos. 

Seer..,tal:'ia·Gcral 

Cada !:11ta.do poderi for.ular a esta Conveneio 
-nto de assini·la, ratifi.c:l•la ou a ela aderir, desde que 

verse sobl:'a u.a ou .. ia d.iapoaiçli•• aspec:!fic:a• .e que nlo seja 

incCHapet!vel co. o ob)eto • fisl da Conv•n.;io. 

A1t'!'YGO 15 

Esta Convençio entrari .,.. viqor no triqiisimo dia a partir d .. 

data - que haja •ido depositado _o se9undo inetrume71tO ~e ro~atifie•cii.p. 

Para ç-ad.a Estado que l;'lll.tificar a Convenção ou a ela aderir 

depois de hever sido depositado o se9undo in•tru,.ento de ratificaçi.o, .. 

Cot~veno:io entr1ri •• viqor no triqitimo dia a pa:rtir d• data em que tal 

Estado 1\a.ja depollit1do seu instrwnento de ratiticacio ou adesão. 

AR'I'YCO 16 

Ôl Estados Partes que tenh- duas ou m .. h unidades 

territoriais e... quf' viqorlll'l 11istemas jurídicos diferentP.s c:om relAçlo a 

quclltõas de q:ua trata e:<ta Conven-çio podarÃo declal:'ar, no mOlllento da 

asllin&tura, ratifieaçio ou- •dosio, que a Convençio ae aplicari a todas 

as sua1 unidades tel:'ritoriais ou so,.ente A UMa ou lltllis dela•. 
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Feita na Cidade de l'lontevidiu, Repiôblica Oriental do Uruguai, 

o,llt.erie~res, que espeeJ.fic:t.i.:-io :C.:.:preuanutnte • ou 

Tai:11 decl:lracõet pod.el:'io ser IIIOdificad.as rn..cii.ante declarações 
unidades '>O di• <>ito d• -iodO" "'jl noveçe~to• e !JCtC!ntA 'e 

t.erritoriah a q1.1e se •plicari otsu. Convencia. Tais decl•raç~s 

ulteriores u!rio transmitidaS à· Sécre~ri•-GO.rÍll da Orq:t.nhaçio dos 

Estados ~ricanos e surtirio efeitô trintA dia• depoiS de recebidu. 

ARTIGO 17 

Esta C:onveneio viqorari por prazo iridetinido, mas qualquer 
dos Estados Partes poderi dernmci&-la. o- in"strii111ei'lto de do=-núnci.t. seri 

<!epositado na . Secretaria-Garal.da. Orgarliz.;açio do•, Estados 1\Jnerico~nos • 

'l'ranscoE"rido un~ ano, contado • partiE" da data do de~sito do 

instrumento de denú.ncia, ces•urio os efeitos da Convençio PaE"a o Est11do 

denu'i"ciante, continu•ndo ela subsis~ent!f para o.11 d~ma~11 Estados Piutell. 

ARTIGO 16. 

o instE"WJ~ento oE"iginal desta Convenr.:ão, cujos tt:xtos 

portu9ué!s, ellpilnhol, fE"llncés e inqlês s.ii.o igualmente autênticoll, 11eri 

deposit.t~do na Scretaria-Geral da Organl.~ar.:iso dos Estad011 Am•nic:anQII, 

que enviari cópia autenticada do seu. texto para o E"ellpectivo E"eqillt>:o e 

publ.ieaç.ii.o l SecE"etaria d•s Naç1íes Unidlls, de con!o1:111idade com o iUtiqo 
102 da 11u.a Carta conetitutiva. A St~~.cE"etaria•GeE"a1 da OE"qanir.açio, a ao11 

EsUodos que houveE"elll s.d.aE"ido à cOnvenção, a11 lUIIinaturall e os depÓ11itos 

de instr~ntos de r•tificaçãp, de ade11,iio e de denúncia, bel'l como as 

r~rseE"vas que houver. OutE"ossU:o, . t;rans~itirli .aos 1111tSli'IOII.4 infoE"mll.t.:io a 

que se refeE"e o aE"tio;JO 9 e o~~s d.e!(:1:uaçõe.s prlfViSt-!"11. r:o.o •E"tiqo H. d~ta 

Convenr.:io. 

Ela ti 4o que, os plenipotenciirios inf~A-asainados, 

devidamente autorizados por respectivos GoveE"nQs, firmam esta 

Conv•nr.:io. 

LEGISLAÇÃO CITADA, 
ANEXADA PELA COORDENAÇÃO 
DAS COMISSÕES PERMANENTES 

coNsnroÚ;Ão DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

.......... .. ... ..... ············:rfTüi~O-iV ........................... , .. . 
Da Organização dos Poderes 

"CAPÍTULO I 
Do Poder 'Legislativo 

SEÇÃO I 
Do Congresso Nacional 

...... A;;~. 49~ .. : 'fd_~· ~~~~~~ê-~ci~ -~~~i~~-i~;· d~· c·~~g~-~~;~ -N~-
cional: 

I- resolver definitivamente soPre-tratados, ·acordos ou. 
atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao património nacional; 

(A Comissão Relações Exteriores· c DefiSa Nacio
nal.) 

PARECERES 

PARECER No 281, DE 1993 

Relat.or 

o 
de 

Da COHISS~O DE.ASSUNTOS ECONSHICOS sobre 
PLC n! 02, de 1992 (Projeto de Lei n! 318, 
1'i'91, na Casa de orige•>• que ·dispÕe 
sobre o confrato de franquia empresarial 
<lranchising) e dá outras providências.· 

Senador Bani Varas 

Or i ·~ndo da Clma~a dos Deputados, de autoria do nobre 

Parlamentar Magalhles Teixeira, o PLC n! 02, de 1992, tem por escopo 

a regulamen~açlo do con~rato de franquia e~presarial. 
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missão, 

Distr ibu1do, nesta Casa, para o exame desta Doüta Co

em face do que reza o artigo 99, I, do Regimento Interno do 

Senado Federal, -.r,~i designado Relator da matéria, em razão do 

passo a fazer o Relatório e exame da Proposi~ão para, em seguida, 

declinar o meu voto. 

I Do Relatório 

O PLC ns 02, de 1992 1PL ns 318, de 1991, na Casa d€ 

origem) foi submetido • aprecia~ão, na Clmara dos Deputados, das se

guintes comiss8es: Constitul~io, Justi~a e de Redaçlo; Economia, In

d~stria e Comércio; e Finan~as e Tributação, tendo recebido, em to

das, parecer favorável. 

Na Justifica~io do ProJeto asseverou o Relator: 

"No a.tual estágio de desenvolvimento do -rran

chi-sing em nosso país, não nos pa1•ece possível adota1· 

legisla~ão com finalidade diversa da que ora apresen-

tamos. Evitamos o excesso de inte1•vencionismo nas •·e-

la~8es entre franqueado e franqueador impedindo, des

ta forma, a presen~a de cláusulas obrigatórias que, 

com o objetivo de proteger determinado contratante; 

acabar i a po1· tornar a presen\: e 1 e i um empec-i 1 h o ao 

relacionamento franqueador franqueado. 

Visamos~ a.ss i 1\), não contrariar- a ess€·ncia- -do 

sistema de franquia que é a parceria. P1•etendemos 
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atingi-la. dando condiç3es·ao franqueado de conhecer, 

na Integra, o negócio 'o qual pretende ader·ir, asse-

go.u·ando-lhe o acesso a i n i'ol'm<v;:3es de i' o!' ma a q•.1e 

possa dscidir quanto à realização ou não do contrato 

de ft•an qo.1 i a.· 

dos, incc>t"POI.-01.1 1-1 (onze·) e:·me·ndas, da lavl'·a da Comissão de_ E_·~ono_mia, 

Inddstria e Comircio e i (uma) da Comissão de Finanças e Tributação, 

as q•.1aos. aper-fe:·içoat'am o Pl'o_je:·to. 

A esta Douta Comissio caberá o reexame da mat.ria, em 

cumprimento ao disposto no artigo 65, 'caput", da Constituição Fede~ 

l'"a.l .. 

I I, _- J:?.o Mérito 
. ~ ' . Joj'); 

A análise do PLC n~ 02, de 1992, somente rPvela o 

quio oportuna e conveniente i'oi a sua propositura. 

Tendo -~or o6jeto a previsio nor~ativa do contrato de 

fFanquia -emp~esarial, estabelece11do as reg1"as gerais e b~sicas, -ln-

dispensáveis a isse tipo de acordo, o Projeto, ora sob exame, res-

g 1.1ar" d Oll, no entanto, a liberdade de contratar, ev1tando excessos na 
. -

celebraçio dessa forma de contrato, quiiá inviabilizando-o. 
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O Projeto é, portanto, de toda a conveniência e opor

tun ict'ade, mere"cendo set' rat (-ncado t'or esta Casa - haJa vista supt' ir 

lacun• Juridica, de graves consequências •ociais e econ8micàs, ao 

reg1~lamentar rela;io ~õmercial espetifica~ ctiada com o contrato de 

fra~q~ia empresarial, éfu franca ~xpansio nesté mbménto no Pais. 

A ratificaçio~ po~~rn, exige, 110 meu entender, a apJ~a-

va;ão de emendas visando a corrigiF alguns equivocas~ de mé~ito e de 

té-cnica -1e·g·isl~.t iva, constatáye_i'? ,quando. da~ -anil i~e dç:;_ Pl_.-oj~t~=-~. 

Dessa forma, entendo qÚe deva ser so.1pr i mi da, no i nc i-

so XI, do artigo 32, a expressão • ••• oferecendo ao franqueado ~ela-

;ão completa desses fot•necedores", a qo.1al torna o Projeto inj•lrÍdi-

co,. pois co.rofl i ta, frontalmente, com a pr·evisao contida no artigo 

178, XII, do Decreto-lei ne 7.903/45, em vigor por foria do artigo 

128, da L e i 5. 77217! <C6dJ~o de Propr_i e:·dade _Indus~ r i a 1 ) , que protege 

a lista de clientes e fornecedores, caractérizando-a como seg~edo 
' ' 

de negócio.- ·A supr·es·são dessa e~·~PI"essão, é, pOl" COilSeguint€, fitd i~-

pensivel i Ju~idicidade da Proposição. 

Entendo, -também, qo.1e o "caput • do at·t igo 42 dev<< se1·· 

alterado, passando a contemplai' a previ·sâo da elabo1··açâo anual da 

Circular de Oferta de FFanquia, pelo franqueador. Isto porque ante a 

complex[dade dos dados exigidos para constar na Circulai~ tor:1a~se 

imPt'·at icável a sua man1.1te11C:ão , •. igoi'"Osamente atua1 izada a cada s-o-1 :-

citaçlo de potenciais franqueados. 
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Na mesma emenda creio ser procedente a alteração do 

prazo ·de entrega. da Circ•.1lar de OfEwta de Franquia ao ft·anqu .. eado, 

dos atuais 10 (dez) dias para 30 ltrintal dias, antes da assinatura 

do contrato. Isto porq•Je· o atua.1 pt•azo é- absut•damente -irrisório; in-

viab i 1 izando o e:_<ame mais aprof•Ji1dado da Ci~c•Jlc''l' J>=lo F d • .. ~ t'an quea .. o, o 

que podet·á vir a prejudicâ~lo. 

Entendo, ainda, que deva ser acrescido, ao atual ar-

t jgo 8~, parágt•afo ün ico contendo previsão de 1 ivt•e· J>a.ct•Ja<;ao da.s 

cláusulas relativas ao alt.J9Ue1 ·cl'"enovação e ...-etom<.1.d<:t) no cont1 ... a1o- de 

franquia empresarial, e de exceção l aplicação, nos contratos de lo-

cação e sublocação de Imóvel destinado a operação de franquia, do 

disposto nos artigos 15, 21 e 51, III"e l!. 1~, "in f'ine", da Lei n~ 

8.245, de 18.09.91. Isto porqui em fa~e das caracteristic~s peculi~-

res do- contrato de franquia- que envolve diversos aspectos como 

fornecimento de pt•od•Jtos, tt·einamento, pt•omoç3es, •arketing ~- pt•·opa-

ganda a relao;ão-i:oti\et·c ial que se- estabe'lece entt•e franqueado e· 

franqueado!'' é mais íntima e comi:J.1e:<a do que •Jma simples locaça~~- c o-

merc ia.l, o qtJe tot•na impt·ocedente a a.pl icao;ão, a esse tipo ·ae· con-

trato, da lei do inquilinato na s•Ja plenitude e com todas as C(:lt1se-

qulncias que desta advim. 

Entend(), afinal, 

haver a devol•Jçio das quantias pag~ ao franqueador, ou terceiros por 

ele indicados, em face do descumprimento do disposto na Lei, to~nan-

do-o coincidente com o tempo de contrato. Isto porque a aplicação da 
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r-egra ger-al de deca-de·ncia, coristante no Código Civil, podE·i·-á dE·svil·-

tuar- o objetivo da Ci~tular- de Oferta de Franquia, que~ o de dar-

das, muito ap6s encer-rada a rela,lo comercial. 

Enfim, apresento ao Projeto três ~ltimas emenda• 

inteiramente inter-relacionadas as ~uais visam a corr-igir falha de 

técnica leg is1at iva. In'apl icamJ e::ssasJ ·3. SI.1Pt~e:ssã.o do_ car.Hlf. e~- i2. 

do ar-tigo 7s ~por- cohterem pr-evisio idêntica i do artig6 4i -, a 

reest~tJttJtu~açio do pa~ig~afo ~11ico do artigo 4~ ~a ~enume~açi6 do 

S 2~. do artigo 7~, como "caput" desse artigo- em razio da supres-

sió havida- e, por fim, a incluslo de norma n~me~ada como artigos~ 

em aten~~o -~ téc11ica legislatlva- re11ume~ando-se o atual al~tigo 

8~ e os qt.te se lhE·S S(~_gt.lil'"em - -ccinter1clo a previsã(J ·do til. 32.J dÓ at~t i-

go 7~, com o acr~scimo da expressio • ••• com vig€11cia supertor a G 

<seis) meses 

contratos com prazo inferior aos 180 (cento e ofti~tal dias consig

nados. 

III Do Parecer 

Por todo-o e:<posto, é o meu ~areceJ'' favoF~vel à apre-

vaç:ão do PLC n!! 02} de _LÇ,92, co1n a. inclusão das se·gu.i1it:e~. Eme:·ndas: 

Emenda ne 1 - CAE 

Supri ma-s-E.··· a e;.rpresSãü ·oferecendo ao fr.an queado re

Ia•á'o co•pleta desSes-1'orn":--.._?edores·, constante· no inc--iso XI, dc:e axt .. 

3~, do P~ n~ 02, de 1992. 
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Emenda n2 2 - CAE 

Dê-se ao 

1992, a segiJ.ilite redaç:ão: 

• Art. 4! - A Circular da Oferta de Franqu1a será anual

•ente elaborada pelo franqueador e deverá ser entregue ao can

didato no,•íni•o 30<trinta> dias antes da assinatura do contra-

to ou prá-contrato de franquia ou ainda do pagamento de qual

quer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou empresa ou 

pessoa ligada a este.• 

Emenda n2 3 - CAE 

Acr~scente-se ao aJ~t. 8~, do PLC h~ 02, de 1992, pa-

.-•grafo Jnico com a seguinte redaçâo: 

"Art. 8! O O o o o o o O O I o o O O O 0 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 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 

Parágrafo único "Nos contratos de, locaç'ão e sublocaç'ão 

de imóvel destinado e vinculado a operaç'ão de franquia, as con

dições relativas ao aluguel, renovaç'ão e retomada poder'ão ser 

livremente pactuados, n'ão se lhe aplicando o disposto nos arti

gos 15, 21 e 51, inciso I I I, e ~ 12, "in fine", da Lei 8245/91.-
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Emenda n~ 4 CAE 

Acrescente-se ao PLC n• 02, de 1992, artigo com a se-

gu i nte r-eda.;:ão: 

nArt. Decai o franqueado do direito de haver a devoluç~o 

das quantias pagas ao franque.ador ou terceiros por ele indica

dos, por descumprimento das exigências estabelecidas nest~ Le1, 

•• doi• ano• a contar do recebi•ento da Circular de Oferta de 

Franquian 

Emenda n~ 5 - CAE 

Dl-~e ao parágrafo dnico do art. 4~. do PLC n• 02, ct• 

1992, a seguinte r-eda.;:ão: 

"Art. 42 ...............•................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parágrafo único. Na hipótese do n~o cumprimento do dis

posto no ncaput" deste artigo, o franqueado poderá arguir a 

anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as quan-

tias que já houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele 

indicados, a título de taxa de filiação e royalties, devidamen-

te corrigidas, pela variação da remuneração básica dos depósi-

tos de poupança mais perdas e danos." 
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Emenda n~ & - CAE 

DI-se ao art. 7s, do PLC ns 02, de 1992, a seguinte 

nArt. 7! A sanç'llo prevista no parágrafo llnico do art. 

4!, desta Lei, aplica-se, também,_ ao franqueador que veicular 

informações falsas na sua Circular de Oferta de Franquia, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis.n 

Emenda n~ 7 - CAE 

Remunerados o atual art. Bs e os que se lhe seguirem 

inclua-se·, no PLC n! 02, de 1992, norma, numerada como art. Se, do 

seguinte teor: 

nArt. 8! Nos casos das relações de franquia em curso na 

data de entrada em vigor desta Lei, e com vig3ncia superior a & 

<seis> meses, em que n'llo haja contrato escrito entre as partes, 

o franqueador terá o prazo de 180 <cento e oitenta> dias para 

adaptar-se ao disposto nesta Lei, em especial ao art. &!." 

Salà das comissões em, 24 de agosto de 1993. 
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Beni 
; 'Rel<tt or 

de Lavor 

Albano 

PARECER No 282, DE 1993 

DA COHISS~O DE ASSUNTOS ECONÔHICOS so
bre a Mensagem n2 1S7, de 1993 <N2 
178, de 13.04.93, na origem), do Se
nhor Presidente da República que sub
mete à aprecia~ão do Senado Federal, a 
'"Agreed Hinute'" relativa à dívida da 
República da Zâmbia, no âmbito do Clu
be de Paris, assi• como o pedido de 
autoriza~io para a União fir•ar con
trato bilateral de reescalonamento co• 
o Governo Zambiano ou com suas agên
cias governamentais. 
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Relat:or: Senador Esperidião Amin 

Com a' Mensagem nQ 157, de 1993, o Sl- .- P1·esidente da 

submete à aprecia~io desta Casa a Ata de Entendimentos 

Minute>, firmada no lmbito do Clube de Paris em 23 de jUlho 

de 1992, referente à consolida~io da Dívida Externa da Zâmbia, junto 

aos credores oficiais e solicita a autoriza~ão para que a União pos

sa firmar o respectivo contrato bilateral de reescalonamento dos 

cr.ditos do Brasil junto ao Governo daquele país, ou suas aglncias 

governamentais. 
Conforme Exposi~io de Motivos do Sr. Ministro de Es

tado da Fazenda, a dívida da Zâmbia vem sendo renegociada h' v'rios 

anos, tendo o Brasil participado das dltimas 3 fases: em mar~o de 

1986; julho de 1990 e julho de 1992, ora em aprecia~io. 

Os créditos do Brasil junto ao Governo Zambiano atin

gem o valor de US$ 45.200.000,00 (quarenta e cinco •ilh5es e duzen

tos mil dólares> e decorrem de uma dnica opera~io de financiamento à 

exporta~ão, atrav•s do Banco do Brasil, com recursos do extinto Fun

do de Financiamento às Exporta~ões - FINEX. 

Como se sabe, os acordo~ celebrados no Clube de Paris 

estabelecem regras e condi~ões gerais aplic,veis à consolida~ão e ao 

reescalonamento de dívidas junto a credores oficiais, a partir dos 

quais cada credor firmar,_com o devedor os respectivos contratos bi

latel·ais. 

No caso do Brasil, a Constitui~ão estabelece compe

tlncia privativa ao Senado Federal para autorizar opera~ões externas 
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de natureza financeira de interesse da União <Art. 52, VI. A Resolu

ção nQ 50, de 1993, 1-egUlamentou esse p\-eceito constitucional, dis

pondo sob1-e as ope1-ações at ivas de. finã\nc iamento externo com 1-ecur

sos orçamentários da. União. Particularment~em seu artigo SQ deter

mina que as operações eNternas d~ renegociação ou rolagem de dívida 

serão submetidas à delih.eração ~do Senado Fede1-al, prestadas todas as 

informações p*rtinentes, notadamente aquelas definidas no art. 9Q da 

referida resolução. 

Muito embora a Mensagem Presidencial tenha sido enca

minhada ao Senado Federal em data anterior à Resolução nQ 50/93, a 

apreciação da mesma sujeita-s~ às condições e exigincias ali defini

das, que, no nosso entender, acham-se adequadamente at~ndidas, o que 

permite a apreciação do pleito por esta Casõi\, .. -·-

De qualquer forma, além da Exposição de Motivos do 

Sr. Ministro de.Estado da Fazenda, deve-se registrar que a Secreta

ria do Tesouro Nacional e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

manifestaram-se favoravelmente à aprovação das Atas, conforme Pare

ce\-es anexos à Mensagem Presidenc ia 1 . 

Observa-se na evolução das negociações, conforme con

dições previstas nas diversas fases, que o Governo da Zâmbia tem ob

tido sucessivos reescalonamentos junto ao Clube de Paris, e em cada 

rodada incorporam~se, na dívida afetada, débitos vencidos e não pa

gos de fases anteriores- Ou seja, a situação daquele país não difere 

da situação dos demais devedores do 3Q Hundo, caracterizada Po1- bai

xos níveis de renda per capita, problemas crônicos de balanço de pa-
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g~mentos e incapacidade financeira para saldar compromissos exter-

nos. Trata-se de um país pobre do continente africano, relativa•ente 

populoso <8 milh5es de habitantes> onde a rend~ per capita é de ape

nas USS 420 <1990) e cuja dívid~~ública externa de longo prazo, 

responsável pela quâse totalidade dos débitos, atingiu US$ 4,7 bi-

1 hões em 1990, conforme ú 1t imos dados do FMI. Nos anos 80, o desem-

penho econ&mico do país foi sofrível, pois sua taxa média anual de 

crescimento foi de 0,8X ao ano, enquanto a taxa de crescimento anual 

da popula~ão atingiu 3,?X. Além disso, os indicadores sociais, tais 

como, expectativa de vida de apenas ~0 anos, 27X de analfabetismo e 

taxa de mortalidade infantil de 82 para cada 1.000 nascidos-vivos 

confirmam o trágico quadro econ&mico-social daquela na~~o africana. 

Na última rodada de negocia~~es, que culminou na Ata 

ora em exame, alguns países optaram pela redu~lo de 50X da dívida 

(principal e juros) devida entre junho de 1992 e mar~o de 1995, pe-

ríodo no qual a Zâmbia executará um programa de forte ajuste econ8-

mico e financeiro, endossado pelo FMI. O Brasil, juntamente com os 

E»tados Unidos, optou por um reescalonamento de longa maturaG:ão <25 

anos, inclusive 14 anos de cad~ncia), mas com juros baseados na Taxa 

Apropriada de Mercado, a ser determinada bilateralmente entre os Go-

vernos do Brasil e da República da lâmbia. 
Deve-se ressaltar que o Pode1· Executivo n~o enviou 

informaG:Ões sobre a taxa de juros d'efinitiva do contrato, nem sobre 

as possíveis implica~Ões financeira• decorrentes deste reescalona-

mento de dívida, contraída originalmente junto ao Banco do Brasil. 

é importante enfatizar também que a Mensagem do Se

nhor Presidente da República submete ~ aprgyacãg dg Sgnado Egderal 
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as '"AtªS dg Entgndimgnto .. CAgrepd Minute) rgla,t iya.s à d:z .. vida da Zâm-

bja. no âmbitp do Clybe dg Paris. assim cpmp pgdido de autorização 

pa.ra a llniãp firmar çpotrato bilateral dg reesç;alpnamentg cgm O Gp

ygrno Zambiano ou çgm syas Agências Ggyernamgntajs" 

Como explicitado na própria Mensagem, essas Atas de 

Entendimento "estabelecem regras e princíp-.ios gerais aplicáveis à 

consolidação e ao reescalonamento da dívida da Zâmbia, a serem ob

servados pelos diversos credores daquele país, signatários das Atas 

de Entendimento, que podem modificar a opção escolhida até a assina

tura do respectivo acordo bilat~ral. 

A despeito da discussão acerca da natureza jurídica 

desses acordos multilaterais (Agreed Minute), o fato é que os mesmos 

se inserem no âmbito da competincia constitucionalmente atribuída ao 

Congresso Nacional (art. 49, I, CF>. 

Seu desdobramento a nível de acordo bilateral de re

escalonamento de~ívidas da Zâmbia para com a União, por correspon

der à operação externa de natureza financeira de interesse da União, 

esta sim, sujeita-se à prévia autorização do Senado Federal, con

forme determina o inciso V do art. 52 da Constituição Federal. 

Face ao exposto, opinamos favoravelmente ao pedido de 

autoriza,ão para que a Uniio possa celebrar o contrato bilateral nos 

termos do seguinte: 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Qui~ta-feifã ?~:. 8083 

PROJETO DE RESOLUÇ~O N2 M, DE !.993 

Autoriza a Uniio a celebrar o contrato 
bilateral de reescalonamento de seus 
créditos junto à República da Zi•bia, 
ou suas agências, renegociados no âm
bito do Clube de Paris, em 23 de julho 
de 1992. 

O Senado Federal resolve: 

Art. ig É a União, nos termos do Art. 52, inciso V, 

da Constitui~ão Federal, autorizada a celebrar o Co~trato Bilatel·al 

com a República da Zâmbia, ou suas Ag~ncias Governamentais, relativo 

aos créditos do Brasil renegociados no âmbito do Clube de Paris, de 

acordo com os padi:netros fixados nas Atas de Entendimento <Agreed 

Minutes), acordadas em 04.03.!986 <Fase IÍI>; 12.07.1990 (Fase IV>; 

e 23.07.1992 <Fase V>. 

Art. 2g O valor de principal e juros do crédito do 

Brasil objeto desta autoriza~ão é de US$ 45.200.000 (quarenta e cin-

co milhÕes e duzentos mil dólares>, posi~ão não consolidada em 

01.06.92, sendo que 100% dos valores de principal e de Juros <ex-

cluindo juros sobre atrasados) devidos em 30 de junho de 1992, in-

clusive, e não-pagos e 100% dos valores de principal e de juros <ex-

cluindo juros sobre atrasados> devidos a partir de ig de julho de 

1992 até 31 de mar~o de 1995, inclusive, e não-pagos sobre os crédi-

tos, empréstimos e consolida~ões citados nos parágrafos ia>, ib> e 

1c> constantes da Ata de Entendimentos datada de 23 de julho de 

1992, serão reescalonados da seguinte forma: 
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I - prazó: 25 ano~. com 14 anos de carência; 

II taxa e condi~Ões de juros: ~erão determinadas 

bilateralmente entre a União e o Governo da Repdblica da Zâmbia, com 

base na Taxa Apropriada de Mercado, nos termos da mencionada Ata de 

Entendimentos. 

Art. 39 Aplica-~e a e~ta autoriza~ão, no que couber, 

o disposto na Resolu~ão 82/90 do Senado Fede1·al. 

Art. 49 A União encaminhará ao Senado Federal cópia 

do contrato bilateral a que S
1
Í: refEre a.presente autorizaç:i\o, no 

prazo de 15 dias após a assinatura dO~respectivo in$trumento e devi
;,( 

damente traduzido para a língua portuguesa. 

Art. 59 Esta. Resoluç:lo entra em vigor na data de sua 

publicaç:ão. 
Sala das Comi$sÕes, em 24 de agosto de 1993. 

João 

• Relator 

Esperidião Amin . /l{~l~ 

f('}Jd ~~ 
'LJLOJ.YJI.)I"........ rZn~ Bacelar 

Bello Parqa 

Dario 

. ~r•• 
Dias 

B . ..,..&-'v? .Alm!r Gabi i e 1 

<7 

Albano Franco 
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PARECER N2 DE 1993. 

Da COHISS~O DE ASSUNTOS ECON8HI
COS, 5obre o Projeto de Lei do 
Senado ne 5, de 1993, que ''Dispae 
sobre a doa~ão, a estabelecimen
tos públicos de ensino, de merca
dorias apreendidas por contraban
do ou descaminho.· 

RELATOR: Senador ESPERIDIÃO AHIN 

I 

De auto1· ia do eminente Senador DARIO PEREIRA, ·o 

presente Projeto de" Lei do Senado ne 5, de 1993, ementado l 

epígrafe, comp5e-se de cinco artigos dispondo o seguinte: 

a> o art. te do Projeto estabelece a regra de que, 

salvo determina~ão em contririo, em cada caso, de autoridade 

judiciiria, as mercadorias apreendidas objeto de pena de perdimento 

por dano ao Eririo, aplicada em decisão administrativa, mesmo 

pendente de apreciação judicial, serão destinadas • incorpora~ão ao 

patrim6nio de estabelecim~ntos pÚblicos de ensino; o § 19 esclarece 

que se incluem, expressamente, nas me1·cado1·ias aludidas no caput, 

material de informitica, filmadoras, retroprojetores, videocassetes 

e equipamentos de grava~ão, reprodução e amplia~ão de som, al•m de 

todos os outros que possam ser utilizados para fins educacionais;· e 

o § ee ressalva que as demais mercadorias apreendidas continuarão a 
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se1· destinadas conforme as normas em vigo1·, citadas no t:•put; 

bl o art. 2Q regula a forma de distribuiç~o das 

referidas mercadorias, pela Secretaria da Receita Federal, sob 

Ol"ientação do Ministério da Educação e do Despo1·to, segundo 

critérios de compensação das desigualdades das regi5es em termos de 

indicadores educacionais; no § iQ desse artigo, faculta-se às 

instltuiç:5es federais de ensino e às Secretarias de Educação 

estaduais e municipais cadastrarem-se junto à Secretaria da Receita 

Federal para se candidatarem a receber tais mercadorias apreendidas; 

ji o§ 2Q previ como a Secretaria da Receita Federal e.o Ministério 

da Educação e do Desporto se articularão para operacionalizarem tal 

d ist 1· ibuição, cujas despesas de transporte caber~o às instituiç5es 

beneficiadas, segundo o § 3Q; 

c) previ o art. 3Q, entretanto, que a destinaçlo seri 

imediata quando se tratar de semoventes ou mercadorias que exijam 

condiç5es especiais de armazenagem; 

d) os arts. 42 e 59 cuidam, respectivamente, da 

viglncia dessa Lei na data d~ sua publicação e da revogação expressa 

das disposiç5es em contrário. 

2. Na~ustificaç:ão, o preclaro Autor argumenta que: 

a) as autoridades, ao longo do ano fiscal, apreendem, 

por contrabando ou descaminho, apreciivel quantidade de equipamentos 
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que ficam armazenados, em lenta deteriora(;ão, até serem leiloados ou 

receberem outro destino, o que causa prejuízo considerável ao Pais e 

ao seu povo; 

b) paralelamente, é not6ria a car~ncia de recursos, 

s~bretudo para despesas de capital, por parte dos estabelecimentos 

pdblicos de ensino, federais, estaduais • municipais, em qualquer 

nível; 

c) sendo a educa(;ão um investimento que determinou a 

ascensão ou recupera(;ão de tantos países, cumpre contribuir para o 

suprimento de nossas aefici~ncias nessa área, mediante a 

distribui(;ão dessas mercadorias, consoante preconizado no Projeto de 

Lei, sempre que utilizáveis para fins educacionais, constituindo-se 

em nova fonte de meios que reduzirá a pendria da educação 

bras i leil·a. 

3. A matéria foi distribuída a esta Comissão para 

decisão terminativa, não tendo sido apresentadas emendas no prazo 

l"egimental. 

II 

4. Afigura-se-nos altamente meritório o presente Projeto 

de Lei, sob o aspecto econômico e financeiro, dadas as razões 

oferecidas pelo eminente Autor em sua Justifica(;ão. 

5. Realmente, o Projeto prioriza os estabelecimentos 

pdblicos de ensino - da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
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dos Municípios desde a educaç:ão pré-escolar ao ensino supe1· ior, 

nà 'tdcànte à distribuiç:ão de mercadorias apreendidas, notadamente, 

material de inform.tica, filmadoras, retroprojetores, videocassetes 

e equipamentos de som, que possam ser utilizados para fins 

educacionais. 

~~ -fo1·ma como ser• operac i o na 1 izada essa dest inaç:ão de 

mercadorias apreendidas obedecer•, muito justamente, a ''critério~ de 

compensaç:ão das desigualdades das regi5es, em termos de indic~dores 

educacionais'' Cart. 2Q), mediante articulaç:ão entre o Ministério ~a 

Educaç:ão e do Desporto e a Secretaria da Receita Federal, perante a 

qual poderão cadastrar-se as entidades interessadas. 

5.2. Entretanto as demais mercadorias apreendidas - que 

não se prestem a fins educacionais - continuarão a ser destinadas 

conforme as normas em vigor C§ 2Q do art. lQ d6 Projeto>, ou seja, o 

art. 30 do Decreto-lei nQ 1.455~ de 7 de abril de 1976, com a 

redaç:ão dada pelo art. 83, II, da Lei nQ 7.450, de 23 de dezembro de 

1985 <caput do art. 1Q do P1~ojeto>. 

6. Inobstante, parece-nos que o Projeto de Lei sob exame 

poder• ser, ainda, aperfeiç:oado, consoante Emendas oferecidas adian

te. Caberia explicitar: a) ao final do§ 1Q do art. 1Q, que se in

cluem no conceito de mercadorias do caput, além de quaisque1· equipa

mentos "pat·a fins educacionais",· também "de pesquisa científica e de 

extensão universit.ria"; b > e ao final do caput do art. 2Q, qLte a 

distribuiç:ão das mercadorias ser• feita segundo os critérios ali es-
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tabelecidos, "em termos de indicadores educacionais", mas, também, 

''e de necessidades emergenciais das instituiç5es pdblicas de ensino, 

de pesquisa e de extensio." 

III 

7. Em face do exposto, é de concluir pela aprova~;llo do 

Projeto de Lei do Senado n9 5, de 1993, a~erfeiçoado com a ado~;io 

das seguintes Emendas: 

E111enda CAtn9 01 

Dê-se ao § 12 do art. 12 do PLS n9 5, de 1993, a 

seguinte redação: 

"Art. !R ..... , ... _ ................ _ ................ . 

§ !R Inclu~.-se, e~ressa•ent~, nas •ercadorias 
.1 quor .. ,.. rorlorror o capyt deste artigo, mat~rial de 

....ia lor•:it ica, fil•adoras, retroprojetores, videocas-
-setes ~ ~quipa•entos de grava~ão, reprodu~ão e a•
plia~llo d~ so•, alé• de todos os outros que possa• 
ser utilizados para fins educacionais, de pesquisa 
científica e d~ eKtensão universitária.-

Emenda CAE n9 02 

Di-se ao caput do art. 22 do PLS n9 5, de 1993, a 
seguinte reda~;ãq: 

-Art. e!! As •ercadorias a que se relere o artigo 
anterior serão distribuídas pela Secretaria da Re
ceita Federal, co• a orienta~ão do Hinistério da 
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E~uc•~lo ~ do Dw•porto, •~gundo crit.rio• d~ co•p~n
••~lo d•• d~•igu•Id•d~• d•• r~gi&•, ~• t~r.o• d~ 
indic•dor~• ~duc•cion•L•, ~ d~ n~c~••id•d~• ~•~rg~n

ci•i• d•• in•titui~IS.• pÚblic•• d~ ~n•ino, d~ P~•

<r~,t·i•• t1 d~ ~Kt~n•lo. • 
Sala das Comissões em, 24 de agosto de 1993 

Marluce Pinto 

Henrique Almeida 

Aib;mo Franco 

Bello Parga 

':1' : 

I 

t:) Almir Gabriel 
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TEXTO FINAL APROVADO HA COMISS~O DE ASSUNTOS ECON8MICOS 

SOBRE O PROJETO DE LEI DO SENADO n9 5, de 
1993 que ''disp5e sobre a doa~ão, a estabele
cimentos p~blicos de ensino, de mercadorias 
apreendidas por contrabando ou descam1nho. 

O CONGRESSO NACIONAL dec1·eta: 

Art. 19- As mercadoria apreendidas de que trata o 

Art. ~0 do Decreto-lei n9 1.455, de 7 de abril de 1976, com 
a reda~ão dada pelo art. 83, 1nciso II, da Lei n9 7.450, de 

23 de dezembro de 1985, salvo determina~ão em contririo, em 

cada caso, de autor1dade judiciir1a, serão destinadas ~ in

corporação ao patrim8nio de estabelecimentos p~blicos de en

sino. 

§ 19 Incluem-se, expressamente, nas mercadorias 

a que se refere o caput deste artigo, mater1al de inform,ti

ca, filmadoras, retroproJetores, Vldeocassetes e equipamen

tos de grava~lo, reprodu~~o e amplia~ão de som, aljm de to

dos os outros que possam ser utilizados para fins educaclo

nais, de pesquisa científica e de extensão un1versitiria. 

I 29 - As demais mercadorias apreendidas continua

rão a ser destinadas conforme as normas em v1gor. 

Art. 29- As mercadorias a que se refere o artigo 

anter1or serão distribuídas pela Secretaria da Receita Fede

ral, com a orienta~ão do Ministlrio da Educa~ão e do Despor

to, segundo critlrios de compensa~ão das desigualdades das 

regl5es, em termos de indicadores educacionais, e de neces

Sidades emergenciais das institui~5es p~blicas de ens1no, de 

pesqu1sa e de extensão. 
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§ 19 - As instltuiç5es federa1s de ensiho,- bem tom 

as Secretar1as de Educ~ção dos Estados, Distrito Federal e 

MunicÍPIOS, poderio se cadastrar JUnto ao M1nistir1o da Edu

cação para se cand1datarcm a receber a~ mcrcador1as aprcen

dldas~ des1gnando respons~v~l pora os respact1vos cont~tos. 

~ 2Q -.A Secl:f.t-a\"la Cl<:l Rectnta federal enc<:<mH•h«rá 

pcrio~_lc~m~ntc .l.lstn.6~~·~crcaao~-J.as opreendJ.das nos termo~ 
- . -. ~ ' ~ ' ~ 

do a\·t ._ 3.!2 c seun P~tr~:tsr=afos ao 1"'1~-nlst~rJ.o da E.ouc;:u;:ão e do 

ll~spo1·to~ CJL-e l.nd1ca1·á :C'l:S 1nct ltlllc:êi€s Tedel-als de errt;lnC) e~ 

~e for o caso, as Unidade~ Fecerridafi e o~ Mun1ciPlOS aptos a 

conforme su3 cidequa;5o aos d1ferentcs t1pos- ~e 

menta das de~pes~s de trancport~. 

A1·t. 39-.- Quàhcto se t1·at~, .. cc _semov-~·n"::€~. ou lí'IC\·Co.-

dor:i.~\'Z-- que eHJ.Jam condiç:ÕeS ~~-S.pE--cl-:à.lS CIG:· arma?.!Z'nãgcz·m, a. des-

Ssta lc1 entra cm v1sor na ~nta ac sua 

Art. ~g- Revogam-se as d1SPOS1~5e~ cm contririo. 

em 24 t1e- agosto d€ 19'18. 
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PARECEitN" Pi'l./, DE 1993 

. . ' .. 

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA, ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 102, de 1993, que "Altera 
dispositivos dos Decret'os-H:ís n•s 1001 e 
1002, de 21 de outubro de 1969, Código 
Penal Militar e de Processo Penal Militar, 
respectivamente". 

RELATOR: Senador CID SABOTA DE CARVALHO. 

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de Lei da Câmara n• 102, de 
1993, de iniciativa da ilustre Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara que investiga o 
extermínio de crianças e adolescentes, que "Altera dispositivos dos Decretos-leis n•s 1001 e 
1002, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar e de Processo Penal Militar, 
respectivamente". 

A iniciativa, que não recebeu emendas no prazo regimental, pretende incluir na 
letra c, do inciso II, do art. 9° do Decreto-lei I 001, a expressão "ou atuando em razão da 
função" e revogar a letra f daquele inciso, que dispõe ser crime militar em tempo de paz o 
ilícito praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado que, embora não 
estando em serviço. usa armamento de propriedade militar, ou qualquer material bélico, sob 
guarda, fiscalização ou administração militar, para a prática do ato ilegal. Acrescenta 
parágrafo único àquele artigo, com o seguinte teor: 

"Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo, guando dolosos contra a 
vida. cometidos contra civil, serão de competência da justiça comum (grifo nosso)". 

Além disso, por coerência com as sugestões anteriores, propõe a alteração do 
Decreto-lei nq 1002, de 21 de outubro de 1969, Código do Processo Penal Militar, passando 
para a competência da justiça comum os crimes dolosos contra a vida e prevendo que, 
nesses casos, o Inquérito Policial Militar deva ser encaminhado àquele foro comum (grifo 
nosso). 



8094 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO COUGRESSO NAéfONAL (Se(;ão II) Agosto de 1993 

Em sua justificação, os ilustres membros da Comissão Parlamentar de 
Inquérito que investiga o extermínio de crianças e adolescentes e ·a quem cabe a iniciativa da 
proposição, afirmam: 

"( ... ) surge a constatação de que o julgamento de policiais militares envolvidos. 
com o extermínio é muitas vezes permeado pelo corporativismo, que gera verdadeiro 
sentimento de impunidade nos criminosos fardados (grifo nosso)." 

' ' ' ' 

Entendemos que os membros da comissão levantaram com acerto as 
manifestações da "doença", enquanto a visão clara e objetiva das causas e do remédio 
apropriado, dependerá de novos trabalhos que o caso impõe. 

Ao analisarmos a proposição e sua justificação, fica patente que os 
proponentes não consideraram que a lei penal militar tem abrangência federal, destinando
se, prioritariamente, às Forças Armadas, embora estendendo-se às corporações militares 
estaduais (polícias militares), cuja impunidade é denunciada. Ao mesmo tempo, entendem 
que a impunidade resulta da sistemática vigente na fase processual do ciclo da persecução 
criminal, visto que aceitam como válidas e eficazes as conclusões do Inquérito Policial 
Militar (vide art. 2° da iniciativa). 

No que diz respeito à revogação do disposto na letra f, do inciso II, do art. 9° . 
do Decreto-lei 1001, a análise superficial nos leva a considerar a medida justa e lógica. 

Como ponto de partida do raciocínio, há uma consideração fundamental. Se 
um crime for cometido por um militar das Forcas Armadas que não esteja em serviço, 
utilizando armamento militar ou material bélico. fQra de área sujeita à administração militar 
(se em área sob administração militar o delito recairia na letra b, do inciso II), é altíssima a 
probabilidade de que, ao menos, um dos seguintes crimes, caracteristicamente militares, 
tenha sido praticado: furto, furto de uso ou roubo de arma ou material bélico. Se essa arma 
ou material bélico foram desviados para o cometimento de outro crime, por exemplo, matar 
alguém, esta~elece-se a conexão entre os dois delitos. 

Não há exemplo de dispositivo jurídico que permita ou recomende o 
julgamento, em separado, de crimes conexos, em mais de um tribunal, além disso, em foros 
diferentes. E isso é cs>mpreensível, porque somente o julgamento comum de delitos conexos 
permite a exata compreensão da culpabilidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e 
das conseqüências do crime, fundamentais para a aplicação da pena. 

Resta a verdade de que a Sociedade já não admite julgamento especial para 
quem cometeu crime comum. A Justiça Militar é levada, pela lei atual, a examinar casos que 
cabem, por mteiro, na Justiça Comum. A cada dia que passa fatos revoltantes são contados 
pela imprensíl e isso leva à necessidade inadiável de modificações urgentes. 
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Na Câmara .dos Deputados, como se verifica de modo fácil, houve grande 
empenho. Claro que restam senões. Não fora a urgência que o tema requer, poderia o 
Senado Federal, como Casa Revisora, adotar algumas alterações. Por exemplo,, vale 
salientar, terq fundada razão o brilhante Deputado Hélio Bicudo quando indaga a razão pela 
qual somente o crime doloso contra a vida praticado contra civil é que terá seu 
encaminhamento para a Jusriça comum. Por que não os demais crimes? 

Uma emenda senatorial poderia atender ao empenho do parlamentar em 
questão. Mas, ante a urgência, há de se esperar por uma outra oportunidade que deve existir 
próxima para, então, darmos um sentido mais amplo ao questionado. O avanço alcançado é 
substancial, não hã dúvida alguma. 

Hã mesmo certas preocupações que se não justificam. Se um militar, na 
vigilância de sua unidade, por imperativo de seu dever funcional, é levado a matar alguém, 
em circunstância que não permita outra saída, claro que nem crime estará havendo, ante a 
clareza da excludente. O dolo não seria lembrado e nem mesmo a culpa. Ressaltaria a 
excludente. 

Por certo as modificações propostas no presente projeto de lei levarão, depois 
do episódio da sanção, a que novas determinações sejam baixadas na orientação dos 
inquéritos que se imponham nas unidades onde o caso por acaso vier a se registrar. 

Mas, na verdade, a presente propositura não atinge à Justiça Militar, não a 
desconstitui ou cria obstáculos. Muito pelo contrário, haverá um melhor tratamento jurídico 
para que se saiba o que vai à justiça especializada e o que se destina à justiça comum. Nada 
transcende ao Poder Judiciário por conta das modificações. 

O foro militar é especial. Nas suas dimensões não cabe o dolo no crime contra 
a vida, o que não significa que sempre que morrer alguém, por morte provocada, haverá 
necessariamente o dolo. A ocorrência tipicamente militar, em que alguém venha a perder a 
vida, não consuma o dolo, mesmo pela natureza do fato. E, concluindo o inquérito pela 
existência da excludente e julgando a justiça especializada de outro modo, nada impedirá 
que os autos sejam remetidos para ajustiça comum, mesmo nessa fase. 

Depois que o presente projeto de lei for transformado em lei, após a 
determinação presidencial através da sanção, os inquéritos policiais militares terão novas 
diretrizes, a serem impostas depois que a nova ordem legal estiver sendo observada. 

Não hã preocupaÇões maiores. Apenas devemos varrer os absurdos técnicos e 
que resultam em uma atividade indevida da justiça especializada, mal utilizada por 
equívocos da própria legislação. Nem se pense que o julgamento na justiça comum é mais 
rigoroso do que aquele que ocorre na justiça militar. Se fizermos um exame estatístico 
terminaremos, é bem provável, por concluir que a justiça especializada é até mais rigorosa, 
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pois já ·houve caso em que alguém _condenado em foro militar logrou, por fim, o 
desaforamento do processo e najustiça'comúm ganhou absolviç-ão: 

. A ,ql,I\!Stão é técnica, acima de tudo técnica mas que, por fim, permite ao povo 
ver criminosos comuns na justiça comum. As ocorrências militares, notadamente no campo 
disciplinar, silo especiais por sua própria natureza. 

A justificação do· projeto é breve e muito ligada ao extermínio de crianças, 
numa sequência que realmente atorm·enta. Escrita a idéia, proposto o pensamento, tudo 
passa a transceder o desejo fixado, para resultar em um aproveitamento mais hábil e mais 
amplo. 

Por isso somos pela aprovação do presente projeto, na forma de como foi 
remetido pela Câmara dos Deputados. É oportuno, de boa técnica e atende ao exame quanto 
à constitucionalidade. 

É o parecer. 
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.. PÁ.RECERN°285_,DE 1993 

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA, sobre o Projeto . 
de Lei da Câmara n° 149, de 1993, que 
"Cria a Secretaria Nacional de 
Entorpecentes e. dá outras providênci~s". 

' '0' 'T 
' .. '.' 

· Relator: Senador PEDRO TEIXEIRA 

I - Do relatório 

Q Projeto de Lei da Câmara n° 149, de 1993, de 
autoria do Poder Executivo da União, tramita em regime de 
urgência nos termos dos§§ 1° e segs. do art. 64 da Co(\stituição 
Federal, e tem por finalidade a criação da Secretaria Nacional de 
Entorpecentes, no âmbito do Ministério da Justiça, a funcionar 
como órgão central do Sistema Nacional de Prevenção, 
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, de que trata o art. 3° 
da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976. 

Define o Projeto, como competência principal da 
supracitada Secretaria, as tarefas de supervisionar, acompanhar e 
fiscalizar a execução das normas estabelecidas pelo Conselho 

Federal de Entorpecentes e exercer a administração das 
atividades relacionadas com o tráfico e uso de substâncias que 
.determinem dependência física ou psíquica. 

À Secretaria Nacional de Entorpecentes é, ainda, 
atribuída a incumbência de promover a integração ao Sistema 
Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de 
Entorpecentes dos órgãos dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios que exerçam atividades concernentes à prevenção, 
fiscalização e repressão de entorpecentes e substâncias que 
determinem dependência física ou psíquica. 
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Segundo o Projeto, deverão ser submetidos à 
supervisão técnica da Secretaria Nacional de Entorpecentes os 

· diversos órgãos da administração pública Federal, no art. 4° 
discriminados, que têm atividades relacionadas à prevenção ao 
uso indevido de produtos e substâncias que determinem 
dependência física ou psíquica, disciplinadas pelo Conselho 
Federal de Entorpecentes, sem prejuízo da subordinação 
administrativa aos órgãos em cuja estrutura estejam integrados. 

Quanto a sua estrutura, a Secretaria Nacional de 
Entorpecentes será dividida em dois Departamentos, a saber: o de 
Supervisão Técnica e Normativa e o de Acompanhamento e 
Fiscalização, cada um composto por duas divisões, a terem suas 
organizações e funcionamento regulados em ato do Poder 
Executivo. 

No Projeto está prevista a criação de nove cargos em 
comissão, todos de Direção e Assessoramento Superior- DAS. 

Por fim, são propostas alterações nos arts. 1°, 2° e 5° 
da Lei n° 7 .560, de 19 de dezembro de 1986, que "Cria o Furido 
de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso, 
dispõe sobre os bens apreendidos e adquiridos com o produto de 
tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas, e dá outras 
providências"_ 

No tocante ao referido art. 1°, a alteração proposta tem 
por fim transferir a gestão do FUNCAB do Conselho Federal de 
Entorpecentes CONFEN à Secretaria Nacional de 
Entorpecentes. Propõe, ainda, modificar a denominação do Fundo 
de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso 
- FUNCAB, que passará a ser chamado de Fundo de Prevenção, 
Recuperação e de Combate ao Abuso de Drogas. 

Quanto ao art: 2° da citada Lei, o que se pretende é a 
modificação na constituição das receitas do FUNCAB, por 
proposta introduzida no Projeto em decorrência de emenda da 
Relatara na Comissão de Defesa Nacional da Câmara dos 
Deputados, por fim acolhida no Plenário daquela Casa. A 
alteração objetiva definir novas fontes de recursos. do que se 
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constituem as receitas do FUNCAB. Assim, ao passo em que 
atualmente a receita da fUNCAB é constituída pelos cinco itens 
especificados nos incisos do artigo em comento, a emenda da 
Câmara visa substituí-los por wrecursos de outras origens, 
inclusive de recursos ou financiamentos externos e internos, e os 
oriundos de participaç~o na apreens~o de bens móveis e imóveis 
utilizados no tráfico de drogas, conforme dispuser a lei". 

Por derradeiro, as alterações propostas no art. 5° da 
Lei n° 7.560/86, da mesma forma introduzidas por Emenda da 
Comissão de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, têm por 
escopo principal acrescentar parágrafo único ao referido artigo, 
estabelecendo a proporcionalidade com que devem ser 
destinados os recursos do FUNCAB, ficando assim definida a 
proporcionalidade: quarenta por cento, havidos por sentença 
judicial relacionada ã repressão ao tráfico ilícito de drogas serão 
destinados ã Polícia Federal e a convênios com a Polícia Estadual 
responsável pela investigação que deu origem à decretação do 
procedimento; vinte por cento para sua gestão; e quarenta por 
cento para a prevenção. 

Não foram oferecidas emendas no prazo regimental. 

É o relatório. 

11 - Da constitucionalidade, juridicidade e regi
mentalidade 

Á Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania é 
atribuída a competência para opinar sobre a constitucionalidade, 

. juridicidade, regimentalidade e mérito da matéria em exame, 
conforme dispõe o art. 1 01 do Regimento Interno. 

Tratando-se de proposição que versa sobre criação, 
estruturação e atribuições de Ministério e órgão da administração 
pública e, ainda, sobre criação de cargos públicos, encontra-se em 
consonância com o art. 48, incisos X e XI da Constituição Federal, 
que dispõem sobre a competência do Congresso Nacional para 
apreciar matérias desta natureza. 
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Em outro aspecto, está observada a competência 
privativa do Pre.sidente da República quanto à iniciativa legislativa, 
nos termos do disposto no art. 61, inciso 11, alfneas "a" e "e", do 
texto constitucional. 

Não há vicios quanto à juridicidade da proposição. 

Quanto à técnica legislativa, entendemos que a 
matéria deva merecer reparos na redação adotada no art. 11 do 
Projeto, pertinente à modificação proposta no art. 2° da Lei no 
7.560/86, por intermédio de Emenda acolhida pela Câmara dos 
Deputados, de autoria da Relatora da matéria na Comissão de 
Defesa Nacional daquela Casa. A redação não nos pareceu clara. 
Também não encontramos justificação respectiva que nos levasse 
a compreender exatamente o propósito da modificação 
pretendida. Quer nos parecer que a intenção da autora não foi 
esvaziar as fontes de recursos do FUNCAB. Por conseguinte, ao 
nosso ver, para melhor compreensão do texto legislativo em 
exame deve permanecer inalterada a legislação em vigor no que 
diz respeito aos itens que constituem a receita do FUNCAB, que 
são os incisos I a IV e parágrafo único do art. 2° em comento (cuja 
legislação citada anexamos nesta oportunidade), merecendo ser 
acrescido de inciso V como mais uma fonte de receita, 
aproveitando-se nesse dispositivo, dentro do possível, o conteúdo 
da proposição em apreço da Comissão de Defesa Nacional da 
Câmara dos Deputados, na forma da seguinte emenda: 

Emenda 0°-1 

Dê-se a seguinte redação ao art. 11 do Projeto de Lei 
da Câmara n° 149, de 1993: 

"Art. 11. ······-··-····-······························-·-················· 

................................................................................ 

Art. 2° Constituirão recursos do FUNCAB: 

1- dotações especfficas estabelecidas no 
orçamento da União; 
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· -11- doações de organismos ou entidades 
. nacionais, internacionais ou estrangeiras, 

bem como de pessoas flsicas · ou jurfdicas 
nacionais ou estrangeiras; 

· fi/- recursos provenientes da alienação dos 
bens de que trata o art. 4° desta Lei; 

' . '' '., 
IV- recursos provenientes de. emolumentos 
e multas, arrecadados no·· controle e 

. fiscalização de drogas e medicamentos 
· controlados, bem como de produtos 
.químicos utilizados no . ,. fabrico . e 

·-,transformação de drogas de abuso .. 

V-. recursos de outrâs ·origen~; ·j~~fusi~e ~s 
provenientes de financiamentos externos e 
internos. 

Parágrafo único. Os· saldos verificados no 
finá!···· ·ae · cada· exercfcid' ··serão 
automatica'mente transfefidbs · para·.· o 
exércício seguinte, â crédito do FUNCAB. 

, 
u ~· .-,. •• 04 •• •••••••••••••••• ~··-···· ••••• ~I h .. ~ .... -~ ....... -~ ....... ,:.~ ...... · ... ~-

'_•, 

Da mesma forma, entendemos deva merecer reparos 
o texto do mesmo art. 11 do Projeto, quanto à proposta de adição 
de parágrafo único ao art. 5° da Lei n° 7.560/86. Essa alteração foi 
introduzida no Projeto por conta de emenda apresentada também 
pela Relatara da matéria na Comissão de Defesa Nacional da 
Câmara dos Deputados. Assim como no caso do art. 2°, cujo 
exame deu origem à Emenda n° 1 proposta neste Parecer, a 
questão pela qual nos insurgimos contra a redação dada é de falta 
de clareza de propósitos e de desconformidade com as 
considerações aduzidas como fundamentQ da Emenda. 

Senão vejamos. A Relatara da matéria na Comissão 
de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados argumenta, em 
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seu Parecer, que a Polícia Federal não foi contemplada com "os 
recursos que o artigo 11 do Projeto de Lei parece ordenar." 
Continua dizendo que "é sabido que a cada missão correspondem 
os meios para executá-la." E conclui pela necessidade de 
especificar a destinação de "recursos adequados para a Policia 
Federal cumprir sua missão constitucional no que respeita ao 
combate ao tráfico, mas sem excluir meios para que as magnas 
tarefas da Secretaria Nacional de Entorpecentes possam ser 
levadas a cabo". 

No entanto, a redação pela qual optou a Deputada e 
que foi acolhida pelo Plenário da Câmara dos Deputados é 
confusa e não corresponde, em parte, ao consenso a que alega 
ter chegado em reunião realizada no Ministério da Justiça com 
autoridades daquele Ministério e da Polícia Federal, que deu 
origem à redação do dispositivo em causa. Pelas razões expostas, 
e, tomando como base informações trazidas pela própria Relatora 
da matéria na Comissão de Defesa Nacional da Câmara dos 
Deputados em seu Parecer - que nesta oportunidade faço juntar
se ao processado -, apresentamos a seguinte emenda ao Projeto 
em apreciação: 

Emenda n° 2 

Dê-se a seguinte redação ao art. 11 do Projeto de Lei 
da Câmara n° 149, de 1993: 

"Art 11 . . ................................................ ·-· ............... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . 

Art. 5°················································-········· 

Parágrafo único. Quarenta por cento dos 
recursos do FUNCAB de que trata o item III do art. 2° 
desta Lei serão destinados à Polícia Federal e a 
convénios com a Polícia Estadual responsável pela 
investigação que deu origem à decretação do 
procedimento." 
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III - Do mérito 

A Constituição Federal deu especial relevância ao 
tema do combate e prevenção ao tráfico e uso- de drogas, 
conforme se depreende dos diversos dispositivos nela inseridos 
que tratam da matéria (arts. 5°, incisos XLIII e LI; 144, § 1°, inciso 
11; 227, § 3°, incísôVf; e 243, parágrafo único). . '' 

O Ministro da Justiça, na Exposição de Motivos que 
acompanha a Mensagem de encaminhamento do Projeto ao 
Congresso Nacional, ressalta a necessidade da criação de um 
órgão' singular, na estrutura do Ministério da JustiÇa, com a 
competência exclusiva -de acompanhamento, fiscalização e 
consecução da- política nacional de entorpecentes traçada pelo 
CONFEN. -

Não nos resta dúvida de que a matéria, em sua 
essência, é oportuna e louvável no seu mérito, cuja aprovação 
pelo Congresso Nacional · dotará o Sistema Nacional de 
Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes de um 
importante órgão para a consecução da tarefa primordial de 
sup~rvisionar, acompanhar e fiscalizar a execução das normas 
estabelecidas pelo CONFEN. 

Não obstante, detectamos a existência de uma 
superposição de competências entre a S11cretaria Nacional de 
Entorpecentes, que ora se propõe criar, e o Conselho Nacional de 
Entorpecentes. 

Como se vê da leitura do art 2° do Projeto, à 
Secretaria Nacional de Entorpecentes é atribuída a competência 
não apenas de supervisionar, acompanh~r e fiscalizar a execução 
das normas estabelecidas pelo CONFEN, como também a de 
exercer a administração, a coordenação geral, a supervisão, o 
controle e a fiscalização das atividades relacionadas com o tráfico 
e uso de substâncias que determinem dependência física ou 
psíquica. 

Verifica-se, assim, um conflito de competência a teor 
do disposto no art. 4° do Decreto no 85.11 O, de 2 de setembro de 
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1980, em que ao Conselho Federal de Entorpecentes é conferida 
a atribuição, dentre outras, de exercer a coordenação geral, 
$Üpervisão, . controle e fiscalização das atividades relacionadas 
éom o tráfico e uso de entorpecentes e substâncias que 
determinem dependência física ou psíquica. 

Ao nosso ver, a substituição, no art. 2°, do termo 
e.xercer - que traduz função, atribuição - pelo termo executar -
que significa ação, implementação - solucionaria o conflito de 
competências, pois ficaria o Conselho incumbido das tarefas de 
normatização, estabelecimento de políticas e diretrizes, 
supervisão e coordenação geral dessa política, e a Secretaria com 
a incumbência da execução da parte operacional, envolvendo e 
integrando - conforme dispõe o art. 4° do Projeto em análise - as 
diversas instituições e repartições que lidam ou colaboram com a 
execução desta política. 

Há que se ressaltar que o Conselho é um órgão 
colegiado representativo, traduzindo uma expressão democrática 
e especializada da sociedade que não poderia ser substituída, 
com vantagem, pela visão unilateral de um executivo que dirigisse 
a referida Secretaria. 

Propomos, assim, a seguinte emenda dando nova 
redação ao art. 2? •. do Rrojeto: . ..., 

Emenda n° 3 

No art. 2°, onde se lê 11 
... exercer a administração, a 

coordenação geral . .. 11
, leia-se 11 

• • • executar a administração, a 
coordenação geral ... 11

• 

Em outro aspecto, a redação do art. 3° do Projeto não 
se coaduna, no nosso entender, com a função específica do 
Conselho Federal de Entorpecentes, conforme a legislação que o 
criou na condição de "cabeça do sistema", por ser o órgão 
normativo, delineador de políticas e diretrizes, e por isto 
denominado na legislação que o instituiu como "órgão central". Na 
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verdade, verifica-se ser a Secretaria Nacional de Entorpecentes 
um órgão central de execução, enquanto o Conselho Federal de 
entorpecentes seria o órgão central de políticas e diretrizes. Por 
essas razões, propomos, por intermédio da seguinte emenda, a 
supressão do art. 3° do Projeto: 

Emenda n°4 

Suprima-se o art. 3° do Projeto de Lei da Câmara n° 
149, de 1993, renumerando-se os demais. 

Para finalizar, sugerimos, por intermédio da emenda a 
seguir apresentada, modificação no art. 11 do Projeto, no que 
concerne à alteração proposta no art. 1° da Lei n° 7.560/86, a fim · 
de que os recursos do FUNCAB, que passarão a ser geridos pela 
Secretaria Nacional de Entorpecentes, devam ter o seu plano de 
aplicação e projetas submetidos à apreciação prévia do Conselho 
Federal de Entorpecentes. 

Entendemos que a transferência, pura e simples, da 
gestão dos recursos do FUNCAB não garante a sua boa aplicação 
no . ~entido _da otimização e da consecução dos objetivos da 
politica nac1onal sobre drogas, que é ~atribuição do referido 
Conselho. Com efeito, ao abdicar da gerência dos recursos 
?ever!a o Conselho manter a atribuição de apreciar o orçamento: 
1sto e, o plano de aplicação desses mesmos recursos e os 
projetas por eles financiados . 

. Por essas razões, propomos a seguinte emenda: 

Emenda no 5 

Dê-se a seguinte redação ao art. 11 do Projeto de Lei 
da Câmara n° 149, de 1993: 

"Art. 11 . ...................................... , ......................... . 



8106 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC10NAL (Seção 11) Agosto de 1993 

Art. 1° Fica institufdo, no âmbito do 
Ministério da Justiça, o Fundo de Prevenção, 
Recuperaçeo e de Combate ao Abuso de Drogas -
FUNCAB, a ser gerido pela Secretaria Nacional de 
Entorpecentes, cujos recursos deverão ter o seu plano 
de aplicaç§o e projetos submetidos à apreciaç~o 
prévia do Conselho Federal de Entorpecentes. 

, 

Em conclusão, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara n° 149, de 1993, com as emendas ora propostas. 

Sala das Comissões, em 25 de agosto de 1993 • 

. ~~SIDENTE 
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Carlos 

rp1708r0 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe· 
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Do Expe· 
diente lido, constam os Projetes de Decreto Legislativo n"" 
27 a 32, de 1993, que terão, nos termoS do art. 376, c, do 
Regimerifõ fritemo, perante a Comissão de _Relações Exte
riores e D_efesa Nacional, o prazo de cinco dias para recebi
mento de emendas, findo o qual a referida Comissão terá 
quinze dias, prorrogáveis por igual período, para opinar sobre 
as proposições. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os projeros 
lidos terão, nos termos do art. 376, c, do Regimento Interno, 
perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
o prazo_ de cinco dias para recebimento de emendas, findo 
o qual a referida Comissão terá quinze dias, prorrogáveis 
por igual período, para opinar sobre as proposições. 

O Sr. _José Pag_to Bisol--Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Estamos 
procedendo à leitura do Expediente. -

O SR. JOSÉ PA~O BISOL - Sr .. Presidente. quero 
levantar a nulidade desta sessão, pois a sessão do Congresso 
não está encerrada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Posso eomu· 
nicar a V. Ex~ que a encerrei. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Mas a sessão não está 
encerrada porque não basta a palavra, é precisO prõclamãr 
o resultado da votação que estava sendo feita. V. Ex~ tem 
o resultado? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Se V. Ex• 
parte desse pressuposto ... 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Quem sabe consultamos 
o Reginiento? - --

Q~d~ o D'carli 
. - -- - ; . - - . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Fõlencer· 
rada a votação, em seguida .. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Sr. Presidente, não se 
pode encerrar a seS:$ãO_ sem prOClamar o resultado do_ que 
está sendo apurado. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Maso resul· 
tado não é facilmente apurável. Se V. Ex~ estivesse lá e tivesse 
levantado a questão de ordem ... Mas todos concordaram que 
a apuração vai demorar umas duas, três ou até mesmo quatro 
horas. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - E o que me importa 
iss_o? Só quero que o Regimento seja C1:Jmprido. Isso é sufi
ciente para se descumprir a lei? Vamos aguardar quatro, cinco, 
seis horas, vamos fazer as coisas co_ro_o_o R~gimento manda. 
A sessão não _está encerrada, embora -y. Ex" a tenha encer
-rado; mas V. Ex~. no máximo, encerrou a votação. _Sem procla
mação do resultado, não há encerramento da sessão do CQii
g!esso. - - - - ~ - · -- - - - .-

Esta sessão é nula, Sr. Presidente. Por que insistir nela? 
Não existem 77 Srs .. Senadores aqui, no Senado. 

O SR. PRESIDENTE(Chagas Rodrigues)- Nobre Col~· 
ga, vamos por part'es. O Presidente do-Senado me -p-ediu para 
proceder desta maneüa. Estams numa inovãÇãõ. V. Ex", que 
é um grande jurista, sabe que vem dos romanos. '"A necessi
dade não conhece lei." 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Sou apenas um juiz, 
cumPrO a lei. auan--ao- a· lei é inconveniente, o legislador existe 
para modificá-la. 

Sr. Presidente, preste atenção ao que vou lhe dizer, since
i-amerite: ou aqUClã.- sessão é nula ou esta é; uma .das duas 
é nUla. Não quero levantar a_ n_':ll~~adc daquela. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Eu gostaria 
de dizer a V. Ex\ nobr Senador José Paulo Bisol,_que estamos 
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inovando. Não há previsão de apreciação de ~veto, através 
de cédula de votação. 

O SR. JOSll: PAULO BISOL- Estão é nula, Sr. Presi· 
dente. É V. Ex• que está dizei-Ido. -- _-

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Não .. Nós 
chegamos a esse entendimento. Todos os Líderes chegaram 
a esse entendimento. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -'-c-Não há entendimento. 
para não cumprimento de -lei, Sr. Presidente. Nem J~vante 
isso, pois é o que não quero levantar. Então, aquela sessão 
é nula. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - liso não 
vem desta Mesa, mas de sess.ões legislativas anteriores, porque 
estamos diante de uma situação difícil. E!:itou- aqui todos os 
dias para abrir a Sessão. V. Ex~ está aqui todos os dias. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- V. Ex• pode ser um 
mártir, maS temos quC fuudar a Jei, Sr. Presidente. A lei 
diz que aquela sessão está encerrada. 

O SR. PRESIDENÍE(Chagas Rodrig~~s) ~ ... mas nem 
todos os Srs... Congressistas estão aqui, e o Congresso precisa 
apreciar os vetos. Então, desde a sessão legislativa passada 
foi decidido que os vetos seriam apreciados através de cédula 
de votação, e não mais um a um, cm face do grande número 
de vetos. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Entendo tudo isso, Sr. 
Presidente, só_ quero ínslstir nisso~_-eXisteril leis que são jus 
cogens e outras que são jus dispositivum. O acordo dos interes~ 
sados pode afastar o cumprimento do direito dispositivo, da 
lei dispositiva. mas não pode afastar o cumprimento do jus 
cogens. Regimento do Senado é jus cogens. Não há acordo 
que possa passar por cima, ademais será um escândalo nacio
nal. Sr. Presidente. 

O que afirmo é que, segundo o que aPrendi dos Re.gi-: 
mentes desta Casa, da Câmara e do Regimento do Congresso, 
aquela sessão não está encerrada, porque houve uma votação, 
que ainda não fOi apurada, e cujo resultado ainda não foi 
proclamado. E não há como encerrar uma sessão sem procla· 
mação do resultado. É isto o que estou sustéritando. 

O Sr. Elcio Alvares - Sr. PresidCnte, peço a palavra 
para contraditar a questão de ordem do nobre Senador José 
Paulo Bisai. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Com a pala
vra V, Ex• 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para contraditar. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Senhor José 
Paulo bisol está levantando urna queStão que precisa ser exa
minada. evidemente, à luz do Regimento. Parece-me. que, 
dentro do Regimento, o dispositivo que trata do assuntO:_ fala 
que, terminada a votação, será feita a apuração. sem qualquer 
remissão expressa ao fato de se poder fài:er uitla sessão do 
Senado e declarada encerrada a reunião do Congresso. 

lss_o_ me chamou a atenção pelo ínusitad() __ do procedi
mento, apesar de já termos exemplos anteriores, ou seja, 
votamos todos os vetos através de uma cédula única, que 
é uma prática diferenciada daquela que estávamos realmente 
admitindo aqui para votação de vetos. _ 

Mas há um fato importante-- e- quero me- socorrer de 
·Uma manifestçaão do Senador Mauro Benevides, publicado 
no Diário do Congresso Nacional- que estabelece um prece-

dente, nâà anulou e tudo prosseguiu da mesma forma, sem 
qualquer prejuízo da questão. Penso que esse debate é salutar 
para fixarmos urria norma de procedimento. Num primeiro 
passo, entendo que, se realmente foi lacrada a urna e está 
sendo apurada no Prodasen, com a presença de alguém que 
representa a Mesa, logicamente, na outra _ses_são do Congresso 
será proclamado o resultado. 

Como foi encerrada por V. Ex~- e é a palavra de V. 
Ex\ na qualidade de Presidentl! do Congresso, que determina 
o encerramento ___;., obvi_amente esta reunião do Senado pode 
ser realiza~a. Eu gosta-riã apenas de convocar a atenção do 
Senador José Paulo Bisol, sempre ciosa da prática regimental 
escorreita, para uma fala ·do Senador Mauro Benevides, no 
Diário do Congresso Nacional, reportando-se a um caso idên~ 
tico a este. 

Diz o Senador Mauro Benevides. presidindo o Senado: 

"Srs. Senadores, na sessão de ontem do Congresso 
Nacional foi adotada a sistemática de cédula para apre
ciação de vetos presidenciais. naturalmente, todos 
aqueles que, sem caráter de complexidade ou aspecto 
polêmico, poderiam ser incluídos na cédula única. O 
comparecimento que se registrou naquela sessão foi 
realmente animador, presentes 397 Srs. Deputados e 
62 Srs. Senadores. 

A apuração se processou através do Prodasen e 
foi acompanhada pela Mesa por parte do Senador Ra~ 
chid Saldanha Derzi, com a presença também de vários 
Parlamentares, Senadores e Deputados, que fizeram 
questão de acompanhar 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 Cântara e rio Senado, pela apuração que se procedeu 
no âmbito do Prodasen. Esclareço mais que foi elabo
rada uma Ata, assinada pelos membros da Mesa e pelo 
Secretário da Casa, Senador Rachid Saldanha Derzi, 
que ficará à disposição dos Srs. Senadores na Secreta
ria-Geral da Mesa. 

Aliás, para que integre os Anai!> do Senado Fede
ral, vou pedir ao 1'' Secretário, Senador Rachid Salda
nha Derzi, que proceda à leitura da Ata conclusiva 
e final de apuraçãO âos vetos. ontem apreciados pelo 
Coi:tgresso NacionaL" 

E segue a apuração. 
Obviamente, a questão levantada pelo Senador Paulo 

Biso!- e bem conheço o procedimento de S. Ex•_- pode 
se delongar, inclusive merecendo agora. de parte da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. uma opinião a -respeito 
do assunto. Mas entendo, Sr. Presidente, com a maior vénia 
à intervenção do eminente representante do Rio Grande do 
Sul, que não há nenhum impedimento, mesmo porque já existe 
um precedente. E me parece que o_encerramento da reunião 
do Congresso já foi efetivado. O que está pendente ainda 
é a apuração de_ uma votação que realizamos, não pelos meios 
usuais da Casa. mas por um modelo de cédula única, que 
inequivocamente precisa de uma apuração acurada. Tanto 
que foí agora pedido o apoio do Prodasen para apurar os 
resultados dos 75 vetos. 

Sr. Presidente, é essa a consideração que eu gostaria 
de fazer. Entendo, a princípio, que não há nenhum impedi-
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menta, tendo em vista já termós precedentes._ Até certo ponto, 
parece-me que a palavra do Senador Mauro Benevides é üneí
ramente favorável à sustentação do ponto de vista que agora 
também levamos à Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Quero ainda 
comunicar aos_Srs. Senadores que não estavam presentes que, 
atendendo à solicitação de alguns Líderes, foram retiradas 
da cédula de votação algumas matérias, ficando estabcle_cido 
que, se surgissem votos com_ relaç?o -às mesrn~s, os ~~to,~ 
não seriam_ apurados. _ _ __ 

Estamos procurando agir da melhor maneira possível. 
Quero ainda dizer ao nobre Senador José Paulo BisQl que 
é evidente, â esta altura~ que não tercinos número -para Vota
ção. Há um expediente que está sendo lido, para que o Senado 
cumpra parte das suas obrigações no que tange a esta sessão. 

Eu pediria aO nobre Colega que compreendesse essa ex~ 
plicação. Todos nós estamos intere&sados em_ que o Senado 
leve a efeitO" aquilo que a Nação dele reclama. Se V. Exa 
e os Senadores aqui presentes estamos é porque temos condi~ 
ções para isso. Aí ,estão as críticas ao_ Pod~r Legislativo, ao 
Senado Federal. E evidcn~e que estamos trabalhando. Os 
Senadores e De-putados que foram até o Prodasen deverão 
ficar lá, talvez, até as 22 ou 23 horas. ---

Nós aqui estamos porque foi convocada 3 sesS<iõ~ e p-Orque 
assim tem sido. Abrimos a sessão, procedeu~se à leitura do 
expediente. Quan_to à questão levantada por V. Ex~_, _pode:_ 
haver um recurso para a Comissão de_Cons~ituição, Justiça 
e Cidadania. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Sr. Presidente, recorro, 
então, da decisão. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa 
aceita o recurso para a Comissão de CoriStituição, Justiça 
e C'idadania. 

Nos termos do art. 408, considero que o Senador José 
Paulo Bisol tenha recorrido para o Plenário; e é como estabé"~ 
Icei. Em última análise, a Mesa so.lic.ita a audiência da Comis
são de Constituição, Tustiça e Cidadania, para _que profira 
parecer sobre a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1'' Secretário. 

É lido o seguinte: · 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

OF. /CAEi044/93 
Brasília, 24 de agosto de 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 2n do art. _91 do Regimento~ Int_ern9, 

comunico a V. Ex• que esta Comissão aprovou o PLS n·-' 005 
de 1993 de autoria do Senador Dario Pereira que "dispõe 
sobre a doação a EstabelecimentoS Públicos de Ensino de 
mercadorias apreendidas por contrabando ou descaminho". 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus-protestos de eleva-
da estima e ·consideração. --Senador João Rocha - Presi-
dente. --

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Com refe
rência ao expediente que acaba de ser _Udõ, a Presidência 
comunica ao plenário que, nos termos do art. 91, §§ 3'-' a 
s~. do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de cinco_ dias 
úteis para a interposição de recurso por urfi décimo da compo-

sição ~da Casa, para que o Projeto. de Lei do Senado on 5, 
de 1993, seja apreciado pelo Plenário. 

Sobre a mesa, projeto de Lei do Senad9_, guc será lido 
pelo Sr. l'·' Secretário. 

É lido o seguinte. 

PROJETO OE LEI DO SENADO N• 108, DE 1993 

Modifica o parágrafo 1 o do art. 74 do Código de 
Processo Penal para incluir na competência do Tribunal 
do Júri o julgamento de crimes contra,_ a_~J)ministraç4~ 
Pública, o Sistema Financeiro Nacional, a Seguridade 
Social e a Ordem Tributária. 

O Congresso Nacional deqeta:. . _ _ . 
Art. !" O § 1·.• do art. 74 do Decreto-Lei .n" 3.689. de 

3 de outubro de- 1941 (Código de P.rocesso Penal,) passa _a_ 
vigorar com a seguinte redaçãci: · · · · · · 

··Art. 74. . ............. , ........ ·-·····•'··········--····· 
§ la, . Cõ~pete ao Tribunal do Júri o julg3r0ento 

dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1" e 2°, 122, pará
grafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, 
consumado5_mi tentados, assim êóffi'ó dós~c'rimes-contra 

. a Administração Públíca, o Sistema Financeiro Nacio
---nal, a Seguridade Social e a O idem Tributária, -quando 
-- --apen a dos com reclusão". 

Art. 2·' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3\' Rcvogam~se as disposições em contrário. 

JUstificação 

__ _ .9 pres~nte projeto_ tem pór' ob]etivO incluir ·na compe
tência do Tribunal do Júri o julgamento dos crimes contra 
a Administração -Pública, o Sistema Finariceiro-NaciO,Qal, a 
Seguridade Social e a Ordem Tributária, -q-uando apenados 
com reclusão, tendo em vista que pela atual sistemática do 
Código de_ Processo Penal somente crimes dolosos ~ntra a 
vida são submetidos a julgamento do Tribunal popular. 

Assim, delitos tais como: peculato, corrupção, concussão. 
contrabando, denunciação caluniosa, exploraç_ão de prestígio, 

-bem como aqueles contra o Sistema FlnanceitCfNadoilal,- a 
Seguridade Soda! e a Ordem Trib_utá~ia deixam, pelo _projeto, 
-.d~ ~e r julgados por juiz síngular e passam a sê-lo pelo Júri, 
sempre que-a pena prevista seja a de_ reclusão. 

Para que se compreenda adequadamente a expansão das 
atribuições do Júri Popular, que ora estamos propondo, bem 
assim a constitUciOnalidade da iniciativa, oferecemos_~ a seguir, 
um resumo da evolução constitucional da instituição_ em nosso 
pais". 

O Tribunal do Júri surgiu no Brasil em 1822, competin
do-lhe apenas o julgamento dos delitos de imprensa. 

A Constituição Política do Império, de 25 de março de 
1824, atribui competência ao Tribunal do Júri para-todas as 
infrações penais e para fatos civis. 

A Carta Magna da República, de 24 de fevereiro de 1891, 
manteve o Júri, elevando-o em nível de garantia individuaL 

A Constituição, de 16 de julho de 1934, dispõE: em seu 
... art~ __ 72:_ .. mantida a instituição do Júri, com a organzação 
e as atribuições que lhe der a lei". 

_ A Constituição de 10 de novembro de 1937 silenciou 
a respeito do ãssunto, daildo margem <"!. que o DCcreto-Lei 
no 167, de ·s~l-38, cm seu art. 92, b, abolisse a sobt:-rania 
dos veredictos d_o júii, ao permitir recurso de apelação quanto 
ao mérito, nos casos de "injustíça de decisão, por sua completa 
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divergência com as provas existentes nos autos ou produzidas 
cm plenário". E conforme o art. 96 do mesmo Decreto. O 
Tribunal de Apelação poderia aplicar a pena mais justa ou 
absolver o réu. 

A Cart3 Política de 18 de setembro de 1946 recolocou 
a instituição entre as garantias individuais, bCm como res_tabe
leceu a soberania dos seus veredictos, nos termos de seu art. 
141, § 28, verbis: "iTiãntida a-hl"stitUiÇão Cio-Júri, com a organi
zação que lhe der a lei, contando que seja sempre ímpar 
o número dos seus membros e gara-ntido o sigilo 4i.lS v9taç_ões, 
a plenitude da defesa do réu e_ a sob!.!rania dos veredicto~ 
será obrigatoriamente da sua competência o julgamento dos 
crimes dolosos contra a vida". 

Foi com base nesse disposifívO da ConstituiÇ-ão de 1946 
que a Lei n" 1.521, de dezembro de 1951, em seu art. 12, 
attibuiu ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes contra 
a Economia Popular. Em suma, a ConstitUiçãO proibiu que 
a lei ordinária retirasse da competência do Júri os crimes 
dólosos contra a vida. Contudo, nada ímpedia que outros 
crimes fossem submetidos pela lei ordinária ao julgamento 
do órgão jurisdicional popular. 

Por fárça da ConStlfulçaO de· 1967 ê- dlf_E:_ry}_enda Constitu
cional n~ I, de 1969, a única atribuição do TríbUnal do- Júri 
passou a ser a de julgamento do~_crimes dolosps contra a 
vida (arts, ISO, § 18, e 153, § 18, respectivamente). Assim, 
ficou revogada a Lei n" 1.521151 na parte em que conferia 
ao Tribunal do Júri compe:ência para julgaffiento dos crimes 
contra a Economia Popular. 

A Constitliíção DemocrátiCa de 1988, a exemplo da de 
1946, assegura ao Júri a competência para o julgamento Jos 
crimes dolosos contra a vida- art. 5". inciso XXXVIII. alínea 
d. Tal competência, compulsória e irideclináVei". náo é a única, 
porquanto não se veda ou exclui a compet~ncia do Júri para 
outros delitos .. Estabelece-se tão-somente sua competência 
mínima. Dessa forma, revela-se perfeitamente constitucional 
a iniciativa de lei que vise â incíúir na competência -dos Juizes 
de Fato o julgamento dt! outras -infrações penais. 

Ademais, o Júri pode ser com.idera49, antes de. tudo, 
uma das principais garantias da segurança do iildivíduo, pelo 
fato de o julgamento se fazer pelos próprios integrantes do 
povo. mediante decisão sobcra_na, que se atêm muito mais 
à jutiça do caso concreto do que à aplicação de normas jurídi
cas abastratas. 

Por outro lado, as mutações sociais ocorridas no Brasil, 
nos últimos anos, estão a exigfi- dõ fegisl"dõr instrumentos 
capazes de permitir uma atu<lção maiS Cfi"caz _nã repressão 
dos chamados .. crimes do colarinho branco". E exatamente 

' 

nesse contexto que me insere o presente projeto, para atribuir 
ao próprio povo o encargo de d~.·cidir, _com soberania; na 
sua condição de titular do poder polltico, consoante disposto 
no parágrafo único do art. 1" da ConstituiçãCi, sobre a culpabi-
lidade, ou não, dos acusados desses delitos. 

Por esses razões, esperamos contar com o apoio dos emiw 
nentes Pares para a aprovação do presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 25 agosto de 1993. -SCnador" EduardÕ 
Suplicy. 

(A Comissão de Constiluiçâ.o, Justiça e Cidadania 
- Decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - ~Ó projeto
será remetido à comissão competente. 

Sohre a mesa. requerimenro 4ue será lido pelo Sr. l" 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 790, DE 1993 

Requeiro, nos termo~ do art. 43. li, do Regimento Inter
no do Senado Ft!deral. sejam consideradas como licença,_ mi
nhas ausências às sessões dos dias 2 e 12 de julho; e 9, 13 
e 20 de agosto do correntio! ano. 

Sala das Sessões. 23 de agosto de 1993.- Senador Alfredo 
campos. 

O SR. PRESIDENTE (Chogas Rodrigues) - Aprovado 
o requerimento. fica concedida a licença solicitada, no~ termos 
do art. 4~. inciso _11, do Regimento Interno. 
- S_9bre_ a mesa. reyuerimento que será lido pelo Sr. 1" 

secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTON" 791, DE 1993 

Requeiro seja considerada como licença autorizad~, nos 
termos do art. 13, § _ _1", do Regimento Intt::rno do Senado 
Federal. minha ausência dos trabalhos da Casa, no dia 23 
de agosto do corrente, tendo em vista participação na Comis
são Mista para o Estudo do Desequilíbrio Económico ln ter
Regional Brasileiro, realizado na _cidade de Montes Claros
MO. 

Sala das Sessões. 25 de agosto "de 1993. -Sei-iador Alfredo 
~Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica conce· 
dida a lkença requerida. 

Sobre a mesa, expedicntt! que será lido pelo Sr. .1'' Secre-
tário. - · · 

É lido o s!.!guinte 

OF. N" 184193-GLPMDB 
Brasília, 25 de agosto de 1993. 

Senhor Prcsidentt!. 
Em aditamento ao Of. n·• 126/93, tenho a honra de encami

nhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores do PMDB 
que passado a intcf;rar ã Comissão de Fiscalização e ~ontrolC. 
ficando, a mesma assim coris.tituída: 

Titulares: 

Senador João Calmon 
Senador Ã.lfrt!do Campos 
Senador Mauro Bcnevidcs 

·Senador Gilberto Miranda 
Senador Cid Sab0ia de Carvalho 
Senador Ronan Tito 

Suplentes: 

Senador Antônio Mariz 
Senador Garibaldi Alves Filho 
Senador AluísiO Bezerra 

Aprovdto a oportunidad!.! para rL'novar a Vussá Exce
lência proksto~ d~ alta t:~tima. -Senador Mauro Benevides 
Líder do PMDB. ' 
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O SR. PRESIDENTR{Chagas RodrigueS)_:_ Serão feitas 
as designações solicitadas. · 

S~b;e a mesa, requerimento que será lido Pelo Sr. 1" 
Secretano. - -- - --

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 792, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 336, alínea c, do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro urgência para o Offelõ S/83 de 
1993-. que autoriza a Prefeitura Mun-icipal de lçara a contratar 
operação Pe crédito junto ao_ Ban~o de Desenvolvimento do 
Estado de Santa Catarina S. A. __:_ BADESÇ', nó valOr de 
CR$7.536.300,00 (Sete ni.ilhões, quinhentos e trinta- e seis mil 
e trezentos cruzeirOs reais)~ çquivalentcs a US$300,000.00 em 
31-3-93, utilizando recursos do BlRD/PROURB. 

Sala das Sessões, 24 de ag"osto de 1993. :.:..._ Esperidião 
Amin (PPR) -Mauro Benevides (PMDB) -"-Marco Maciel 
(PFL)- Jutahy Magalhães (PSDB)". 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -0 requeri
mento será votado após a Ordem do Di;;t, na forma do disposto 
no art. 340, inciso II, do Regimento Interno. 

Foi encaminhado à publicação Parecer-da Comissão de 
Assuntos Económicos, que condui favoravelmente ao Projeto 
de Lei da Câmara n•2, de 1992 (n' 318191,na Casa de origem), 
que dispõe sobre Q contrato de franquia empresarial (franchi-
sing) e dá o_utras_ providências. - - __ 

A matéria será incluída em Ordem do Dia, oportuna
mente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Foi encami· 
nhado à publicação Parecer da Cqrn_issão de- ,Constituição, 
Justiça e Cidadania que conclui favoravelmente ao Projeto 
de Leida Câmara n" 149, de 1993, com emendas que apresenta. 

Por se tratar de matéria com prazo constih.ii::i:ón·al, a pro
posição será in_cluída e_m Ordem do Dia, após o interstício 
regimental, nos te_rmos dÕ art. 373", incisO IV, do Regimento 
Interno. · · · -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Foi encami
nhado à publicação Parecer da Comissão de-Assuntos Econó
micos, que-conclui pela apresentação do P-i'Ojeto ae'RE:soluçã9 
n" 70, de 1993, que autoriza a União a celebrar o contrato 
bilateral de reescalonamento d~- seus créditos junt() ã~_Repú
blica da Zâmbia, ou suas agências, renegoCiadas no âmbito 
do Clube de Paris;erti23 de julho de 1992. A proposição 
ficará sobre a Mesa, qurante cinco sessões ordináriaS, a fiin 
de receber emendas, nos tenTios dO-_ art. 235, 11, f, dá Regi~ 
mente Interno. · - - ·-· · 

Tem a palavra o Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Se_nadores·, no 
dia 20 de agosto, participei, em Porto Alegre, da primeira 
diligência externa da CPI da Dívida Rural. Devo confessar 
que fiquei estarrecido com os depoimentos colhidos dos produ
tores, técnicos e dirigentes de entídades do se:;: to r agropecuário 
no Estado do Rio Grande do Sul, denunciando as arbitrarie
dades dos bancos de sistema de crédito rural. 

Ao ser indicado para participar-dessa ~CQmissão Parla
mentar Mista de Inquérito, destinada a investigar as causas 
do endividamento agrícola, requerida pelo meu prezado ami-

go, Deputado Victor Faccionl, um --gaúcho de larga vivência 
parla_me-r:ttar e. P~?fundo conhecedor dos problemas do c.impo 
--- nao ttnha tdcta do tamanho da gravidade dos produtores 
brasileiros, encurralados pelos bancos. atropelados por uma 
devastadora política agrícora c sucateados_ por importações 
arbitrárias. 

Para meu espánto, constatei que o produtor do Sul vive 
o mesmo flagelo do produtor do Nordeste, acostumado a 
conviver com a dor da seca, com as perdas de safra_s, o empo
brecimento do campo e a fome. Não imaginava porém que 
os produtores do Sul, com suas grandes safras, com seus avan~ 
ços tecnológicOs e ãlto grau de produtividade de suas lavouras, 
fossem também atingidos por devastadoras calamidades, de
correntes não só das intempéries, mas também dos efeitos 
de distorções na políticã parã ó se to r, nas relações crcditícias 
com o sistema financeiro, que deixaram no campo um rastro 
de dívidas, falências e destruição no sistema produtivo. 

Ouvi de técnicos, ligados ao setor, uma abordagem analí
tica que avalia o endividamento do se to r agrícola nos seguintes 
termos: 

De um lado, a _irracionalidade das dcç-isões de alguns 
setores governamentais, como a falta de créditoS: o cO-i"tC-dOs 
Subsídios. a política de importações. a suspensão dos créditos 
de invest_imentos,_ a não l_ihcração dq Proagro nas perdas das 
safras. a desativação da CF_P --:-Comissão de Financiamento 
da Produção_, d_a Comissão do B~n,co do Brasil, encat-regãda 
da Política Nacional do Trigo. há 30 anos, e ainda os setorcs 
responsáveis pela política de Preço Mínimo de Comerciali
zação (EGF) e das Aquisições do Governo Federal (AGF) 
que fragmentaram o sistema produtivo e empurraram o mer~ 
cada agrícola na mão dos agiotas. dos exploradores, dos ""trafi
cantes de comida". Tudo Isso co'!ltribuiu para o empobre
cimento do produtor c o enriquecimento do atravessador. 
o·proâulbr vende a safra com prejuízo, e b trabalhador não 
pode_pagar o preço dos alimentos nos supermercados. 

Por mnro lado,_ a agíótag_em dos bancos, obsecados por 
grande lucros, negam documáitbs de in"fOrmações ao produtor 
e atribuem aos seus empréstimos índices _em que nem Deus 
acredita. O produtOr tornou-se escravo do banco, aprisionado 
pür--dívidas cOrrigidas através de critérios ilegais e criminoSos. 

Ouvi, estarrecido, os relatos dos produtores de entidades 
rurais do Rio Grande do Sul sqbre ~ çxistência de urr:ta espécie 
de cartel do sistema financeiro de crédito agrícola, em que 
não falta nem a "lista negra" - de personas non gratas -, 
literalmente excluídas do financiamento rural, por terem ·co
metido o pecado de solicitar documentos bancários para ins
truir_ações judiciais, requerendo seus legítimos direitos. uma 
rede invisível do SPC bancário funciona para afastar do crédíto 
agrícola o produtor, que alguma vez teve anistia- ou que 
tenha se negado a rolar as dívidas de acordo com os crit~rios 
exigidos. CritériOS esses que ninguém ent~:ndc, porque são 
diferentes em cada agência, para-cada financiainento a' cada 
produtor. Os depoentes r_elataram i:}ue só no Banco do Brasil 
são aplicados, pelo menos, doze critérios diferentes. -E pàgun
tam: Qual o critério? Ninguém sabe, ou melhor, o produtor 
não sabe, 

Declararam também os. dePoentes ·que nãs revisõ~~s dC 
cálculo das ações judiciais, as diferenças entre os cálculos 
encontrados pelo banco_c· pela justiça variam de _30 a 70S"f. 
Isso significa que o montante da dívida rural brasileira nüo 
é-aquele valor que está sendo divulgado pelo Banco do Brasil, 
pelo Banco Central e pelo Governo. Pelo menos SOo/c desta 
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dívida que os bancos qÔ.erem-cobrar dos Mutuários do Crédito que Seria vergonhoso, principalmente para quem vive do suor 
Agrícola -segundo sustentam -é política. do seu trabalho, nem pleiteiam ampla anistia de seus débitos. 

Alegam que, pelos valores crescentes e seus índices de Reclamam- e isso me parece justo- uma revisão na parte· 
correção, é uma dívida impagável, Srs. Senadores! lmpagâvel desses débitos correspondentes à arbitrariedade dos credores 
porque ela foi assombrosamente aumenta-da por meio de aqifí- nos cálculos das taxas e correções, em função da aplicação 
cios de cálculo, erros, equívocos e artimanhas que enforcam opcional de índices quando de mudanças na política monetária 
o produtor e enriquecem os bancos. _ e nos pl~nos de governo - variações exógenas. alheias ã 

Cito por exemplo o argumento ·usado por representantes previsão e ã vontade dos tomadores de empréstimos. 
do setor ag-rícola. Alegam que em março de 1990, enquanto Esse montante questionado alcança a cifra de US$1 bi~ 
os preços mínimos foram registrados em 41%, os financia~ _ lhão. 
mentos foram major:ados cm 84%. Há den~p.cias de que ao riO ai do Plano Cruzado muitos 

Esta importante Comis-são Parlamentar de Inquérito, pro~ cie.dores cobraram juros altos e correções pelo período de 
posta pelo Deputado gaúcho Victor Faccioni, na Câmara e vigê~Ci~ dO congelamento_ previsto no refer_ido plano. 
estendia ao Senado, instalada há menos de trinta dias, há E nosso propósito, Sr. Presidente, avaliarmos a legitini.i-
colheu depoimentos, provas documentais e materiais de im- dade e a seriedade desses _d_ébitos que levaram a nossa agricul-
pressionaros mais céticos.- _ tura_ e ___ os prod~tores ruraís a uma situação absofutamente 

A diligência externa da CPI, realizada no Estado do Rio [alimentar, compromete rido a tranqüilidade fundiária no País 
Grande do Sul, acrescentou elementos suficientes para pro- e_estrangulando um dos setores mais importantes e vitais de 
pormos denúncia ao MinistériO Público. Mas temos ainda uma nossa economia. 
longa agenda pela frcnte_que inclui mais três çliligências exter~ Confiamos, Sr. Presi_dc1;1te. -que o trabalho desta CPI 
nas: no Nordeste, no Centfo-Ocstc e no Sudeste, e depoi~ aponte os responsáveis pqr tod~ essa desor:dem e pelos prejuí-
mentos a serem tomados aqui mesmo, no Corigresso Nacional, zos causados, para que a agricultura brasileira possa ser final-
dos representantes dos bancol'. oficüüs;âa Febraban, de minis- mente resgatada. 
tros e ex-ministros da Fazenda e da Agricultu~a. das Co_nfec._le- Finalizando, Sr. Presidente •. peço a transcrição nos Anais 
rações Nacionais da Agricultura c dos Trabalhadores Rurais, da Casa do editorial c_ujo título é: Anistia AgrícOla, publlcado 
da Procuradoria-Güal da República, além de oUtras autori- no Jornal de Brasília, ediç;ão-de 18 de agosto de 1993. 
dades e representantes de entidades civis. Depois de ouvidas AnteS de e-ncerrar, Sr. Presidente, quero registrar que 
as partes, será elaborado o Relatório pelo nos§_O eminente acabo de receber, via fax, um expediente do Sindicato Rural 
Colega Senador Garibaldi Alves Filho. __ de Júlio de Castilhos, dando explicações bastante esclarece-

A viagem ao Nordeste, prevista para esta semana, inicia doras desse processo de endividamento. Passarei a ler o doeu-
o seu roteiro no Rio Grande do Nofte_. Faref o possívefpa"rã rrle-O_to, para conheciinento desta Casa. 
dela tamb~m participãr,- pó i-que os trabãlhos desta Con:!}S-são 
- tenho a certeza - irão oferecer ini.portantes -informações, 
conclusões e recomendações para salvarmos a nossa _agricl).l
tura, fonte primária de nossa economia c de nossa sobrevi
vência, que, atualmCnte, está contaminada pelo desencanto 
e amarrada na camisa-de-força do endividamento. 

Aproveito a oportunidade para cumprimentar o Presi
dente da CPI. o Deputado mato~grossensc_ J_pnas PinQ_eirÇ> 
e o Vicc-Presidentc, Dcputaâo Vid:Oi-Facéioúl;opcfa impaidã~ 
!idade e eficiéncia nã-CõOráCnação dos trabalhos. 

Nossos agradecimentos ao povo gaúcho pela calorosa aco
lhida, especialmente à Diretoria e ao Presidente do Farsul. 
Dr. Hugo Eduardo Oiudicce Pitz, qUe gentihnente nos cede
ram as instalações-físicas, seus serviços c o_ apOio logístico
para a realização da diligencia externa desta _ _CP I em Pu_rtÜ 
Alegre. Também nos brindaram com ·um generoso almoço 
em que tivemos uma amostra da rica hospitafidade de no~sos 
irmãos do Sul. 

É espantoso, Sr. Presidente e Srs. Sena_dores, que_ um 
Estado como o Rio Grande do Sul, cuja maior parte da popu
lação reside c trabalha na zona rural, com sua longa tradição 
agropecuária e uma extraordinária capacidade de produção, 
obtendo os melhores índices de produtividade _do munqo no 
arroz irrigado, criando cm suas estânciaS ·as melhores raças 
de gado, produzindo 30% da soja nacional e lideranao -a pro
dução de trigo, cebola, centeio, uvas e vinhos além de 9utras 
culturas, esteja também atolado em dívidas, tão atolado como 
os demais Estados da Federação. Seriam necessárias três das 
suas safras de 17 milhões de toneladas por ano para o paga
mento, em um só ano, das dívidas atrasadas. 

Vejam, Srs. Senadores, a que absurdo chegou o endivida
mento agrícola: os produtores rurais não planejam o calote, 

.Remetente: SindicãtO Rui:"al de Júlio de ca:stilhol-.. 
Exm" Sr. Senador Lourival Baptista. 
M D Membro da CP! do Endividamento. 

O Síndicato Rural de Júlio de Castilhos, conjunta
mente com a CúOperativa TdtícOla de JúliO de Castilhos 
Ltda., traz a V: E~·: profunda preocupação quanto ao 
grau de endividamento dos produtores rurais da região, 
especificamente dos sojicultores. E o que nos inquieta 
ainda mais, Sr. Senador, é o descaso com que as autori
dades goyernamentais têm tratado a problemática em 
pauta, mesmo sendo de conhecimento geral que a ativi
dad~ primária_ é a base fundamental da economia do 
Brasil. e que a sojicultura brasileira é um dos compo
nentes de major peso absoluto no setor. 
___ .Sabemos _todos nós, Sr. Senador, da importância 
relevante, para a nossa atividade. do crédito rural, 
quando bem aplicado, bem dirigido e bem usado. Tam
bém sabemos, c de consciência muito tranqüila, que 
os custos financeiros sobre esse crédito rural de que 
tanto necessitamos excede o rendimento médio da ativi
dade primária. Invibializa dessa forma o progresso da 
atlVidade. entravando, por conseguinte, o desenvol
vimento econõmico e social do País. 

Com o o sentido de trazermos a V. Ex" a realidade 
da sojicultura da 
nossa r_egião, que abrange os municípios de Júlio de 
Castilhos. lvorá, Pinhal Grande e Quevedos, demons
tramos abaixo o comparativo da Dívida/Produção, to
mando por base a produtividade média dia/ha dos últi
mos anos. 
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Região plantada (ha) ~45.000. . . 
Produção média- saco 60Kg: 1.440.000 
Dívida- saco 60Kg: 1.086.000 
Safras comprometidas: 0,75 

Obs.: Desse-montante total de dívidas, 66% com
preendem bancosda i.--cde~Püblica e privada e 44% 
referem-se às empresas do setor privado. 

Podemos considerar, com absoluta preclsão, que 
o estoque dessa dívida deve-se ba~icanlêilte a dois prin
cipais motivos, quais sejam: 

1 - Pelo elevado custQ fi_minceíro inCidente sobre 
os créditos agrícolas, especialmen!C pelO-débito da cor
reção monetária de 74,10%, em abril/90, pela rede 
bancária, incompatível com a dívida em sacas de soja, 
ou seja, pela equivalência-produto. Basta ver que um 
custeio contratado em novernbro/90, no valor de 
US$35,443.35, ref~rente a 200 h a, pãssou;-num período 
de sete meses, para US$55,443.74, o que corresponde 
a um acréscimo de díVida, em sacas de soja, de 81,98%. 
Portanto, ess_e custeio, quando de sua contratação, 
equivalia a três mil cento e _oito_ sacas de soja, e, no 
final do período de sete meses, eram necessárias cinco 
mil seiscentos e cinqücnta e oito sacãS de soja para 
a efetiva liquidação. 

2 - Pela frustração ocorrida na safra 90/91, com 
quebra de produtividade em torno de 80%, o-cisionada 

pela prolongada estiagem que afetou essa região no 
período agrícola dessa_s lavouras, coincidentemente, 
para essa mesma safra, não houve ofertas de recursos 
para cust_eio junto ~ rede bancária, forçando as empre
sas privadas do setor e Cooperativa a finandar-o produ
tor rural, via Sistema Troca-Troca, sem a cobertura 
do Proagro. 

Ocorre que o comprometimento médio/ha, na épo
ca, foi de vinte e uma sacas de soja, enquanto que 
a produtividade.média/ha foi apenas de quatorze s·acas 
de soja, sem co_nsider~r ainda a. necessid(;lde para a 
subsistência da família e da propriedade. 

- Em deCorrência deSSes motivos acima eXpostos e 
pela grave situação em que se encontra a classe sojicul
tora da região, apelamos a V. Ex4 para analisar; com 
oportunidade, toda a nossa confiança e apoio ao traba
lho por V. EX" desenvolvido, acreditando que, só a_ 
partir da produção primária, poderemos resolver os 

-problemas económicos e sociais- do_ Pàís." 
SolicitO, Sr. Presidente, seja incluído em nosso pronuncia

- ni.ento editorial publicado no Jornal de Brasília, edição de 
- 18 de agosto, çom o título "Anistía Agrícola". 

Era o que tinha- a dizer. -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURJVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: .... 

lorna.l ele Brasília 
BRAS!LIA, DISTRITO FEOERAL,QUARTA·FEIRA, 18 DE AGOSTO OE 1993 2 • (· ------=-------------------·--

Anistia agrícola 
O Brasil não trata bem seus produtores 

agrícolas embora estes venham proporcio
nando ao País, ano após ano, safras recor
des. Esta constatação vem sendo reafirmada 
durante os depoimentos prestados na Co.
missão Parlamentar de Inquérito que estuda 
o endividamento dos agricultores brasilei
ros. Pelos pronunciamentos das autoridades 
do setor agrícola convocadas pela CPI. 
percebe-se que boa parte destas dívidas fo
ram ocasionadas por trocas de regras do jo
go determinadas pelo governo. Em geral, 
alterações não prevü;L.u nü.; c:mtr::t;,; ini- .. 
ciais. Apesar disso, o que há de muito positi
vo nesta Comissão Parlamentar de lnquéri-

to é que já se antevê a possibilidade de que 
uma parte considerável de tais débitos - es
timada atualmente em cerca de US$ 1 bi
lhão- possa vir a ser perdoada, justamente 

. por não ter uma sustentação legal. 
A possibilidade de uma anistia parcial 

dos financiamentos hoje pendentes f,>i aven
tada pelo vice~presidente da CPI do Endivi
damento Agrícola, deputado Victor Faccio
ni (PPR-RS), para o qual os agricultores 
merecem um reparo no que lhes foi cobrado 
indevidamente. Nos seus trabalhos, a CPI 
vem detectando várias irregularidades nos 
financiamentos para o· setor. O mais grave é 
a troca de regras para contratos e:'ll vigor. 
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Foi isso. por exemplo. o que aconteceu du· 
rante o Plano Cruzado - que. diga-se de 
passagem. detonou o acelerado processo de 
endividamento dos produtores agrícolas na· 
cionais. Com o fim do Plano Crutado, a 
correção monetária foi ressuscitada e os 
agricultores que tinham financiamentos fo
ram obrigados a indenizar os bancos oficiais 
ou privados de acordo com esta-riovã corre· 
ção monetária que não estava prevista no 
contrato que haviam IISSinado. 

Outro fato estarrecedor, analisado pelos 
integrantes da Comissão, diz respeito à im
portação-de produtos do exterior, que che· 
gavam aqui a preços bastante inferiores aos 
nossos, graças aos subsídios que recebiam de 
seus governos na origem. Ora, esses produ
tos. obviamente, concorriam de maneira 
desleal com o que era colhido aqui pelos 
nossos já muito endividados produtores. 
Também deve ser considerado que os preços 
mir.imos, em março de 1990 - quando se 
iniciava o governo de Fernando Coliurde 
Mello -,foram corrigidos em 41 por cento, 
embora os financiamentos tenham sido ma
jurados em 84 por cento. 

Para obter o perdão fiscal para estas dí
vidas ilegais, a Comissão poderá recorrer 
aos dispositivos constitucionais que permi
tem, ao Poder Legislativo, denunciar os atos 
praticados pelo Poder Executivo que extra
polem as determinações legais. Nada mais 
justo. Afinal, já está mais do que na hora de 
o Brasil resolver esta questão do endivida
mento dos produtores agrícolas. No mundo 
todo, os governos cercam seus agricultores 
de uma série de benefícios porque sabem o 
quanto são importantes para a nação. Afi· 
na!, são eles que produzem os alimentos. No 
Brasil parece dar-se o inverso. Embora con· 
tinuem a produzir excedentes em alimentos. 
nada recebem em troca. Por desarranjos in
ternos, em especial por causa da péssima 
distribuição de renda, milhões de brasileiros 

à 

passam fome, embora os armazéns alugados 
pelo governo estejam abarrotados. Falta ló
gica neste sctor. 

Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista, o Sr. 
Chagas Rodrigues, l" Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Ltla
na, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
PROJETO DE LELDA CÂMARA N• !56, OE 1992 

(Em regirrie de urgência nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno suplementar, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 156. de 1992 (n" 1.670189. na Casa 
de origem), que dispõe sobre Partidos Políticos, regula
menta os arts. 17 e 14, § 3", inciso V, da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer, sob n·' 279, de 1993. da Comissão 
- Diietora. oferecendo a rcdação do vencido. -

(Dependendo de parecer sohre as emendas de pleriário.) 
A Presidência, com base no art. 175, e, do Regimento 

Interno, retira da Ordem do Dia o projeto para ser devida
- mente instruído. 

~ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- item 2: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO N•~23, DE 
1991 

Votação. em segundo_turno. da proposta de Emen
da à ConstituiçãQn" 23, de 1991_(n' 45/91, na Câmada 
dos Deputados), que dá nova redação ao art. 16 da 
Constituição Federal, tendo 

Pareceres, sob n"' 24, de 1992; c 171, de 1993, 
das Comissões 

-Temporária, designada para analisar a matéria, 
favorável_; e 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, favor::i>tel, 
com Emenda de reda_ção que apresenta. 

A Presidência, deixa de submeter a votos a Proposta 
de Emenda à Constituição n" 23, de 1991, pela evidente falta 
de quorum qualificado. _ 

A Presidência declara que está prejudicado o Requeri
mento n" 792, de 1993, lido no Expediente, rcfcrenté à urgên
cia para uma matéria cm tramitação no Senado. 

O SR. PJ,l.ESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Sr'' c Srs. Senadores~ preten
demos analisar, neste pronunciamento, os a~pectos gerais rela
cionados ao comércio exterior do País, sobretudo no que diz 
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respeitct -à atual polífica governamental de redução da taxa 
de imposto de importação. 

Como-se sabe, o-modelo_de descnvo)_y_i_m~IJ-J9 estabelecído 
há m-ais de duas décadas tinha como pressuposto básico a 
ráPida industrialização do País, com fundamento na substi~ 
tuição de importações. Para tanto, implantou-se toda urna 
rede de externalidades públicas e pTivadas, mediante um acele
rado processo de financiamento externo, com taxas de juros 
flutuantes, o que veio a gerar- ao lad'o do incrível ª-m:nen_to 
dos preços de petróleo implementado com o primeiiO chOque 
de finais de 1973, recrudescido com o segundo choque de 
preços, em janeirO de 1979- um grande endi~idamcnto~x_ter
no. do qual, passados tantos anos, ainda_ não conseguimos 
sair. -- . 

Bem, a história do endividamento externo brasileiro é 
um capítulo à parte. O ímportarite, ·aqui, --a realçar é que, 
com esse modelo de desenvolvirn_ento, implantou-se no Brasil 
um intricado regime de protcçõcs tarifárias que veio, ao longo 
do tempo, tornar-se um distorcido processo económiCo, inalig
no por sua natureza, intensidade e extemporaneídade. A polí
tica de substituição de importações foi demasiadamente longa 
e intensa, o ·que p-ropiCiou --ao lado da falta de competi
tividade externa- a perda da eficiência empresarial, a oligo
polização de diversos segmentos industriais, a falta de investi
mento em tecnologia e desenvolvimento de produtos e pro
cessos industriais, a acomodação de __ mercado etc. O melhor 
exemplo disso_ foi a criação da reserva de mercado na área 
de informática, só revogada quando o contrabando descarado 
praticamente a tornou inócua. 

A presente abertura do Brasil ao mercado ioternaclQpal 
é uma realidade irreversível. Ehi não tem ITiaiS--Võlta diante 
da profunda distensão _mundial e_m_ que os diversos blocos 
político-económicos de países com interesses comuns têm da
do seguidas lições de pragmatismo comercial. Exemplos que 
quase esgotam o rol são a COmuriidadc -EurOpéíã~ abrangendo 
quase toda a Europa Ocidental; o NAFTA, íiltêgr3ndo os 
três grandes países da AmériCa do Norte, o Caria-dá, os Estados 
Unidos e o México; a abertura do ex-bloco soviético, ainda 
que debaixo de uma crise inolvidável do paradigma socialista; 
a também memorável distensão económica da China; o sempre 
modelar pragmatismo do Japão e dos Tigres AsiátiCos;·e até 
o nosso já tão decantado Mercosul, além do caso do Chile. 
Na co~tramão do processo, Cuba luta para-·se- ver livre do 
boicote econôinico interiiáCional impOsto pelos Estados Uni
dos, desde a década de sessenta, em plena crise da Guerra 
Fria. 

Estã decididamente provado que apenas os países que 
mantiverem ampla integração com 3S""'dcma-ndas e- Q(eftas do 
mercado internacionaJ terão coodi&õGS d<:! sobreviVerêril e creS
cerem economicamente. A célebre diviSão _do traba.lhQ inter
nacional está em "cheque", e um novo arranjo de interesses 
e seleção de papéis neSse mercado ~tá sendo forj;;~,do agora, 
neste momento. A configü!itção final deste <:trranjo", pór certo, 
ainda está para ser definida. 

Corisideramos.que o Brasil tem papel preponderante nes
se cenário internacional. E achamos que a política econôm-iCa 
brasileira no que diz reSpeito ao ·setor externo caminha a 
passos bastante rápidos para colocar o País na concertação 
do mercado competitivo internacional. 

Neste momento, vemos com muita satisfação a implan
tação do penúltimo estágio de adequação das alíquotas do 
Imposto de Importação sobre cerca de treze mil itens-conStan
tes da pauta brasileira de produtos importados. Essa política 

de redução das alíguotas de Imposto de Importação teve início 
aíõêla no ÇJovemo Sarney, perpassou de forma efetiva o ·gover
no anteri9r e agora se encontra sob plena concretização no 
Governo Itamar Franco. Día primeirO cie julho passadO, a 

_média das ali quotas caiu_ sJe 179q __ para 14,2%, tendo a máxima 
t~xa declinado de 50% para 35%, essa irttidentC ainda em 
setores mais sensíveis, como a indústríã automobilística e de 
computadores. Para a imensa maioria desses milhares de itens 
de importaÇão, a -alíquota caiti..de 5 a 10 pontos percentuais. 

Tal política de redução tem possibilitado -;; cfesclmento 
das importações brasil~iras dentro de um patamar que, de 
forma alguma, nos preocupa, conforme demonstramos a se
guir. As exportã.Ções-_br3sileiras. no -primeiro quadrimestre, 
sorriararri 12,0 bilhões de dólares e -as impodãÇ.ões móntarairi 
a 7,6 bilhões de dólares, com crescimento relatiVo ao me~mo 
período de 1992, de 13,3% e' 24,1 %, respectivamente'. -Tais 
dados mostram que, apesar do crescimento maior das importa
ções, o saldo do ,.comércio e_xte:rior no quad~i111:estre ai:rida 
foi bem expressivo, cerca de 4,4 bilhões de dólares, algo em 
tomo de apenas 1,5% menor do que do ano passado, nos 
primeiros quatro meses. Isso mostra que não houve compro
metimento_ qo _.~aldo comercial, tendo em vista que continua 
perfeitamente viáVel a-m-eta de se -re-petir, neste ano, o supe
rávit entre 15 e 16 bilhões de dólares de 1992. 

Ao ladO do alinhamento brasileiro com os ventos integra
lizantes do mercado mundial -embora mantendo-se, como 
delineado, uma sensível administra_ç_ão de alíquotas de imposto 
de .importação que variam de zero a 35%, além de_aceno 

· a um sistema de delimitação_ de quotas de importação por 
produtos -, o País. de _quebra, aufere outros importantes 
resultados. 

O primeiro deles é que, com o dcsenges.samento histórico 
das importações brasileiras, oferecemos um sinal positivo pára 
os investimentos competitivos no setor produtivo do _País, 
que não vem equipando-se como deveria, fato que certamente 
se refletirá nas futuras exportações de produtos manufatu
rados, augurando-se u_m novo ciclo_ i_ncre:mental ao_ comércio 
exterior brasileiro. 

O segundo resultado_ - talvez mais importante ainda 
- é que atacamos o processo inflacionário interno em dois 
aspectos realmente i_mportantcs: a entrada de produtos mais 
baratos_e, às vezes, embora nem sempre, de melhor qualidade; 
e a redução da internalização de massa monetária, cm cruzei
ros, do saldo em dólares da balança comercial. 

Quanto a esses do'is aspectos de combate à inflação, vale 
a pena estendermo-nos um pouco mais para melhor caracte
rizá-los. 

. _, É certO.-que, sOb uiTI- exaine maiS detaihadõ d8 .Pauta 
de importações, percebemos que tem havido significativa re
duçãodas importações de bens de capital. Somente no primeí
ro bimestre deste aDO, o gasto com este item foi 8°/c menos 
do que no mesmo período do ano anteriõf-; o que pode nOs 
le-Vã.T, à primeira v-ista, ã.-uina cOó.CfusãO dC que õão CStá haven
do aumento de investimentos no País. Num primeiró-momei1-
.to, iSsO- pode parecer_veidadeiro, porém, conforme dissemos 
logo atrás, os investime_ntos no processo-produtivo virãO, num 
segundo passo, como alternativa de sobrevivência dos empre
sários nácionais, conforme fala:femciS melhor, mais a seguir. 
Acresce-_se o fato de que. por outro lado. a indústria de ht.:ns 
de capital nacional, tecnologicamente já amadurecida, apre
senta níveis históricos de ociosidade que superam a marca 
de trinta por cento. podendo, portanto, assumir tranqüila-



8116 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1993 

mente. a redução da importação apontada, o que seria muito 
saudável para a economia interna, como um todo. 

Podemos assumir, então, que o crescimento das impor
tações deve-se _fundamentalmente à compra de bens de consu
mo oriundos do mercada_extemo. Tais produtos estão _che
gando ao País com o claro objetivo de competir com os produ
tos brasileiros, forçando a queda de preços, reduzindo-se, 
pois, a inflação, sobretudo no que se refere àqueles segmentos 
industriais em que existe uma riítida oligopolização ou atuação 
cartelizada. Hoje~ a fabricação de 65% dos produtos colocados 
à venda nos supermercados é feita por apenas 24 empresas, 
reunidas em 17 grupos industriais. O piOr é que esses oligopó
lios, em sua máioria, peiteilccm a grupos de capital transa
cional, cujos lucros apurados no mercado interno são depois, 
não obstante o legítimo objetivó, i"epflfriados para os pafses 
de origem, sem o devido reinvesürnento _no País, necessário 
à geraçã,o de emprego e riquezas internas. Já foi inúmeras 
vezes dito, mas sempre vale a pena ser repetido, que O Brasil 
precisa de um choque de oferta, para que os preços caiam. 
Nesse aspecto, a importação pode contribuir, e muito, ·para 
o combate à inflação. 

Quanto ao segundo aspecto, todos nós, brasileiros, somos 
doutores em inflação e sabemos que suas causas básicas são, 
pela ordem decrescente de importância: o déficit público, a 
componente inerciai formada pela correção da expressão mo
netária e os saldos excedentes da balança _comercial, interna
lizados_em moeda corrente. Nesse último caso, como referido, 
a sua colocação interna, em cruzeiros, tem que ser feita- me
diante emiSsão nova de rilOeda ou- de títulos que, para- serem 
colocados no mercado nacional, proporcionam elevações de 
táxas de juros, geratriz outra do incremento da inflaÇão_. 

Por fim, como terceiro g-faàde resultado efetivado- peta 
abertura ao mercado externo mediante redução de al(quotas 
de importação, arrola-se a expressiva sinalizilçâo que tal polí
tica dá ao· aumento da qualidade dos produtos_na_ciQnais, da 
eficiência empresarial e da confpétltivfdade_ industrial. Segun
do pesquisa realizada pela Confederação Nacional de InQús:
trias- CNI, em 1991 e em abril de 1993, naquele ano, 20,5% 
das 572 empresas nacionais pesquisadas afirmavam estar so
frendo concorrência de produtos importados; em abril de 
1993, 33% já admitiam essa concorrência. Em conseqüência 
a iSso, 34% das empresas realizaram ajustes em seu processo 
produtivo, em 1991, contra 59% daquele universo, em abril, 
recentemente passado. 

A prioridade dos ajustes tem sido pela busca de maior 
eficiência empresarial, coforme comprovam os dados da pes
quisa. Mais de noventa por cento das empresas adotaram 
novos programas de controle de qualidade; mais de oitenta 
por cento priorizaram a racionalização empresaríal, com redu
ção de gastos com pagamento de pessoal e reestruturação 
do processo de produção; setenta_e oito por cento das empre
sas investiram fOrfern.ente em treinamento e desenvolvimento 
de pessoal. Dentro do estudo concluido...Jicou claro que os 
segmento_s industriais que mais ajustes fizl!ram foram aqueles 
que mais concorrência dos produtos importados sofreram. 

Todos esse.s benefícios, do ponto de vista externo e inter
no, estão intimainente-relacion:ldos e demonstraram um sau
dável efeito geral para a economia do _P_aís, porém somente 
serão claramente visíveis para todos os setores econôrnicos 
ao longo de um processo __ duradouro de manutenção dessa 
política de abertura económica. 

Ao finalizarmoS, Sr. Presidente, não podemos deixar de 
registrar que, desde o_ mercantilismo, de quatro séculos para 

cá, nenhum país do chamado Primeim Mundo chegou lá sem 
executar, quase que permanentemente, Uma forte política pro
tecJ.onista de seus produtos, seja por realista política cambial, 
seja por execução de pesadas barreiras de importação aos 
produtos similares. externos. Assim, no presente_ momento, 
diante do quadro histórico nacional de _substituiçãO de impor
tações que procuramos reverter, em vista dos malefícios já 
agora detectados e rapidamente_ delineados por nós. neste 
pronunciamento. queremos-expressar nossa confiança -nos re
sultados que já aparecem, fruto dessa atual política de estímulo 
à importação brasileira. Acreditamos que esses resultados se
rão extremamente importantes para atacar de frente os dois 
grandes males __ de nossa economia: a __ iii"Oàção e .a :rec;,essão 
nacionais. A continuação dessa política, entretanto, deve_ser 
monitorada bem de perto pelas autoridades das áreas econó
micas do Governo Federal, para sua perfeíta implementação 
e ajuste, sem prejüí:tó de determinados setore:s, mais sensíveis 
à competitividade externa ou aqueles que sofrem com a ociosi· 
de bens de capital. Esperamos que dessa-política, a indústria 
nacional, como um todo, saia fortalecida e _bem mais efic.iente. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Júlio Campos, o Sr. 
-~Humberto Lucena, Pre-sidente, deixa a cadeira da presi· 
déncii:J. que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, /" 
Vice·Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chaga> Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Seria"dores, 
esteve recentemen-te em Visi"tã. à :Universicl51de de Ijuí, no"Es~a
do do Rio Grande do Sul, a êàil~ité: do.Seu.Magníflco Reitoi", 
prof. Walter Frantz, quando tive o prazer de conhecer realiza-
ções educacionais da maior relevância. _ _ _ _ _ __ _ 

Ijuí é um belo Município no planalto noroeste do Estado, 
a 420Km por via rodoviária da capital. Hoje com 75 mil habi
tantes, o Município foi colonizado por imigrantes alemães, 
italianos, austríacos, letões, poloneses, franceses, suecos, es
panhóis e húngaros. Com base nesta rica cm:nbinação de cultu· 
raS, a região prosperou inicí3.lmente com base no setor agríco· 
la. Todavia, já nos anos 20, neste século, estabeleceram-se 
várias indústrias. Na década de 60 desenvolv.eram-se !:j:Ç>bre
tudo a soja e o trigo. Predominando a pequena prOpriedade, 
com distribuição relativamente homogénea da população ru
ral, foi criado um sistema cooperati,vo, centrado na Coope
rativa Tritfcola de ljuí, a COTRIJUI. 

Nessa época começou a se destacar o setor de_serviços, 
sobretudo com a fundação, em 1957, da Fa~uldade_ de Filoso~ 
fia, Ciências e Letras de Ijuí. Esfe estabeleciment_o, çriado 
pela Ordem do_s FrÇt.des Menores Capuchinh~s. logo se distin
guiu por não ser mera _instituição disfrlbuidqsa de_ diplomas 
a uma população ávida de prestígio social. . 

A nova Instituição desde logo apresentou três marcas: 
1) a abertura do saber traba.lhado pela Faculdade para cama
das mais amplas da população, atingíndo-as em proporções 
significativas, tendo em vista a construção e a circulação da~ 
quele saber~ 2) a referência do saber aos problemas enfren
tados pof aquelas Camadas da população. com Çt valorização 
dos conhecimentos que possuem, principalmente os grupos 
ligados diretamente ao processo produtivo da região, isto é, 
agricultores, operários e pequenos empresários; 3) a produção 
~e n<;JVOS conhecimentos, a partir do saber particularizado 
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e loCalizado das pessoas, com vistas a transformações exígfdas 
pelos programas de desenvolvimento, mediante os instrumen
tos de reflexão e análise elaborados pelo corpus acadêmico. 

A irradiação desse trabalho na região e· o intercâmbio 
assíduo com grupos e organizações, por intermédio dos alunos 
dos cursos regulares e por meio das atividades múltiplas de 
extensão, efetuada pelo Movimento COmunitáiiõ--de Base, 
tudo isso levou a amadurecer a idéia de constituir uriia furida
ção para o desenvolvimento inte-g{ado da região noroeste do 
Rio Grande do Sul. Levada aos 54 MunicípiOs'da áreã,-PetOs 
frades capuchinhos, a proposta de doação do patrimôníO até 
então construído, para que se somassem os esforços de todos, 
e após encontros ·e assembléias desenvolvidos no decOrrer 
de todo um ano, foi instituída a FIDENE --Fundação de 
Integração Desenvolvimento e Educação do Noroeste doEs
tado. 

Criada esta entidade de caráter regional, foi possível am
pliar os cursos de graduação oferecidos, att: então exclus.iva_
mente na área de formação de educadores, para outros cam
pos: administração- das organizações empresariais coOpera
tivas. entidades sindicriis c pequenas propriedades rurais. com 
trabalho intensivo de extensão, no sentido de .capacitar as
lideranças para o entendimento e enfrcntilmento dos proble
mas detectados; formação tecnológica ;>ara atuação no campo 
das ciências agrárias; implantação da Escola de Enfermagem, 
voltada para o trabalho de atenção prlmária à Saúde, desenca
deando a participação ativa -e-Organizada das camadas popu
lares como responsáveis primeiras pela promoção;·proteção 
e reabilitação da sua saúde, formando-se os profissionais enfer
meiros e nutriCicinistaS-dcdicados ao trabalho junto às-comuni
dades da região. 

A ampliação das áreas do saber cultivadas pela InstitUição 
e dos campos de atuação comunitária, bem como o amadure
cimento das condições do trabalho integrado e pluridisciplinar, 
levaram a FIDENE a postular o reconhecimento oficial do 
caráter universitário dos Centros Integrados de Ensino Supe
rior por ela mantidos. _Reconhecida pelo gove-rno Federal em 
1985, emergia assim a UNIJUI- Universidade de ljuí, como 
concretização histórica de uma multiplicidade de relações so
ciais dela determinantes c por ela parcialmente determinadas, 
no compromisso da construção e circulação do saber solidaria
mente produzido, com rigor científico, sobre as condições 
e pressupo~tos das situações vividas. 

Pela inserção na realidade concreta da sua atuação ime
diata, em que se colocavam exigências tri.uito dt::te?Inimida"s, 
a InstituiçãO foi levada a definir prioridades, concentrando 
sua atenção e esforç-os nos campos específicOs- da educação, 
da saúde, da agropecuária e da administração das empresas 
e organiz::i.ções civis. Definiu-se a vocação da UniverSidade 
por esta peculiaridade dos campos de atuação no contexto 

. de sua presença~ conjugada à opção política de tratar os pro
blemas detectados não sob_ a ótica das teorias e tecnologias 
consagradas, mas como desafios ã inV"cntividade e à geração 
de técnicas e tecnologias alternativas adequadas, que vem 
completar, nos últimos anos·, o quadro das opções institu-
cionaiS. - -- - ------- -

Além de ser a primeira destinatária do fazer univcrsitáriõ. 
a comunidade regional se faz presente no governo e na admi
nistração universitária pela corresponsabilidade assumida de 
mantê-la na medida da relevância dos se-rviçoS presfados, pela 
representação nos órgãos colegiados e pela efetiva autonomia 
de ação, delegada ao corpus universitário. Este último é conti
nuamente desafiado pelo contexto, que lhe circunscreve as 

fronteiras de ação e, em última análise, traça os objetivos 
capazes de não reduzir a Instituição a mera corpOHlçãofechada 
em si mesma. PrOdu_z-se, asSim, ·um cOntrole social, interno 
e-externo, operante no sentido do trabalho produtivo, exigido, 
aliás, pela própría -natureza da Instituição, e dependente da 
articulação com forças sociais ·que lhe dêem, com os respec
tivos recUrsos, sentido e vitalidade. 

Essas forças _sociais atuantes na construção da UNIJUÍ 
constítuem a garantia e o aval de uma universidade pública 
nã:o estatal, colocada a serviço da população, como liVre palco 
da argumentação públíca das ciências e do trânsito das idéias 
no sentido da abrangência e da I ucldez·na análi_se das condições 
e pressupostos das situações e na explicitação e condução 
da consciência dos ~gentes coletivos. _ 

Pelas vinculações com o seu meio, construídas ao longo 
de décadas, a UNIJUÍ, se coloca como univerSidade regional 
com-unitária. O ama-durecimento destas relações, aliado às 
demandas de um desenvolvimento maís equânime, exigem 
uina-atuã.ção descentralizada da Universidade em-termos de 
p-resença físíca, a cada dia reiterada por meio de campi univer
sitários ou de núcleos de atuação articulada localmente. As
-sim, a UNIJUÍ hoje é constituída por quatro campi: o da 
sede, em Ijuí; o de Santa Rosa; o de Panambi e o de Três 
Passos. Encontram-se em funcionamento 19 cursos de' gradua
ção e 8 cursos de especialiação. Projeta-se para o próximo 
ano o funcionamentá-dos Mestrados em Educação e em Mate
mática Aplicada. No primeiro semestre deste· ano havia 4.709 
alunos matriculados nos cursos de graduaçãQ. 

· Para a realização de suas atividades, a UNIJUÍ conta 
com--um ·corpo docente de 423 professores, dos quais 61,7 
por cento em tempo infegral e semi-integral. Ao todo, são 
3't.120 metros quadrados de construções, incluindo 281abora
tórios. 

As atividades de pesquisa e de extensão, com amplo es
pectro e alto grau de inserção na comunidade, são estruturas 
em cinco programas básiCos: os Programas Regionais de Coo
peração Científica e-Tecnológica, de Atuação Educacional 
Integra. _da, de Saúde e o P.\rograma de Administração SI!=~ De
senvolvimento Regiona_l. 

ComO podemos obsenvar, o trabalho cresceu de tal forma 
que a semente germinou e deu origem hão a um simples 
arbusto, mas a uma frondosa árvore. A Dniversidãde"-associa _ 
o e:nsino, 4 pesquisa· e a extensão não aperias como princípio 
proclamado, mas como realidade traduzida em ates. Apesar 
das freqüentes dificuldades financeiras e· de todo o seu cortejo 
de males, a UNIJUÍ tem uma despesa média aluno/ano muito 
mais baixa que a das institUições- federais de ensino superior. 
ao mesmo tempo de apresenta signíficativos resultados em 
suas·areas·de atuação. 

Fõi certamente pelo papel desenvolvido pela Universi
dade que o Município de Ijuí se destacou no último quadriênio, 
ao ponto de ser um dos destaques da série -''Educação e Desen
volvimento Municipal'', apoiada pelo Fundo das Nações Uni
das para a Infância e pelo Ministério da Educação e do Des
porto. Ao invés de permanecer comodamente discutindo as 
teorias pedagógicas nas salas de aula. a Universidade propor
cionou assessoria técnica à Secretaria Municipal de Educação, 
além de outros programas oficíais._ Como resultado, os pontos 
altos da atuação do Municípío naqUele período foram a nuclea
ção das escolas, as ações integradas com a comunidade e 
uma metodologia de ensino, idealizada por especialistas da 
UNIJUÍ, que envolve, num trabalho comum, alunos, profes
sores e membros da comunidade, desenvolvendo uma pro-
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posta interdisciplinar e contextualizada para as séries iniCiais 
do e_nsino fundamental. 

Debatendo-nos há bem mais que uma década com a crise 
do Estado, que, aliás, acomete todo o continente latino-ame
ricano, é profundamente encorajador ver uma experiência 
como esta. Trata-se de_ uma daquelas instituiçõ_es__ públicas 
não estatais que agem com flcxíbilidadc c devotamento. Na 
qualidade de univcrsidade__comunitária, não existem donos, 
não há interess_es lucrativos a atender cm troca da emissão 
maciça de diplomas, não ocorrem certas tcnsõe.s __ comuns entre 
capital e trab<:tlho. Trata-se da evidência gritante de que a 
qualidade e a perspectiva de serviço recoinpensam, apesar 
da escassez de recursos, . ----- ---~·- -... 

A experiência: da UNIJUÍ já havia sido apresentada, com 
suas grandezas c dificuldades, perante a Comissão Parlamen
tar de Inquérito sobre a crise na universidade brasileira, de 
que tive a honra de ser_relator. Foi, portanto, um prazer 
aceitar o convite para visitá-la e constatar que a educação 
lá não é concebida corno simples transmissão de conhecimen
tos de pro[essorcs para alunos, mas como um processo de 
vida, que entrelaça teoria e prática a serviço da comunidade 
envolvente. Lá não é preciso, portanto, ficar pensando e_m 
como associar, nos termos constitucionais, ensino, pesquisa 
e .extensão. Este é um princípio ínci""Cnte_à missão da Univer
sidade e anterior à própria lei. 

No que se re[ere ao Município de Ijuí, segundo trabalho 
patrocinado pelo UNIVEF e pelo MEC, nos anos de 1991 
e 1992 foram aplicados 35- por cenTo oU mais --dos recursos 
previstos pela Constituição. A Prefeitura obviamente nunca 
se perguntou por que ''gastaria tanto com erisino", mas supe
rou de longe o míniq~.o c9nstitucionaL Nem chegou a colocar 
em dúvida o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, que manda aplicar metade dos recurs_os constitu
cionalmente vinculados na erradicação do analfabetismo e 
na universalização do ensino fundamental e _que ainda é letra 
morta para a esfera federal. Também não é preciso invocar 
o art. 35 __ da Lei Maior. que prevê a inteivienção do Estado 
nos Municípios que não cumprirem suas obrigações com_ o 
ensino c que, também, tem sido letra morta há muito tempo. 

Em meio a tantas dificuldades, a UNIJUÍ e seu entorno 
constituem a prova e a esperança do que é possívei realizar 
com o trabalho árduo. Seus frutos apontam para um horizonte 
onde a competência e o serviço mostram valer a pena. Recen
temente a Instituição teve aprovado pelo Conselho Federal 
de_ Educação o seu projeto de regionalização, transforman
do-!-ie, assim, em Universidade Comunitária Regio~al Mult~
campi, com base nos dispositivos legais vigentes. Isso significa 
que a sua área de atuação imediata é constitufda por u~ 
conjunto de 47 pequenos Municípios, situados no Noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul, correspondendo a urna 
área de 14,149 quilômetros quadrados ou 5 cinco por cento 
do_ território estadual e a mais de meio milhão de habitantes. 

Dessa forma, foram incorporadas mais duas faculdades 
e quatro cursos de graduação c aprovados os campi da Univer
sidade em Santa Rosa, Panambi e Três Passos, que vieram 
a se acrescentar ao já existente em Ijuí. 

Desenha-se e _concretiza-se, portanto. um novo p<.!rfil, 
o de Universid!ldc Regional. Embora não seja inédito, vem 
acrcs_centar uma contribuição inovadora ao sofrido ensino su
perior-brasileiro, patenteando que não é preciso esperar a 
crise passar para alcançar novas conquistas em educação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre St!nador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (P_MDB- MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
uo último dia 10 de agosto, proferimos uma palestra para 
os_ alunos do Curso de Política_, Estratégia e Alta Adminis
tração do Exército, 

Dada a pertinência do tema, transcrevemos, a seguir, 
os termos em que foi desenvolvida: 

''Assistimos, atualmente, a um amplo debate a respeíto 
da revisão constitucional. Não só os políticos, mas represen
tantes das diferentes categorias sociais, têm demonstrado um 
grande interesse e um constante questionamento do wma, 
EsSe com-p0rt3.riierito, qUe-se vem generalizando, é sumamen
te, positivo para a· saúde política deste País, à medida que 
revela participação e·env-olvimento das instituições e do povo 
em geral na formação da vontade do Estado, isto é, na criação 
do Direito. , 

São muitas aS dúvidas e as controvérsia-s~ E por quê? 
Porque a rev.isão cOnstituciónal é um fato-novo na vida do 
País. Porque, não havendo experiência ·anterior, torna--se difí
ci~ definirem-se as metodologias e as estratégicas a serem de
senvolvidas. Porque a consciência do brasileiro está desper
tando para os grandes problemas nacionais. 

A elaboração de um teXto constitucional coD.sidera, sem
pre, as prováveis modificações sociais e economicas a ocorre
rem a curto e médio prazos. Entretanto, a aceleração das 
inovações tecnológicas, políticas e sociais, prindpá.lrnente nes
ta segunda metade do século XX. tem acarretado mudanças 
excessivamente rápidas na sociedade. Em conseqüência, o: 
teor da Lei Maior se toma desatualizado e até inadequado, 
distanciando-se da realidade vivida pelo cidadão comum e 
carecendo, e_ntão, de reforma. 

·Habituamo-nos ao aspecto mais comum de reforma da 
Carta Magna - a emenda constitucional - a qual permík 
alterar aspectos específicos do texto em vigor. Para maiores 
modificações, no entanto, o procedimento correto é a revisão_ 
constitucional, bem mais ampla que a emenda. 

Outros países, a exemplo de Portugal. passaram por essa 
experiência, com resultados inegavelmente positivos. No caso 
brasileiro, porém, é a primeira vez que urna revisão está pre
vista na própria Constituição, como forma _democrática de 
adequar o texto da Lei à realidade atu_al e seus possíveis desdo-
bramentos. _ 

É importante-q-ue analisemos, aqui, os principais questio
namentos que têm surgido, bem como as diferentes concep
ções e as proposições legais que devem nortear as decisões 
políticas. . . _ . 

Vamos, e_ntão, às perguntas mais Importantes~Procurarei 
· enfocá-las de forma objetiva e sucinta para sua melhor com
preensão. 

1. Quando deverá ocorrer a revisão constitucional?_ _ 
O artigo 39 do Ato das Disposições Constitucionais Tran

sitórias não especificou a data na qual terá início o processo 
de revisão, nem o tempo de sua duração. O legislador-cons
tituinte houve por bem deixar ao legislador-ordinário- que 
exercerá o poder constituinte derivado. o poder de_ reforma 
- a incumbência de decidir quando ocorrerá e por quanto 
tempo se alongará o processo revisional. A previsão feita 
pelo legislador-_constituinte se militou à imposição da revisão 
constitucional, cujo processo deverá ocorrer cinco anos após 
a promulgação da Carta. - . _ . ~ 

Em razão da imprecisão da norma do Ato das Dtsposiçoes 
Constitucionais Transitórias acendeu-se a celeuma, no5_cam
pos político, social e jurídico, acerca da revi~ão constitucional. 
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Dentre as teses apresentadas, vale ressaltar: 
a) a que defende a inviabilidade jurídica de se realizar 

a revisão constitucional. cm razão--da confirmação, pelo povo 
brasileiro, do sistema e da forma de_ governo no plebiscito 
realizado este ano. Essa tese tem corno ponto central a idéia 
do entrelaçamento lógico-jurídico entre os artigos-2~ e-39 do 
Ato das Disposições Constitüdonais Transítô'rias, sendo o arti
go 3\} a conseqüência iheviüível do artigo 2"._ E, de acordo 
com esse raciocínio·; Somente na hipótese de o plebiscífO ãpon
tar a necessidade de mudança na forma e no sistema-de gover
no é que haveria a revisão constitudonal. CQiriQ O_ resultado 
do plebiscito realizado em abril deste ano foi confirmador 
da forma e do sistema de governo vigentes, não persiSte a 
revisão da Constituição,. que passou a ser, a paffif desse resul
tado, juridicamente inviáveL Qualquer alteração ·no- texto 
constituciOnal, segundo essa tese, dc_v_e_,oc_or_re~ medi~nt_e 
emenda; 

b) a que defende a necessidade de revisão constitu_cional, 
independentemente do resulado do plebiscito, visando à corre
ção de equívocos e ao aperfciÇoã:mCiltO da Constituição, que 
deve refletir a realidade social c polítíca do País. Essa tese 
comporta o seguinte desdobramento: 

b.l) a revião constitucional deve ocorrer logo ap6s o 
decurso dos cinco anos da promulgação da Cons_tituição, mais 
precisamente a partir do dia 6 de outubro deste ano, estenden
do~se por, no máximo, seis meses, deven_do findar até abril 
do próximo ano: Os que defendem esse entendimento alegam 
que as novas eleições devem ocorrer. e Q_nO\o'Q mandato presi
dencial deve ser iniciado, já sob a égide da Col)stituição_re_Vls
ta, a fim de se_ evitar que o futuro governo sofra com o imobi
lismo que o período de revisão_constitucional inevitavelmente 
acarretará; 

b.2) a revisão constitucional deve ocorrer, em razão da 
necessidade detectada, pela socie_dade, de_ adaptação da Cons
tituição à realidade vivenciada pelo cidadão comum. P_orém, 
essa revisão deverá esperar a realização das. eleições de 1994, 
que serão gerais, somente_ vindo a ocorrer a partir de 1995-. 
Os que defendem essa tese. se respaldam no raciocínio de 
que não há clima para se fazer uma revisã-o conStitUcional 
às vésperas de eleições gerais e que, assim, é melhor aguardar 
o rcsulado das urnas, para, só então, proc_ederwse à alteração 
da Carta Magna. 

Em sendo mais forte, em termos jurídicos e políticos, 
a tese da _necessidade de revisão constitucion3J logo após o 
decurso dos cinco anos da promulgação do texto. para qu~ 
a Carta Magna corresponda, _cm termos reais, ·aoS anseios 
do povo, continuamos a elaboração das pergunta? partindo 
desse pressuposto: a revisão cons_titucional deverá ocorrer a 
partir de 6 de outubro de 1993, estendendo-se por, no máximo, 
seis meses, isto é, ati! abril de 1994. 

2. Qual será a amplitude da revisão constitucional? 
Como espécie do gênero reforma, a revisão constitu~onal 

se caracteriza como uma manifestação do poder constituinte 
derivado, o qual é limitado c decorrente do poder constituinte 
originário, a este _subordinando-se. 

O poder constituinte originário, cujo titular é o poVo, 
se manifesta mediante re.-rescntantes com mandatO esp-ecial 
para elaborar a Carta Magna, podendo o seu mandato se 
exaurir com a conclusão da tarefa constitucional ou ~er conti
nuidade como legislador ordinário (co":ffio OcOrreu. por exem
plo, com o Poder Constituinte de 1987/88) .. 

Já o poder constituinte derivado, consoante a sua denomi~-
nação, deriva do poder constituinte originário, sendo por este 

limitado, e é_ exercido, quase sempre, p_elo legisl~dor-ordi
nário._ Dizemos quase sempre, porque pode ocorrer de o texto 
constitucional exigir a eleição de um corpo de representantes 
espeCialmente parã O exercício do poder de reforma. Este 
não é o caso, porém, da Constituição brasileira. que, expressa
mente, delegou esse poder ao Congresso Nado_nal, isto é, 
ao legislador ordinário. 

Sendo exercido pelo legislador ordinário e decorrente 
do poder constituinte originádo, o Poder Constituinte Deri
vado, a ser convocado após 5 de outubro de_l993, terá SJJ.a_ 
competência limítada e delimitada pela própria Constituição 
-são os chamados limites formais- e pelo sentimento naci'ow 
nal, que indicará o qUe preciSa sér_ alter_ãdo_ ou__aperfeiçoado 
no texto. _ _ , __ 

Enquanto o pOder constituinte originário se ca-racteriza 
por ser um fato metajurídico, que precede o Direito, estando 
livre, portanto, de qualquer outra limitação que nãO seja a
imposta pelo sentimento nacional, o poder constituinte deri
vado é um poder constituído, jurídico, limitado na própria 
C-ons_ti!uição, restritO às diretrizes constitucionais e à realidade_ 
social, econõmica e política yivenciada pelo País. 

Nesse contexto, políticos, juristas~ re-prescntaritt!S de enti
dades de classe_.e da Igreja tem-se manifestado defendendo 
a necessidade de revisão de tópicos como, por exemplo: o 
sistema tributário; o monopólio estatal; os serviços públicos; 
o sistema político~eleitoral; o_ relacionamento entre os Pode
res; e_Q relacionamento ent_re a União~ ~s EstadQ~ e os Mun.i
cípios. 

OutraS matérías, porém, que têm Sido cogitadas como 
passíveis de revisão provocain grande polêmica, em razão 
do__m_edo gerado por alguns, de perda das conquistas auferidas 
com a Carta de.1988. Assim_ são exemplos: os direitos dos 
trabalhadores, nesses incluídos os servidores públicos, mor
mente _no que diz respeito à aposentadoria e estabilidade; 
a reforma agrária; e osistema previde:nciário. 

Concluindo esse enfoque, recorremos aos ensinamen·.os 
proferidos pelo Jurista e Procurador-Geral do Estado do R~o 
de Janeiro, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que em pales-_ 
tra -proferida no Seminário de Revisão Constitucional, reali-
43da pela Escola Superior de Guerra (ESG) e noticiado pela 
Gazeta. Mercantil, de 5-7-1993, defendeu a idéia de revisões 
permanentes da Constituição, como forma de manter sua legi
timidade_ na correspondência ao sentimento nacional. Ent~n
de, ainda, o ilust(e Jurista, que os limites da revisão Constitu
cional são delicados não por razões jurídicas, mas -_nas suas 
próprias palavras- .. por ser uma questão política detica_da". 
Assim, ele defende que a revisão não pode atingir "os prlncí
pios superiores", isto é, ··o- que precisa ser preservado é~ 
essência- dos direitos e garantias e não a sua roupagem. E 
nec_essá.rio manter certos princípios que precedem a própria 
Constituição". 
__ E, agora, p~sseritcis à última _fo~mulação que conside
rarltos impOrfante abordar neste momento. 

3. Qual será o procedimento adotado para a revisão cons-
ti'tudo-nal? · · · 

--- - ----- - -

O ãrt. 3" _do Ato das O_isposiÇões COnstitucionais Transi
tórias estabelece que a revisão constitucional será realizada 
pelo Congresso Nacional, em sessão unicameral, pelo voto 
da maioria absoluta dos seus membros. 

Essa norm_a_configura uma exceção à regra geral Ja cmenw 
da à ConstiÚt!ção, insculpida no art. 60 das Jisposições Perma
nentes. 
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O lcgislador~constituintc, ao prever a revisão da Consti
tuição, fez exceção à regra geral, no que diz respeito à espécie 
de reforma (revisão~ ao invés de emenda), à apr-eciação da 
matéria (pelo Congresso Nacional, reunido e_m sessão unica
meral, ao invés de sessões bicamerais) e ao Quorum de votação 
(maioria absoluta, ao inVés de três quintoS-dos votos). 

Em nenhum momento, porém, o legislador-constituinte 
fez exceção à regra geral no que diz respeito ao exercício 
da presidência do Congresso Nacional e ao processo de vota
ção. Pelo contrário~ confírmou-a ao ãfirrbár- que a revisão 
constitucional será procedida pelo próprio COngresso Nacional 
e ao silenciar sobre a forma de aprovação dos votos dos mem
bros do COngresso Nacional. 

Inexistindo exceção à regra geral confii"m_a-se esta. E qual 
é a regra geral no que diz respeito à presidência dO COngresso 
Nacional? É a prevista no § So, do art. 57, da ConstituiçãO
Federal, que constitui o Pre_~i_dente do Sen.ado Federal em, 
Presidente do Congresso Nacional. Já a regra geral no tocante 
ao processo de_ votação nas sessões uni~merai_s -é~_ a in~~ridá 
no art. 43, do Rcgim_ento Coi:rium, que estabelece o cômputo 
separado dos votQ'S-_de DepUtadOs e Senadores. 

A votação em separado, por Deputados e Senadores, 
do texto constitucióbal sob revisão, é também uma exigência 
do princípio féderativo, adotado pelo Estado brasileiro. Nesse 
contexto, o Senado Federal - Casa dos representantes dos 
Estados - tem o_mcsrno peso político e jurídico da Casa 
dos representantes du povo- a Câmara dos Deputados-, 
tendo, por conseguinte, o poder-dever de ser ouvido em pé 
de igualdade com a Câmara, -

Erri sendo a votação tambc!m unicameral, os Estados
Membros -parte da Federação - _dei'tando de ser ouvidos 
na revisão constitucional, haja vista a insigrt1ficâ.ncianuiriériéa 
do Senado frente à Câinara dos Deputados. E qualquer altera
ção na ConStituíçâO de um Estado federativo que não ouça 
as partes do todo (Estado~-Membros) é tão ilegítiino quanto 
o seria a que não contasSe cOm a partid(iáÇãO dós represen
tantes do povo. 

Por esse motivo é qUe Estados de estrutura _federativa, 
como a Suíça e os _Estados Unidos, mantêm em suas Consti
tüíÇões previsões que exigem o referendum dos Estados-Mem
bros ou Cantões para a reforma constituCíoilãl (art. V da 
Constituição americana· _e .123, da suíça, de 1874). 

Ao ensejo do tema revisão coostifUciollal, ~ob o enfoque 
do federalismo, assim se pronunciou Barbosa Lima Sobrinho 
em artigo publicado sob o título ''A Crucifi_ca_ç.ã_ó_ da Çonsti
tuição", no Jornal do Brasil de 25~7-1993, p. 11: 

H( ... ) E, se considerarmos que o Senado Federal 
conta com 81 senadores e a Câmara com( ... ) 503 depuw 
tados, mesmo que o Senado votasse unido, não repre
sentaria s_çnãQ __ y_ma_sexta parte da votação total. Uma 
situação, pois, de inferioridade e de total dt;:pendência, 
na votação final ( ... ) O que não deix.aria de_ valer como 
um atentado quanto à presença de uma_das duas Casas 
do Congresso,( ... ) expreSsamente à que zela pela pre
sença e influência dos Estados, num regime federativo. 
Se se ampliasse o precedente de sessões unicamerais, 
ficaria- o Senado reduzido ao papel de uma simples 
comissão da Câmara dos Deputados. Quando a própria 
Constituição, no arf. 60, parágrafo 4~, declara que "não 
será objeto de çleliberação a proposta de emenda ten
dente a abolir: I - a forma federativa do Estado". 
F não é abolir essa forma federativa o ·admitir que 

o Senado passe a valer como uma sexta parte, em deli
berações fundamentais, como a revisão de todo o texto 
constitucional?'' 

Estes são os aspectos mais em evidêl'].cia na dinâmica 
que precede a revisão constitucional. Pt:.e~e;ndemos in!ciá-la 
em 6 de outubro próximo. Com toda a <:::ertçza, até lá, a 
sociedade,~ classe política e a Nação ~erão chegado ao neces
sário ponto de equilíbrio. Somente assim o novo texto constitu
cional terá condições de atender às expectativas do povo brasiw 
leiro." 

Foram essas, Sr. Pre-sidente e Srs. Senadores, nossa:spala
vras àquele auditório. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência encerra os trabalhos para a 
sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 156,DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Re_gimento Interno) 

Votação, em turno suplementar, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 156, de 1992 (n' 1.670/89. na Casa de origem), 
que '"'dispõe sobre partidos políticOs, ·regUlamenta os arts. 
17 e 14, § 3°,'íi'Idso V, da Constituiç-ão Federal", tendo 

Parecer, sob n' 279, de 1993, da Comissão · 
- Diretora, oferecendO a redação do vencido. __ 
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania sobre as emendas de Plenário) 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 109, DE 1993 
(Em regime de urgência nos termos do 

art. 336, c, do_Regimento Interno) 
Discussão em turno único, doProjeto de Lei_da Câinaia 

n' 109, de 1993 (n'3.602193, na Casa de origem), que "modifica 
a Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de~ 1993, que "regulamenta 
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária". (De
pendendo de parecer) 

-3-
Votação, em turno único, do Requerimento n" 272, de 

1993, do Senador D'ãrio Pereira, solicitando, nos termos regi
mentais, que, sobre o Projeto de Lei da Câmara ri". 106, de -
1992 (n~ 813/88, na Casa de origem), além das Ççmissões 
a que foi despachado, seja, também, ouvida a de Serviços 
de Infra~Estrutura. 

-4-
Votação, em turno único, do Requerimento n'~ 551, de 

1993, da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos termos 
do art. 172, inciSO- I, do Regimento Interno, a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n'~ 56, de 1993 
-Complementar. de sua autoria, que "dispõe sobre a cobran
ça de juros pelas entidades que atuam segundo as regras do 
Sistema Financeiro de Habitação". 
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-5-
Votação, em turno úriico, do Requerimento n" 764, de 

1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos do 
art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordt!m 
do Dia do Projeto---de Lei do Senado n" 67, de 1991, de sua 
autoria, que "dispõe sobre a participação dos tTabalhadon~s 
na gestão das empresas c dá outras providências". 

-6-
Votação, em turno único, da Mensagem nn 289, de 1993 

(n' 502/93, na Casa de origem), pela qual o Pr.esidente da 
República solicita a retirada do Projeto de Lei da Câmara 
n' 144, de 1992 (n' 2.907n2, na Casa de Origem), q'ue "extin
gue a fração do cr~zeiro, denominada centavo, e _dá outras 
providências". ~- · 

-7----------· 
Discussão, em tUi"no único, da Rcdação Final, (oferecida 

pela Comissão Díretora cm seu Parecer n~ 277, de 1993) 
ao Projeto de Resolução n"'49, de 1993, que "autorizã a contra
tação de operação de arrendamento mercantil, sem aval da 
União, pela Empresa Brasileira de Aeronáu_tiÇ.a __ S_,A .. - EM
BRAER, junto a IBM do Brasil Leasing Ltda., destinada 
à substituição parcial de equipamentos cm seu Centro de Pro
cessamento de Dados"_. 

-8-
Discussão, em ttirii(f iínico, do Substitutivo da Cámara 

ao Projeto de Lei do Senado n"' 192, de 1991, de autoria: 
do Senador Divald_o Suruagy, que "altera dispositiVOS da Lei 
n9 5.869, de 11 de janeirO de 1973 -Código de Processo 
Civil", tendo · 

Parecer favorável, sob n" 263, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadaõia. 

-9-
Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei da Cârilara 

n' 87, de 1993 (no 2.162191, na Casa de origem), que denomina 
"Rodovia José Francisco de Sousa" o tre_ch_o federal da 
BR-230 que liga as cidades de So\.lsa c Cajazeiras, no Estado 
da Paraíba", tendo 

Parecer favorável, sob n"' 214, de 1993,_da Comissão 
- de Educação. 

-lO
PARECER N·> 252, DE I993 

Discussão, em turno único, do Parecer n" 252, de 1993, 
da Comissão de ConstituiÇãO, Justiça e Cidadania, sobre ques
tão de ordem do Senador Cid Saboia de Carvalho, concluindo 
ser de dois quintos da composição do Senado, o quorum para 
aprovação de Projetes de Decreto Legislativo de outorga e 
renovação de concessão, permissão e autorização para ·serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens. conforme previsto 
no § 2o do art. 223 da Constituição. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer-
rada a sessão. · 

(Levanta-se a sessào às 20hl6min.) 

ATA DA 134• SESSÃO, REALIZADA EM 6 DE JULHO 
DE 1993 

(Publicada no DCN- Seçãó 11 -, de 7'7-93) 

" RETIFICAÇÃO 

Na página n\' 6378, 2" coluna,_ após a data do Requeri-
mento n" 676, de 1993, · · 

Oiide se lê: 
-·- -Nilson Carneifo -Gúson -Cainã.ta- Chagas Rodri

gues 

Leia-se: 
-Nelson Carneiro- Gerson Cama ta- Chagas Rodri

g~e~~ .. 
ATA DA 146' SESSÃO, REALIZADA EM 12 DE JULHO 

DE 1993 
(Publicada no DCN -Seção II -,de 13-7-93) 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Projeto de Lei da Câmara n\' 147, de 
1993, página 6814, 2" coluna, imediatamente após a legislação 
citad~. inclua-se, por omissão, o_ s_eguinte: 

- --(À Cqmissão de Constituiçd~._ Justiç_~ e-Cidac!ania.)-

ATO DO PRESIDENTE N• 431, DE 1993 

O Presidente do Senado Fedefãi, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a dele_gação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão DiretOra- ir' 2, de 
1973. de acordo com as Resoluçõ-es .do Senado Federal n'' 
42 e 66, de 1993, e com o Ato da Comissão Dirctora n~ 53; 
de 1993, resolve, _nomear MYRIAN BECK BISO L, ANNA 
CHRISTINA DE A. COELHO, ANTONIO FERREIRA 
LIMA, MOIZES FELIX DE ALMEIDA, SYMONE MA
RIA MACHADO BONFIM, MARIA DE FÁTIMA CAM
POS, WANDERLEY RABELO DA SILVA, MARIA VIR
GINIA MESQUITA MELO, CLAUDIA VALERIA AL
VES PEREIRA . .ALEXANDRE SERGIO DE M. CAMI
NHA, PAULO HENRIQUE FERREIRA NUNES, JOSÉ 
R R. FONTINELE JUNfOR, PAULO JORGE BACCHINI 
DE A. LIMA, NAGIB CHAUL NETO, GILDA LUCIA 
FERREIRA, CLARA MARTINS PEREIRA DELGADO, 
MARIA DA MACENA LIMA, EDIV ALDO CUNHA PI
MENTA, JOSÉ GERALD-O PEREIRA BAIÃO, VERA 
LUCIA LEOPOLDINO OLIVEIRA, LUIS CARLOS CAR
NEIRO MATOS, ROSANA CRISTINA DA CUNHA e 
JOÃO BATISTA J. DE ME~EIROS, para o cargo de Téc
nico Legislativo- Nível H, Arca de Apoio Técnico-Admi
nistrativo, Especialidade de Datilografia, Padrão 16, em virtu
de de aprovação em concurso púhlico, homologado pelo Ato 
do Presidente n" 357, de 1992, publicado no Diário do Con
gresso Nacional, Seção II, de 22 de setembro de 1992, e no 
Diário Oficial da União, Seção I, de 22 de setembro de 1992. 

Senado Federal, 25 de agosto de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 432, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
dclegação de competêncía que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora rio 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
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em vista o que consta do Proce:s:so n" 14.741193M8, resolve 
aposentaT, voluntariamente, o servidor ADELlNQ LISBOA 
AMARAL, Tê"CniCO Legislativo, Área de Polícia, Segurança 
e Transporte, Nível II, Padrão 30, do QuadrO de Pessoal 
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, incisO III, alínea 
a, da Consfituição da República Federativa do _BrasU, combiM 
nado com os artigos 186, inciso III, alínea a 192, inciso II; 
e 67, da Lei n" 8.112, de 1990, bem assim_com os artigos 
34 § 2', 37; e 39, da Rcsolusão (SF) n• 42, de 1993, e a 
Resolução n~ 77, de 1992, com proventos intégrais,-observado 
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 25 de agosto de 1993 . .,.-Senador l:lum-
berto Lucena, Presidente. - - - --

ATO DO PRESIDENTE N• 433, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuiM 
ç6es, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da -Comissão Ôiretora n9 2~ .d:e 
1973, tendo em vista o que .consta do Proq. n• 16.792193-9, .. 
e de acordo com a ResolUção do Senado Eederal n" 42, de 
1993, e com o Ato_ da Comissão Diretora ·no 53, de 19·9·3; · 
resolve nomear ARNALDO JOAQUIM DE SANTANA·e 
CARMEN COSTA COELHO, para o cargo de Técnico Legis
lativo -Nível II, Área de Saúde e Assistênci~ Social, Especia
lidade de Enfermagem, Padrão 16, em vi~tude de aprovação 
em concurso público, homologado pelo Ato do Presidente 
n'-' 406, de 1992, publicado n_o Diário do Congresso Nacional, 
Seção II~_de 22 de ou_tu_brQ _de 1992, e no Diário Oficial da 
União,Seçãol,de22deoutubrodcl992.: . ·~· 

Senado Federal, 25 de agosto de 1993. _:__Senador Hum
berto Lucena, Presidente _do_Se_nado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 434, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no usode suas atribu_iM 
ções, em conformidade com a delegação de cOmpetência qúc 

lhe foi outorgada pelo Ato da CÓmissão Diretora n'"' 2, de 
- _1973, consider3.ndô a de'cisão da Comissão Diretora em sua 
11~ R.eUniâo Ordiilária, de 28Ml1M91, tend,o em vhta ·o que 
consta do Processo n'-' 16.761/93M6, e de acordo com a ResoluM 
ção n~ 42, de 1993, e com o Ato da Comissão Diretora fi'"' 
53, de 1993, resolve, nomear HEUV AL RIOS MOREIRA, 
ANTÓNIO CARABALLO BARRERA e FRANCISCO .. 
CLÁUDIO CORREA M. SANT'ANNA para o cargo de 
Anãlista Legislativo, Nível III, Área de Comunicação Social, 
Eve-ntos_ e Contatos, Especialidade de Comunicação Social, 
l_ladrão 31, do Qu-adro de Pessoal do Senado Federal, em 

. _ virtu9e d~_<~.provaçãõ em concu_rso púbfico, honiblogado pelo 
Ato da Cqmissão Diá~tora p9 33, de 1989, publicado oo Diário 
dO COngresso N-acion31, Seção II, de ll de nÕvem_bro de 1989_: 

Senado Federal, 25 de agosto de 1993.- Senador JlumM 
berto Lucena- Presidente do Senado federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 435, DE 1993 

n Presidente da Senado Federal, no uso de suas atribuiM 
ç6efi, em conformidade com a delegação de competência que 

·the fái outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n·' 2, de 
1973, tendo ein vista o que consta do Proc. n~ 16.627/93M8, 
e de acordo com a Resolução n_? 42, de 1993, e com o Ato 
da Comis_São Diretora n" 53, de 1993, resolve nomear MÓNI~ 
CA ALVES DE LEVY MACHADO, para o cargo de Ana
lista Legislativo, Nível III, Área Apoio Técnico ao Processo 
Legislativo, Especialidade de Taquigrafia, Padrão 31, do QuaM 
dro de Pessoal do Senado Fecl~.ral,_ cm virtude de aprovação 
em concurso público, homologado pelo Ato do Presidente 
no 276, de 1992, publícado no Diário do Congresso Nacional, 
Seção II, de 7 de julho de 1992, e Diárío Oficial da União, 
Seção I, de 7 de julho de 1992. 

Senado Federal, 25 de agosto de1993.- Senador HumM 
berto Lucena- Presidente- do Senado FederaL 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

[~-----------------------.. ~Projeto de De~reto Legislativo n" 35, de 1993 (n\' 
Retificação 241193, na Câmara dos Deputados), que homologa o ato 

No Diário do Congresso Nacional, Seção II, n··' 118. do Conselho Monetário Naciom;tl que autorizou a emissão 
datado de, 8 de julho de 1993, adicional de papel-moeda, no exercício de 1992. no valor 

Onde se lê: de cinco trilhões, duzentos e trinta bilhões de crUzeiros, 
Páginas 6487 e 6488 para atender às exigências das atividades de produção e 

Leia-se: circulação de riqueza nacional no primeiro semestre. 
Páginas 6485 e 6486 -Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 

E onde se lê: n" 4, de 1992 (n'' 3.314/92, naquela Casa), que acrescenta 
Páginas 6485 e 6486 § 2<t ao art. 1.031. do Código de Processo Civil, transfor-

Leia-se: mando o atual paragrafo único cm§ 1". 
Páginas 6487 e 6488 ~ _ _ _ 

1993 
1- ATA DA 171" SESSÃO, EM 26 DE AGOSTO DE 

1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1-- Ofícios do 18 Secretário da Câmara dos Depu
tados 

- N''288/93, (n°2.460/91, na Casa de origem), encami
nhando autógrafo de projeto de lei sancionaÇ!o. 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das 
seguintes matérias: 

-Projeto de Decreto_ Legislativo n'' 33, de 1993 (n'' 
213/92, na Câmara dos Deputados). que homOloga o ato 
do Con:selho Monetário Nacional que autorizou a emissão 
adicional de papel-moeda, no exercício de 1992, no valor 
de vinte e um trilhúes e cem bilhões de cruzeiros. 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 34, de 1993 (no 
237/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção n" 169 da Organização Internacional do Tra~ 
balho sobre os povos indígenas e tribais eni países indepen~ 
dentes. 

1.2.2- Pareceres 

Referentes' às seguintes matérias: . _ 
-Mensagem n'' 280, de 1993, do Se_nhor Presidente 

da República, que submete à aprovação do Senado Feder"al 
o nome do Doutor Pedro Sampaio Malan, para exercer 
o cargo de Prcsídente do Banco Central do Brasil. 

-Mensagem n•.>'293, de 1993, do Senhor ?residente 
da República, que submete à aprovação do Senado Federal 
o nome do Doutor Gustavo Henrique de Barroso Franco, 
par·a exercer o cargo de Diretor de Assuntos Internacionais 
do Banco Central do Brasil. 

-Mensagem n'' 294, de 1993, do Senhor Presidente 
da República, que submete à aprovação do Senado Federal 
o nome do DoutOr Francisc-o Eduardo de Almeida Pinto, 
Para- exercer o cargo de Diretor de -Política Monetária do 
Banco Central do Br_~sil. 

1.2.3- Comunicação 

- Do Senador Luiz Alberto Oliveira, comunicando 
que, atendendo a convites, permaneceu no exterior por 
mais três dias, ou seja, de 4 a 6 do corr'?nte mês. quando 
participou da "Conferência Internacional sohre Lazer nas 
Diferentes Partes do Mundo'', no período de 13· 7 a 3-8-93. __ 
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EXPEDIENTE 
CEHTIIO ORÁ!'IOO DO SI!MADO PI!DBML 

MN<OEL YlLELA DE MAOA.LHÁI!S 
Oira;or.Oet&l do Scaado P•daa! 
ACiA(;lEL [.)A SILVA MAlA 
Dir~uor Elll:c•trvo 
CARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Ointc« M•Wun.llYO 

DIÁRIO DO OONORUIO NACIONAL 

ASSINA TtlRAS 

I.L IL CARLOS BASTOS - .... , ······--·····----··········-···-·-···---.. ----.. ------ CrS 111000.011 o .... la4•En11 
'l.ORIAN AUOUSTO COl!TJNHO MADRUGA 
Oir•aMjuiO 

1.2.4- Requerimentos 

- N" 793, de 1993, de autoria do Senador Mauro Be
nevides, solicitando dispensa de interstício para a redaç3.o 
final do Projeto de Resolução n•.> 59, de 1993, que autoriza 
a celebração de Acordo-Quadro entre a República Federa
tiva do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial), relativo 
ao Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais 
do Brasil. Aprovado. 

-N" 794, de 1993, de autoria do Senador Onofre 
Quinan, solicitando ao Ministro de Estado competente as 
informações c documentos que discrimina, no âmbito da 
jurisdição do Banco Central do BrasiL 

-N'795, de 1993, de autoria do Senador Pedro Tei
xeira, solicitando ao Ministro de Estado das Relações Exte
riores, informações que menciona. 

- N" 796, de 1993, de autoria do Senador Marco Ma
ciel, solicitando que seja considqfl,da comç'nHYença a sua 
ausência aos trabalhos da Casa no dia 27 de agosto do 
ano em curso. Aprovado. 

- N''797, de 1993,-dc autoria do Senador Luiz Alherto 
Oliveira, solicitando que sejam considerados, como licença 
autorizada, os dias 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 23 e 24 
do corrente mês. Aprovado. 

- N\' 798, de 1993, de autoria "do Senador Francisco 
Rollemberg, solicitando que seja considerada, como licen
ça autorizada, a sua ausência aos trab-alhõs da Casa no 
dia 27 de agosto de 1993. Aprovado. 

- N-'799, de 1993, de autoria da Senadora Júnia Mari
se, solicitando que sejam considerados, COJ!IO licença auto
rizada, os dias 10. 19,20 e 23 de agosto de 1993. Aprovado. 

1.2.5- Comunicações da Presidência 
-Proposta de indicação dos Senadores José Richa, 

Rachid Saldanha Derzi, Espcridião Amin e Onofre Qui~ 
nan, para comporem comissão destinada a visitar o Líbano, 
no período de 3 a 12 de setembro próximo, em atenção 
ao convite formulado pelo Presidente da Cãmara dos Depu
tados daquele País. Aprovada. 

-Recebimento do Ofício nn 1.982/93, do Banco Cen
tral do Brasil, encaminhando a complementação dos doeu~ 
mentos necessários à instruçãO dO OfíciO n~ S/67, de 1993. 

Ti-- 1.310-· .... 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR MAURO BENEVIDES, como Líder
Designação do Embaixador Jerônimo Moscardo de Souza 
para a pasta do Ministério da Cultura. 

SENADORA JÚNIA MARISE- Retrospectiva da 
-importância da Petrobrás no desenvolvimento da economia 
brasileira. Apelo ao Presidente Itamar Franco para assina
tura do Contrato de Auto gestão da Petrobrás, a fim de 
preservar o patrimônio e o quadro de funcionários alta
mente especializados daquela empresa. 

SENADOR RUY BACELAR - Dados estatísticos 
do IPEA sobre o quadro de miséria do Estado da Bahia. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA- Maior ação 
do Governo Itamar Franco para a solução dos problemas 
brasileiros. Privilégios concedidos aos bancos. no recolhi~ 
mente do IPMF. 

SENADOR ELCIO ALVARES, como Líder- No
meação do Embaixador Jerõnimo Moscardo para o Minis
-tério da Cultura. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Movimento Cí
vico Contra a Revisão Constituçional. 

SENADOR MÁRIO COVAS - Revisão constitu
cional. 

SENADOR NABO R JÚNIOR-Defesa da PETRO
BRÁS. a propósito de visita de S. Ex~ à bacia petrolífera 
de Solimões. no rio Urucu-AM. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo em fa
vor da criação do Conselho de Autoridade Portuária de 
Sepetiba-RJ. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS:___ Artigo do Dr. Mo
desto Carvalhosa, publicado na Folha de S. Paulo, edição 
de 20~8-93, sob o título A Constituição de Inocêncio. 

SENADOR CARLOS ANTÓNIO DE'CARLI -
Aplausos à criação do Ministério da Amazónia. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Reforma 
eleitoral, voltada para a implantação do voto distrital misto. 
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SENADOR PEDRO TEIXEIRA -Homenagem a 
Álvaro Dias, ex~Governador do Paraná ~.a_tual "f>~t?.s~~~,nte. 
do PP. Reforma do sistema financeirO nacional. -

SENADOR IRAM SARAIVA- Homenagem de 
pesar pelo falecimento de A_nu?.r Auad. 

1.2.7- Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão extraordinária, a r~~}izar-se 

hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Orde~ do Dia que_ 
designa. 

1.2.8- Leitura de Projetos 
-Projeto de Lei do Senado n" 109,de 1993, df7 autoria 

do Senador Carlos Patrocín~o. que proíbe as pessoas porta
doras de alterações elctroencefalográficas de con..duzirem 
veículos automotorcs de transporte coletivo de passageiros 
ou de cargo e dá outras providências. . 

-Projeto de Resolução n" 71, de 1993, de autona 
da Comissão Dirctora, que transforma car_gos vagos do 
quadro de pessoal do Senado Federal e d~ _outras provi
dências. 

1~2.9 - Requerimento 
- N" 800, de 1993, de autoria do Senador Gilberto 

Miranda, solicitando ao Ministro de E::;tado das Minas e 
Energia, informações que_ menciona. 

1.2.10- Comunj~ação 
-Do Senador Rachid Saldanha Derzi, de ausência 

dos trabalhos da Casa, no período de 1·· a 12 de setembro 
de 1993. 

-Do Senador José- Richa, de ausência çlos trabalhos 
da Casa, no período de 30 de agosto a 27 de setembro. 

1.2.11 - Requerimentos 
-No:- 801, de 1993, de autoria do Senad_()rEsperidião 

Amin, solicitando que seja considerada, como lice~ça auto
rizada, sua ausência dos trabalhos da Casa no dta 30 do 
corrente mês. Aprovado. 

- N' 802, de 1993, de autoria do Senador Lo_urival 
Baptista, solicitando que seja considcraqo, como. ficença 
autorizada, o período compreendido entre. os d1as 27 e 
30 do corrente. Aprovado. 

- N-' 803, de 1993, de autoria do Senador José Sarney, 
solicitando que sejam considerados, como licença autori
zada, os dias 19 a 30 de agosto do corrente ano. Apro~a~~· 

- N'' 804, de 1993, de autoria do Senador Espend1ao • 
Amin, solicitando que seja considerado, como lic~nça auto
rizada o dia 31 do corrente mês. Aprovado. 

~ N" 805, de 1993, de autoria do Senador Pedro Tei
xeira, solicitando que seja considerada, corno licen_ça al!:tO
rizada, sua ausência dos trabalhos da Casa,_ no dt_a 27 do 
corrente mês. Aprovado. - · 

1.2.12- Comunicações da Presidência 
-Abertura de prazo de cinco dias para reéehirnento 

de emendas ao Projeto qe Decreto Legislativo n" 34, de 
1993. . 

-Aprovação, pela Comissão Diretora, cm reumão 
do dia 25 do corrente, dos Requerimentos de Informações 
n'l' 760,762 e 774, de 1993, dos Senadores Esperidião Amin, 
Moisés Abrão e Epitácio Cafeteira, respectivamente, aos 
Ministros que mencionam. 

-Término do prazo para apresentação de emendas 
aos Projetos de Resoluções n'" 67, ~8 e 69/93, sendo que 
aos mesmos não foram oferecidas emendas. 

-Término do prazo para apresentação de emenda~ 
ao Projeto de_ Resolução n" 66, de 1993, sendo que ao 
TrleSm:o· foi oferecida uma emenda. 

-Término do prazo sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido de_ inclusão em Or<,Iem do Dia, do Pro
jeto de Lei do Senado.n" 13, de 1992, au~oriza o Poder 
Executivo a criar a ,Superintendência das Arcas de Livre 
Comércio de Pacaraíma e de Bonfim, e d;i outras proyidên
cias, apreciado conclusivame~te pela Comissão de Consti~ 
tuição, Justiça e Cidadania. A Câmara dos Deputados. 

1.3 _:__ORDEM DO DIA 
. Projeto de Lei da Câmara n' 156, de 1992 (n' 1.670/89, 

na Casa de origem), que dispõe sobre partidos políticos, 
regulamenta os arts. 17 e 14, § 3", inciso V, da Constituição 
FederaL _Apreciação sobrestada cm virtude do término do 
prazo regimental da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n' 109, de 1993 (n' 3.602/93, 
na Casa de origem), que modifica a Lei n" 8.629, de 25 
de fevereiro de 1993, que ''regulamenta dispositivos consti~ 
tucionais relativos à reforma agrária''. Apreciação sobres
tada em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

Requerimento n0 272, de 1993, do Senador Dario Pe
reira, solicitando, nos tennos regimentais, que, sobre o 
J?rojeto de Lei da Câmara n' 106, de 1992 (n" 813/88, na 
Casa de origem), além das Comissões a que foi despachado, 
seja, também, ouvida a de Serviços- de Infra-Estrutura. 

- Apreciação sobrestada em virtude _do término do prazo 
regimental da sessão. 

Requerimento n' 551, de 1993, da Senadora Marluce 
Pint_o, solicitando, nos termos do art. 172. inciso I, do 
Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Pro
jeto de Lei do Senado n~ 56, de 1993 - Complementar, 
de sua autoria, que dispõe sobre a cobrança de juros pelas 
entidades que atuam segundo as regras do Sistema Finan
ceiro de Habitação._Apreciação sobrestada em virtude do 
término do prazo regimental da sessão. · 

Requedtn1ento n'-' 764, de 1993, do Senador Marco 
Maciel, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do 
regimento interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei do_ Senado n~ 67, de 1991, de sua autoria, que 
dispõe sobre a participação dos trabalhadOres na gestão 
das empresas e dá outras providências. Apreciação sobres
tada em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

Mensagem n'' 289, de 1993 (n" 502/93, na origem), 
pela qual o Presidente da República solicita a retirada do 
Projeto de Lei da Câmara n" 144, de 1992 (n" 2.907/92, 
na Casa de origem), que extingue a fração dO cruzeiro, 
denominada centayo, e dá outras providências. apreCiação 
sobrestada em virtude do término çl.o prazo regimental da 
sessão. 

Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em 
seu Parecer n" 277, de 1993) ao Projeto de Resolução n• 
49, de 1993, que autoriza a contratação de operação de 
arrendamento mercantil, sem aval da União, pela Empresa 
Bi-asileifã de Aeronáutica S.A. - EMBRAER, junto a IBM 
do Brasil Leasing Ltda., destinada à _substituição __ parcial 
de equipamentos em seu Centro de Processamento de Da
dos. Apreciação sobrestada em virtude do térm_ino do prazo 
regimental da sessão. 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
no 192, de 1991, de autoria do Senador Divaldo Suruagy, 
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que altera dispositivoS da Lei n·• 5.869, de 11 sfe j!:lneho 
de 1973- Código de Procesw Civil. Apreciação SobreStada 
em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

Projetei-de Lei da Câmara n" 87. de 1993 (n" 2.162191. 
na Casa de origem). que denomina :R:odovia JoS{Fi-ancisco 
de Sousa o trecho federal da BR~230 quC liga as cidades 
de Sousa e Cajazeiras, no Estado da Parmba. Apreciação 
sobrestada cm virtude do término do prazo regimental da 
sessão. 

Parecer n~ 252;-de 1993, da ComissãO de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre questão de ordem do Senador 
Cid Saboia de Carvalho, concluindo ser de dois quintos 
da composição do Senado, o quorum para aprovação de 
Projetas de Decreto Legislativo de outorga e renovação 
de concessão, permissão -e autorização para serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, conforme previsto 
no § 2, do art. 223 da COOstituição. APridac;ão sobr"estada 
em virtude do término do prazo regimental dã- sessão. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 172• SESSÃO, EM 26 DE AGOSTO DE 
1993 

2.1 -ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Requerimentos 
- N" 806/93, de urgência para o Ofício n" 83/93, que 

autoriza o Poder Executivo a contiatar empréstimo junto 
ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 
S.A. - BADESC, no valor de Cr$ 7.536.300,00 (sete mi
lhões, quinhentos e trinta e seis mil c trezentos cruzeiros 
reais), equivalentes a US$300.000,00, cm 31-3-93, utili
zando recursos do BIRD/PROURB, dá outras providên
cias. 

- N' 807193, de urgência para o Ofício n' 84N3. que 
solicita a erriiSSão de Letras Financeiras do Tesouro do 
Município de São Paulo- LFTM-SP, cujos recursos serão 
destinados ao giro de 1.360.894.043 LFTM~SP, ve-ncíveis 
no 2" semestre de 1993. 

2.3- ORDEM DO DIA 
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n' 19, de 1992 (n' 128/86. na Câmara dos Deputados), 
que homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que 
autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício de 1985, 
no valor de quatorze trilhõt!s de cruzeiro~. Aprovada. À 

·promulgação. 
- Rcdação final do Projeto de Resolução n"' 59, de 

1993, que autoriza: a celebração do acordo-quadro entre 
a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (Banco 
Mundial), relativo ao Programa Piloto para a Proteção 
das Florestas Tropicais do Brasil. Aprovada. À promul
gação. 

2.3.1 - Matêrias apreciadas após a Ordem do Dia. 
-Requerimento n" 806/93, lido no Expediente da pre- · 

sente seSsão. Aprovado. 
-Ofício n" S/84/93, em regime de urgência. nos ter

mos do Requerime~to h'·' 807/93, lido no expediente da 
presente ~essão. Aprovado~ nos termos d9 projeto de Reso
lu_ção fi'·' 72/93, sendo rejeitada a emenda aprese~,?ta, após 
pareceres de plenário da comissão competente. A Comis
são Diretora para redação final. 

- Redação final do Projeto de Resolução no 72/93. 
Aprovada. À promulgação. __ 

2.3.2 - Designação da ordem do Dia da próxima ses
são. 

1993 

2.4 - ENCERRAMENTO 
3- ATO DA-COMISSÃO DIRETORA N• 66, DE 

4- ATA DE COMISSÃO 
5- CONVENIO 
Firmado entre o Senado Federal e o Ministério da 

Cultura. 
6- MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E V ICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da 171 a Sessão, em 26 de agosto de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs, Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

As /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: . 

Alfonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ Aliitir 
Gabriel_ Aluízio Be~rra _ Álvaro Pacheco _ Amir l..ando _ Bello 
Parga _ Beni V eras_ Carlos De'Carli _Cai-los Patrocínio_ Chagas 
Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho _ Darcy Ribeiro _ Dario 
Pere~- Dirceu CarneirO_ Divaldo Suruagy _Eduardo Suplicy _ 
Elcio Alvares _ Epitácio Cafeteira _ Fl.avUQlo Melo _ Fiancisco 
Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gilberto Miranda _ 

, Guilhenne Palmeira _ Henrique Almeida _ Hydekel Freitas _ 
Irapuan Costa Júnior_ Jo!o Calmon _João França __ Jo!o Rocha_ 
Jonas Pinheiro_ Josaphat Marinho _ José Fogaça_ José Paulo 

Biso! _ José RlCha _ Júlio Cainpos_ Jiuiia Marise _ Jutahy 
Magalhães _ Lourival Baptista _ Lucídio Portella _ Maosueto de 
Lavor_ MárciQ Lacen:la ~Marco Maciel_ Marluce Pinto_ Mauro 

__ Benevides _ !'fabor Júnior_ Nelson Carneiro_ Nels_on Wedekin _ 
Onofre Quinan _ Pedro Simon _Pedro -Teixeira _ Raim~o Lira 
_ Ronan Tito_ Ruy Baceliu- _ Valmir Campelo _WilsOn Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, declaro a_herta a sessão. 
Sob a proreção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. l'! Secretário procederá à leitura do Expediente. 
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É Hdo o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRET,\RIO DÀ 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N~' 288/93, de 25 do corrente, encaminhando _aut_ógrafo 
do Projeto de Lei da Câmara n" 26, de 1993 (n" 2.460191, 
na Casa de origem), que dá nova __ _rcdação ap art. 206 do 
Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 19_4_0- Código 
Penal, sancionado e transformado na Lei n" 8.683, de 15 de 
julho de 1993. 

OFÍCIO DO SR._PRIMEIJW SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetos: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 33, DE 1993 

(NO? 213/92, na Câmara dos Deputados) 

Homologa o ato do Conselho Monetârio Nacional 
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no 
exercício de 1992, no valor de Cr$21.100.000.000.000,00 
(vinte e um trilhões e cem bilhões de cruzeiros). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Fica homologado o ato do Conselho MQnetário 

Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, 
no exercício de 1992, no valor de Cr$21.100.000.000.000,00 
(vinte e um trilhões c cem bilhões de cruzeiros). 

Art. 2" Este decreto legislativo entra cm vigor na dª-ta 
d ... sua publícação. 

MENSAGEM N·• 532, DE 1992 
(Do Poder Executivo) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 4'', inciso I. in fine, da Lei n" 4.595, 

de 31 de dezembro de 1964, e da anexa Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de estado da Economia, Fazenda c Plane
jamento, solicito a Vossas Excelências a homologação do Con
gresso Nacional para emissão adicional de papel-moeda, auto
rizada pelo Conselho Monetário Nacional no Voto CMN n··' 
118/92-A, de 3 de julho de 1992, no montante de Cr$21 ,1 
trilhões (vinte e um trilhões c cem bilhões de cruzeiros), para 
atender às exigências da~ atividades de produção c de circu
lação da riqueza nacional durante o segunto semestre do cor
rente exercício. 

Brasília, 24 de agosto de 1992. - F. Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N>' 291/MEFP DE 20 DE JU
LHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA
DO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMEN
TO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
O Conselho Monctârio Nacional autorizou, no primeiro 

semestre do ano em curso, através do VotQ CMN n'' 042/92, 
de 28-2-92, a emissão de papel-moeda cm limite superior ao 
estabelecido no Inciso I, in fine, do art. 4", da Lei n·' 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, que atribui ao mesmo Conselho 
competência para autorizar o Banco Central do Brasil a emitir 

. papel-moeda, anualmente, até o limite de 10% (dez por cento) 

dos meios de pagamento existentes em 31 de dezembro do 
ano anterior. 

2. Considerando o encerramento do primeiro semestre 
e a exeCução do programa económico do Governo. faz-se 
necessário estabelecer o adicional de papel-moeda a ser emi
tido durante o segundo semestre do corrente ano_. Assimsen
do, e tendo em vista a previsão de desaceleração no ritmo 
inflacionário para o segundo semestre, e a conseqüente queda 
dos níveis das taxas de juros nominais, espera-se ampliação 
da demanda por moeda na [(lixa de 240l'/r: no segundo semestre 
de 1992. 

3. No cenário macroeconômico previsto para os meSes 
restantes do corrente exercLcio, estima-se que a variação per:. 
centual do· saldO de conta da base monetária seja igual à 
da média dos meios de pagamento (MI). 

4. Admitida a manutenção da composição dos meios 
de pagamç:nto, e considerando a variação da média dos saidos 
diários igual à de ponta, o saldo do papel-moeda emitido 
deverá tamb~m. refletir expansão de 240% no segundo semes
tre do ano, fato este que exigiria uma emissão _adicional de 
Cr$21.1 trilhóes. Assim, as_emissões líquidas de papel-moeda 
para todo o ano de 1992 atirigiriam Cr$27 ,4 trilhões. 

5. Ante ó exposto, e em face do que se contém no 
inciso I do artigo 4", da Lei n" 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, cumpre-me propor a Vossa Excelência o encaminha
mento de Mensagem ao. Congresso Nacional, solicitando ho
mologação do ato do Conselho Monetário Nacional (Voto 
CMN n'' 118/92-A) que autorizou o Banco Central a efctuar 
emissões adicionais ate o limite de Cr$2l,l trilhôes, para aten
der às exigência.s das atividades de produção e de circulação 
da riqueza nacional, dur_ante o segundo semestre do corrente 
exercício. -

Atenciosamente, M,aurício Marques Moreira- Ministro 
da -EC:o~omia, Fazenda e Planejamento. 

Voto CMN n"' 118192·A 

Papel-Moeda - Autorização ao Banco Central do 
Brasil para emissão adicional. 

Aprovo, ad referendum do Coilselho Naciollal. 
Brast1ia (DF), -3 de julho de 1992. - Marcílio Marques 

Moreira- Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento. 

Banco Central do Brasil CMN n"' 118192·A 

Papel-Moeda- autorização ao Banco Central do 
.. ~ra~il para emissão adicional. 

Senhores Conselheiros, 
A Diretoria do Banco Central, em sessão de 3-7-92, ao 

apreciar o inciso Voto, em que se propõe seja aquele Órgão 
autorizado a efetuar emissão adicional de papel-moeda no 
montante de Cr$21,1 trilhões para o segundo semestre de 
1992, determinou o encaminhamento do assunto a este Conse
lho, na forma do disposto do inciso I do art. 3o? da Lei no? 
4.595, de 31-12-64. 

2. É o que submeto à consideração de V. Ex"', com 
meu voto favorável, esclarecido que, posteriormente, o assun
to. deverá ser encaminhado ao Poder Legislativo para homolo
gação. 

Anexo. 
Voto do COnselheiro 

Francisco Roberto André Gros 
Em 3-'7·92 · 
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Banco Centra~ do Brasil BCB 
n• 426193 

Papel-Moeda- solicitação de emi~S_ã?.ac_!.içional. 
Senhores Diretores, 
De_ confoimidade com o indsó I do art. 3o da Lei n~ 

4,595,-de 31-12-64, entre os principais obji;:tivos do Conselho 
Monetário Nacional figura o de adaptar o volume dos meios 
de pagamento às necessidades do desenvolvimento econó
mico. 

2. Por sua vez, o inciso I do art. 4~, do referido instru
mento legal, atribui ao Conselho Monetário Nacio?al a co.~
petência para autorizar o Banco Central do Brasrl a emrtlr 
papel-moeda, anualmente, até o limite de 10% (dez por cento) 
do saldo de meios de pagamento existentes_ em 31 de dezembro 
do ano anterior, devendo, porém, solicitar autorização do 
Poder Legislativo, mediante mensage·m do Presidente da Re
pública, para as emissões que, justificadamente, se tornarem 
necessárias além daquele limite. 

3. Porém, c ainda de acordo com o mesmo inciso I 
do Art. 49 da Lei n~ 4.595, o Conselho Monetário pode auto
rizar emissões que se· fizerem indispensá~eis pa:_a aten_der às 
exigências das atividades produtivas e de cucuia9ao ~c nqu:~ 
do País, tendo em vista o seu caráter de urgência e ImpreviSI
bilidade, solicitando imediatamente homologação do Pod~r 
Legislativo para tais emissões. -

4. De conformidade com o inciso III do art. 4\' da refe
rida lei, compete, ainda, ao Conselho Monetário Nacional, 
aprovar os orçamentos monetários preparac:los pelo Bane? 
Central do Brasil, por meio dos quais se estimarão as__necessl
dades globais de moeda e de crédito. 

5. Em sessão de 28-2-92, o Conselho Monetário Nacio
nal aprovou o Voto CMN n"' 42/92, autorizan,do uma emissão 
de Cr$6,3 trilhões até o i~ício de julho (aí íncluído o limite 
de 10% sobre o saldo dos meios de pagamento existente em 
31-12-91). 

6. Em 30-6-92. o saldo do papel-moeda emitido aprese
nava valor igual a Cr$8.799,3 bilhões, tendo-se mantido, du
rante todo o semestre, dentro do limite autorizado para o 
período (Cr$10.274,6 bilhões). _ . 

7. Terfdo em vista a preVisão de desacelcraçao no ritmo 
inflacionário para o segurido semestre, e a conseqüente que~a 
dos níveis das taxas de juros nominais; espera-se amphaçao 
da demanda por moeda na faixa de 240% no segundo semestre 
de 1992. No cenário macroeconômico previsto para os meses 
restantes do corrente exercício, estima-se que a variação per
centual do saldo de ponta da base monetária seja igual à 
::1a média dos saldos diários dos meios de pagamento (MI). 

8. Admitida a manutenção da composição dos meios 
de pagamento, e considerando a variação da média dos s~l~os 
diáríos igual à de ponta, o saldo do papel-moeda emitido 
deverá também refletir expansão de 240% no segundo semes
tre do ano, fato este que exigiria uma emissão adicional de 
Cr$21,1 trilhões. Assim, as emissões líquidas de papel-moeda 
para todo o ano de 1992 atingiriam Cr$27,4 trilhões. 

Voto do Presidente 
Francisco Roberto André Gros 
Em 3-7-92. 

(À Comissão de Assuntos Econômi_co_s.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 34, DE 1993 

(N" 237/93, na Câmara dos Deputado<) 

Aprova o texto da Convenção ng 169 da 
Organização Internacional do Trabalho 
sobre os povos indigenas e tribais em 
países independentes. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. lg - Fica aprovado o texto da Convenção ng 169 

da Organização Internaclonal do Trabalho sobre os povos 
1>1I indigenas e tribais em países independentes. 

ParAgrafo único Ficam sujeitos à apreciação do 
Congresso Nacional 

referida Convenção, 

inciso I do art. 

quaisquer atas que impliquem revisão da 

bem como quaisquer atas que, nos termos do 

49 da Constituição Federal, acarretem 

encargos ou compromissos gravosos ao património nacional. 

Art. 2g -- Este decreto legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 
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MENSAGEM N2 367, DE 1991 

(DO PODER EXECUTIVO) 

Excelentlssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Sexta-feira 27 8129 

De conformidade com o artigo 49, inciso I, da Constituição Federal, 

tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelancias, acompanhado 

de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 

da Convenção no 169 da Organização Internacional do TrabalhO (OIT), relativa aos 

povos indígenas e tnbais em países indepeodentes. 

A referida Co1111enção, adotada pela 76' reuniilo da Conferencia 

Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, no ano de 1989, revisa, parcialmente, a 

Convenção OIT-107, mtificada pe)o Brasil em 8 de junho de 1%5, e estabelece diretrizes 

e normas gerais para o ~elacionamento dos Estados com os povos indígenas, enfatizando 
a necessidade da preservação dos usos,. costumes e tradições desses povos. 

Brasllia, em 16 de julho 

(. c.<M-

Em 28 de 

DIE/DEMA/DAM-II/DAI/SRC/ 327 /PAIN-oiT-LOO 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Fernando Collor, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente. 

junho 

de 1991. 

de 1991. 

Tenho a honra de elevar à alta consideração de 
vossa Excelência, acompanhado de projeto do Mensaqem ao 

Congresso, o texto da Convenção n• 169, da Orqanização 

Internacional do Trabalho, relativa aos povos indiqenas a 

tribais em paiseS independentes. 

2. A referida Convenção, a dota ela pela 7 6 • reuni!. o 
da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra, 1989), 
revisa parcialmente a Convenção n• 107, de 1957, sobre 

populações indiqenas e tribais, ratificada pelo Brasil em 1965. 
3. A Convenção n• 169 precisa a detiniçAo doa 
destinatários de suas ndrmas e, ao mesmo tempo, resguarda a 
soberania dos Estados que venham a promulgá-la, n4o atribuindo 

às populaçées tribais o "status" de sujeito de Direito 

Internacional Pdblico. Diferentemente da Convençio n• 107, a 
a convenção n• 169 não se retere a 11principios gorais", maa 
sim, a uma 11pol1 tica geral" que do.ve nortear o relacionamento 
dos Governos com os povos indiqenas. Ent'atiza tambéa, entre 

seus conceitos, a necessidade de preservaçAo dos usos, costuma• 
e tradiçéu das populaç6es indiqenas, e procura as11equrar que 

lhea sej ui reconhecidos os direi tos tundalllentai• da pesaoa 

humana. 
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4 • conforme é do conhecimento de Vossa EXcel.&ncia, 

nos termos do Artiqo 19 da constituiçAo da OrganizaçAO 
Internacional do Trabalho, os Governos dos pais•• memtlroa 
deverão encaminhar às autoridades competente• nacionais os 
textos das Convenções adotadas na conferência Internacional do 

Trabalho. 

Nessas condições, vehho soíicitar a Vossa 

Excelência que, se assim houver por· bem, se digne mandar ao 
exame do Congresso Nacional o anexo texto da Convenção n• 169 

da OIT sobre povos indigenas e tribais em paises independentes. 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 

Excel4ncia, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo 

respeito. 

CONVENÇl'.O 169 

Convenção Relativa aos Povos Indígenas e 

Tribai~ em Paises IndependehCes 

A Conferência Geral da Organização do Trabalho. 

Convocada em Genebra pelo · Conselho Administrativo da 

Repartição Internacional do Trabalho e tendo ali se reunido a 7 de 

junho de 1989, em sua septuagésima primeira sessão; 

Observando as nor.mas internacionais enunciadas na Convenção e 

na Recomendação sobre populações indígenas e tribais, 1957; 

Lembrando os ter.mos da· Declaração Universal dos Direitos 

Humano.,a, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Politicas e dos 

numerosos instrumentos internacionais sobre a prevenção da 

discriminação; 

Considerando que a evolução __ do direito internacional desde 

1957 e as mudanças sobrevindas na sitUação dos povos ind!genas e 

tribais em todas as reqiões do mundo fazem com que seja aconselhável 

adotar novas normas internacionais nesse assunto, a fim de se eliminar 

a orientação para a assimilação das normas anteriores: 

Reconhecendo as aspirações desses povos a assumir o controle 

de suas próprias instituições e formas de vida e seu desenvo1vimento 

econômico, e manter e forta1ecer suas identidades, 1ínguas e religiões, 

dentro do âmbito dos Estados onde moram: 

Observando que em diversas partes do mundo esses povos não 

podem gozar dos direitos humanos fundamentais no mesmo grau que o 

Agosto de 1993 
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restante da população dos Estãdos onde moram e que suas leis, valores, 

costumes e perspectivas têm sofrido erosão freqüentemente; 

Lembrando ~ part~cular contribuicâo 

tribais à diversidade cultural, à harmonia 

dos povos indígenas e 

social e ecOlógica da 

humanidade e à.cooperacão e compreensão internacionais; 

Observando que as disposições a seguir foram estabelecidas 

com a colaboração das Nações unidas, da Organização das Nações Pnidas 

para a Agricultura e a Alimentação, da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, ~a CiênCia e a· cultura e da Organização Mundial_ da 

Saúde, bem como do I~stituto Indigenista Interamericano, nos 'níveis 

apropriados e nas suas respectivas esferas, e que existe o propósito de 

continuar essa colaboração a fim de promover e assegurar a aplicação 

destas disposições: 

Após ter decidido adotar diversas propostas sobre a revisão 

parcial da "Convenção -sobre Populações Indigenas e Tribais, 1957 (nr.-

107) , 0 assunto que co:p.stitui o quarto item da agenda da sess-ão, e 

ApÓS ter decidido que essas·propostas deveriam tomar a forma 

de uma convenção internacional que revise a Convenção Sobre Populações 

Indi.genas e Tribais, 1957, adota, neste vigésimo sétimo dia de junho de 

mil novecentos e oitenta e nove, a seguinte Convenção, que será 

denominada Convenção Sobre os Povos Indiqenas e Tribais, 1989: 

2. 

PARTE I ~- POL!TICA GERAL 

Artiqo 1 

A presente Convenção ap.li.ca ... se: 

a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições 

sociais, culturais e econõnti-cas os distingam de outros 

setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, 

total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou 

tradições ou por ~egislação especial; 

b) aos povos 

pelo fato 

em paises independentes, considerados indígenas 

de descenderem de populações· que habitavam o 

pais ou uma região geográfica pertencente ao pais ·na época 

da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das 

atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua 

situação juridica, conservam todas as suas próprias 

instituições sociais, económicas, culturais e políticas, 

ou parte delas. 

A consciênci-a de sua identidade indigena ou tribal deverá ser 

considerada como critério f-undamental para determinar os grupos aos que 

se aplicam as disposições da presente Convenção. 
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3. A utilização do termo·- "povos• na presente Convenção não 

deverá ser interpretada no sentido de ter implicação al~ma no que se 
refere aos direitos que possam ser conferidos a esse termo no direito 

internacional. 

Artigo 2 

Os govern-os deverão assumir a_ responsabilidade de 

desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação 
coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos 

e a garantir o respeito pela. sua integridade. 

Essa ação deverá incluir medidas: 

a) que assegurem aos membros desses 

condições de igualdade, dos direitos e 

legisLação nacional 

população; 

outorga aos 

povos o gozo, em 

oportunidades que a 

demais membros da 

b} que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, 

económicos e Culturais desses povos, respeitando a sua 

identidade social e cultural, os seus costumes e 

tradições, e as suaS instituiçÕes; 

c) que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as 

diferenças sõcio-econõmicas que possam existir entre os 

membros indígenas e os demais membros da comunidade 

nacional, de maneira compativel com suas aspirações e 

formas de vida .. 

Artigo 3 

1. Os povos indígenas e tribais deverão qozar plenamente dos 

direitos humanos e liberdades fundamentais, sem obstáculos nem 

discriminação .. As disposições -desta Convenção -seiãõ -aplicadas sem 

discriminação aos homens e mulheres desses povos. 

2. Não deverá ser empregada nenhuma forma de força ou de coerção 

que viole os direitos humanos e as liberdades fundamentais dos povos 

interessados, inclusive os direitos contidos na presente Convenção. 

Artigo 4 

1. Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam 

necessárias para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as 

culturas e o meio ambiente dos povos interessados. 
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2. ra~~ med~das especiais não deverão ser contrária~ aos desejos 

expressos livremente pelos povos interep~ados. 

3. o gozo sem discriminação dos direitos gerais da ç:i4adania_ não 
deverá sofrer nenhuma deterioração como conseqüência dessas medidas 

especiais. 

1. 

deverão: 

,Artigo 5 

Ao se aplicar as disPosições d.à presente Convenção:-

a) deverão ser reconhecidos e 

práticas sociais, culturais, 

próprios dos povos 'mencionados 

devida consideração a natureza 

protegidos os 

religiosos e 

e dever-se-á 

dos problemas 

valores e 

espiri_tuais 

levar na 

que lhes 

s~~ani 'apresentadOs; tanto Ç~letiva Como individualmente; 

b) deve~á- ser respeitada a intêçridadé.dos valores, práticas 

e instituições desses poVos; 

c) deverão ser adotadas, com a participação e cooperação dos 

povos interesse1:dos, medidas voltadas a aliviar as 

dificuldades ~e esses povos experimentam ao enfrentarem 

novas condições de vida e de trabalho. 

Artigo 6 

Ao apliCar as disposições da presente Convenção, os governos 
~I.J.l \. 

a) consultar os povos intere~sados, mediante procedimentos 

apropriados e, particularmente, através de suas 

instituições representativas, cada vez que sejam previstas 

medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de 

afetá-los diretamente: 

b) estabelecer os meios através dos quais os povos 

interessados possam part~cipar livremente, pelo menos na 

mesma medida que outros setores da_ população e em todos os 

niveis, na adoção de decisões em i~~tituições efetivas ou 

organismos administrativos e de outra natureza 

responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam 

concernentes: 

c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das 

instituições- e iniciativas dos povos e, nos casos 

apropriados, fornecer os recursos necessários para esse 

fim. 
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2~ As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão 

ser efetuadas- com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com 

o objetivo. de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca 

das medidas propostas. 

Artigo 7 

1. os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas 

próprias prioridades no 
desenvolvimento, na ffiedida em 

que diz. 

que e_le 

respeito 

afete as 

ao processo ·de 

suas vidas, crenças, 
instituições· e bem-estar espiritual, bem corno as terras que ocupam ou. 

utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu 

próprio desenvolvimento econõmico, social e cultural. Além disso, esses 

povos deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos 

planos e programas de ·desenvolvLmento nacionaL e regional suscetiveis 

de afetá-los diretamente. 

2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nivel de 

saúde e educação dos povos interessados, com a sua participação e 

cooperação, deverá ser prioritária nos planos de desenvolvimento 

econômico global das r~giões onde eles moram. Os projetes especiais de 

desenvolvimento para ~ssas regiões também deverão ser elaboradas de 

forma a promoverem essa melhoria. 

3. Os governos deverão zelar para que, sempre que for possível, 

sejam e_f.et_uaçlos estu_dqs junto :;;tos povos inter_es_sados com o objetiv~ de 

se avaliar a incidência social, espiritual e cultural e sobre o meio 

ambiente que as atividades de desenvolvimento, previstas, possam ter 

sobre esses povos~ Os resUltados desses estudos deverão ser 

considerados como critérios fundamentais para a execução das atividades 

mencionadas. 

4. Os_~overnos d~verão adotar medidas em cooperação com os pq~os 

intereSsados para proteger e preservar o meio ambiente dos territórios 

que eles habitam. 

Artigo 8 

l. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados 

deverão ser levados na devida consideração seus costumes ou seu direito 

consuetudinário. 

2. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes 

e instituições própríaS, desde que eles não sejam incompativeis com os 

direitos fundamentais definidos 'pelo sistema jurídico nacional nem com 

os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Sempre que for 

necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para se soluCionar 

os conflitos que possam surgir na aplicação deste ptinc.ipio. 

Agosto de 1993 
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3. A aplicação dos· parágrafos 1 e· 2 de5te Artigo não deverá 

impedir que oS membros desses povos exerçam os direitos reconhecidos 

para todos os cidadãos do pais e assumam as obriqações correspondentes. 

Artigo 9 

1. Na medida_ em que isso for compatível com o sistema jurídico 
nacional e com Qs direitos.humanos internacionalmente reconhecidos, 

deverão ser respeitados os métodos aos quais os povoa interessados 

recorrem.tradic~onalrnente para-a repressão doa delitos cometidos pelos 

seus· membros. 

2. As autoridades e .os tribunais solicitados para ... 
pronunciarem sobre questões penais deverão levar em conta oa costumes 
dos povos mencionados a respeitO do assunto. 

Artigo 10 

1. Quando sanções penais sejam impostas pela leqislaçio qeral a 
membros dos povos mencionados, deverão ser levadas em conta as suas 

características econõmicas, sociais e culturais. 

2. DeVer~se-á dar preferência a tipos de punição outros que o 

encarcerame·n:to. 

' Artiqo 11 

A lei deverá proibir a imposiç~, a membros dos povos 

interessados, de serviços pessoais obrigatórios de qualquer natureza, 

remunerados ou não, exceto nos casos previstos pela lei para'todoa os 

cidadãos. 

Artigo 12. 

Os povos interessados deverão ter proteçio contra a violação 

de seus direitos, e poder iniciar procedimentos legais, seja 

pessoalmente, .seja rneCI.iante os seus organismos representativos, para 

assegurar_o respeito efetivo desses direitos. Deverão ser adotadas 

medidas para garantir que os membros desses povos possam compreender e 
se fazer compreender em procedimentos legais, facilitando para eles, se 

for necessário, intérpretes ou outros meios eficazes. 
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PARTE II - TERRAS 

Artigo 13 

1. Ao aplicarem aa disposições desta parte da Convenção, os 
governos deverão respeitar a importância especial que para as culturas 

e valores espirituais dos pov9s interessados possui a sua relação com 

as terras ou territórios, ou com ambos, ~egundo os casos, que eles 
ocupam ou utilizam de alguma maneira e, particularmente, os aspectos 

coletivos dessa relação. 

2. A utilização do termo "terras 11 nos Artigos 15 e 16 deverá 

incluir o conceito de territórios, o que ~range a totalidade do 
habitat das regiões que os povos interessadoS ocupam ou utilizam de 

alguma outra forma. 

Artigo 14 

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de 
propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para 
salvaguardar o direito doa povos interessados de utilizar terras que 

não estejam exclusivamente_ ocupadas por eles, mas ãs quais, 
tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais 
e de subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à 

situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes. 

2. 

para 
Os go-vernoà 

determinÁ~ as 

deverão adotar 
•(J'jj 

terras que 

as medidas que sejam necessárias 
os povos inter~;sados 

tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus 
ocupam 

direitos de 
propriedade e possa. 

3. Deverão ser instituidos procedimentos adequados no âmbito do 
sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras 

formuladas pelos povoa interessados. 

Artigo 15 

1. Os direitos dos povoa interessados aos recursos naturais 
existentes nas suas terras deverão ser especialmente proteqidos. Esses 
direitos abranqem o direito desses povos a participarem da utilização, 

administração e conservação dos recursos mencionados. 

2 •. Em caso de pe~tencer ao Estado a propriedade dos minérios ou 
dos recursos existentes na terras, os governos deverão estabelecer ou 
manter procedimentos com vistas a consultar os povos interessados, a 
fim de se deter.minar se os interesses desses povos seriam prejudicados, 
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e em que medida, antes de se empreender ou autorizar qualquer programa 

de prospecção: ou exploração dos recursos existentes nas suas terras .. Os 

povos interessados deverão participar sempre que f_or possível, dos 

beneficias que essas ati v idades produzam, e receber indenizacão 

eqüitativa por qualquer dano que possam sofrer como resultado dessas 

atividades. 

Artigo 16_ 

l- Com reserva do disposto nos parágrafos a seguir-do presente 

Artigo, os povos intereSsados não deverão ser ~ransladados das terras 

que ocupam. 

2. Quanêo, excepcionalmente, o translado e o reassentamento 

desses povos sejam con~igerados. necessários~ só pode~ão ser efetuados 

com o consentimento dos mesmos, concedido ~ivremente e com pleno 

conhecimento de causa. Quando não for possível obter o seu 

consentimento, o translado e o reassentamento só poderão ser--reilli:ütdos 

após a conclusão ~e p~oced~~e~to~ adequa~os estabelecidos pela 

legislação nacional, inclusive enquetes públicas, quando for 

apropriado, nas quais os povos interessados tenham a possibilidade de 

estar efetivamente representados. 

3.. Sempre que for possível, esses povos deverão te~_o direito 

de voltar a suas terras tradicion_ais assim que d~ixarem de existir as 
causas que motivaram seq t:t:_anslado ~ reassentarnento. 

4. Quando o retorno não for possível, conforme for determinado 

por acordo ou, na ausência de tais_ acordos, mediante procedimento 

adequado, esses povos deverão receber, em todos os casos em que for 

possivel, terra.s cuja_ qualc.idade e c~jo estatuto jgrid,ico_ s~jam pel_o 

menos iquais àque~es das terr~s que ocupavam anteriormente, e que lhes 

permitam cobrir suas necessidades e garantir §~U_ d~~envolvimento 

futuro. Quando os povos interessados prefiram receber indeni~ação em 

dinheirO ou em bens, essa indenização deverá ser concedida cóm . as 

garantias apropriadas~ 

5~ Deverão ser indenizadas plenamente as pessoas trans~adadas e 

reassentadas por qualquer perda ou dano que tenham sofrido como 

conseqüência do seu deslocamento. 

Artigo 1_7 

L Deverão ser reSpei-tadas as moda~idades de transmissão dos 

direitos sobre a terra entre os membros dos povos interessados 

estabelecidas por esses povos. 

2. Os povos--interessados deverão ser consu~tados sempre que for 

considerada sua capacidade para alienarem suas terras ou transmitirem 

de outra forma os seus direitos sobre essas terras para fora de sua 

comunidade. 
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3. Dever-se-ã impedir 

se aproveitar dos costumes 

que pessoas alheias a esses povos possam 

dos mesmos ou do desconhecimento das leis 

por parte do seus membros para se arrogarem a propriedade, a posse ou o 

uso das terras a eles pertencentes. 

Artiqo 18 

A lei deverá prever sanções apropriadas contra toda intrusão 
não autorizada nas terras dos povos interessados ou contra todo uso não 
autorlzado_ da~ mesmas por pessoas alheias a eles_, e os governos deverão 

adotar medidas para impedirem tais infrações. 

Artigo 19 

Os programas agrários nac~ona.is deverão garantir aos povos 
interessados condições equivalentes às desfrUtadas Por outros setores 

da população, para fins de: 

1. 

a) a alocação de terras para esses povos quando as terras das 
que dispunham sejam insuficientes para lhes garantir os 
e~emento's de uma existência normal ou para enfientarem o 

seu possível crescimento numérico; 

b) a concessão dos meios necessários para o desenvolvimento 
das terras que esses povos já possuam. 

PARTE III - CONTRATAÇAO E CONDIC0ES DE EMPREGO 

Artigo 20 

Os gove-rnos deverão adotar, no âln.Qito da legislação nacional 
e em cooperação com os povos interessados, medidas especiais para 
garantir aos trabalhadores pertencentes a esses· povos uma proteção 
eficaz em matéria de contratação e condições de emprego, na medida em 
que não estejam prote"qidas eficazmente pela .legislaçãO aplicáveis aos 
trabalhadores em geral. 

2. Os governos deverão fazer o que estiver ao seu alcance para 
evitar qualquer discriminação entre os trabalhadores pertencentes aos 
povos interessados e os demais trabalhadores, especialmente quanto a: 

a) acesso ao emprego, inclusive aos empregos qualificados e 
às meãidaa de promoção e ascenção; 

p) remuneração igual por trabalho de igual valor; 

c) assistência médica e social, segurança e hiqiene no 
trabal.ho, todos os benefícios da seguridade soei a~ e 
demais beneficies derivados do empreqo, bem come a 
habitação; 
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d) difeito de associação, direito a se dedicar livremente a 

todas· as atividadea: sin'dicais para fins licites, é direito 

a celebrar convênios coletivos com empregadores ou com 
organizações patronais. 

As medidas adotadas deverão garantir, particularmente, que: 

a) os trabalhadores pertencentes aos povos interessados, 

inclusive os ·trabalhadores sazonais, eventuais e miqrantes 
empregados na agricultura ou em outras atividades, bem 

como bs empt.egados por empreiteiros de mão-de-obra, gozem 
da P~oteção conferida pela legislação e a prática 
nacionais a outros trabalhadores dessas categorias nos 
mesmos setores, e sejam plenamente informados dos seus 
direitos de acprdo com a legislação trabalhista e dos 

recursos de que dispõem• 

b) os trabalhadores pertencentes a esses povos não estejam 

submeefdos a condições de trabalho perigosa~ para sua 

saúde, em particular como conseqüência de sua expoaiçio a 

pesticidas ou a outras substãnciao tóxicas; 

c) os trabalhadores pertencentes a esses povos não sejam 

submetidos a sistemas de contratação coercitivos, 

incluindo-se todas as formas de servidão por dividas; 

d) os trabalhadores pertencentes a esses povos gozem da 

igualdade de oportunidade e de tratamento para homens e 

mulheres no emprego e de proteçio contra o acossamento 

sexual. 

4. Oever-se-á dar 

adequado.s de inspec;i.o do 

especial 

trabalho 

atenção à 

nas regiões 

. ----...... 
cria.c;ao. '·-~ serviços 

donde tràbalhadores 

pertencentes aos povos interessados exerç~ atividades assalariadas, a 

f~ de garantir.o cumprimento das disposições desta parte da presente 

Convenção. 

meios de 
cidadãos. 

PARTE IV - FORMAÇ!O PROFISSIONAL, ARTESANATO E 
INDOSTRIAS RURAIS 

Os membros dos povos 

formação profissional 

Artigo 21 

interessados deverão poder dispor de 

pelo menos iguais àqueles dos dem&;is 

Artigo 22 

1. Deverã.o ser ªdotadas medidas para p~omover a ·participação 

voluntária de membros dos povos interessados em programas-de formação 

profissional de aplicação geral. 
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2. ouanao os programas de formação profissional de aplicação 
geral existentes não atendam as necessidades especiais dos povos 
interessados, os governos deverão assegurar, com a participação desses 

povos, que sejam c~loeados à disposição dos mesmos programas e meios 

especiais de formação. 

Esses programas especiais de formação deverão estar baseados 
no entorno aconõmico, nas condições sociais e culturais e nas 
necessidades concretas dos povos interesaadoa. Todo levantamento neste 

particular deverá ser realizado em cooperação com esses povos, os quais 
deverão ser consultados sobre a orqanização e o funcionamento de tais 

programas. Quando for posa!vel, esses povos deverão assumir 
progressivamente a responsabilidade pela orqanização e o funcionamento 
de tais proqramas especiai• de formação, se assim decidirem. 

Artiqo 23 

1. O artesanato, as indú•trias rurais e comunitárias e as 
atividadea tradicionai• e relacionadas com a economia de subsistência 

doa povoa interessados, tais como a caça, a pesca com armadilhas e a 

colheita, deverão ser reconhecida• como fatores importantes da 

manutenção de sua cultu%-a e da aua autoau'ficiência e deaenvolvim:e~to 
econõmico. Com a participação de•••• ~ovos, e sempre que for adequado, 
os qovernoa deverão zelar para que sejam fortalecidas e fomentadas 

essas atividades. 

2. A pedido doa povoa interessados, deverá facilitar-se aos 

mesmos, quando for possível, assistência técnica e financeira 

apropriada que leve em conta aa técnicas tradicionais e as 

característicaa culturaia desses povoa· e a importância do 

deaenvolvtmento suatentado e eqditativo. 

PARTE V - SEGOlUDADE SOCIAL E SAODE 

Artiqo 24 

Oa reqimea de seguridade social deverão ser estendidos 

proqresaivamente a.oa povoa interessados e a.p"licados aos mesmos sem 

discriminação alquma. 

Artigo 25 

1. Os qovernos deveria zelar para que sejam colocados à 

disposição dos povos interessados serviços de saúde 
proporcionar a esses povoa os meios que lhes permitam 
prestar tais serviço• sob a sua própria responsabilidade 

fim de que possam qozar do nível máximo posaivel de 

mental. 

adequados ou 
orqanizar e 

e controle, a 

saúde f íe.ica e 
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2. Os serviços de saúde deverão ser organizados, na med~da do 
possível, em n!vel c.omunitário. Esses serviços deverão ser planejados e 

administrados em cooperação com os povos interessados e levar em conta 
as suas condições econômicas, geográficas, sociais e culturais, bem 
como os seus métodos de prevenção, práticas curativas e medicamentos 

tradicionais. 

3. O sistema de assistência sanitária deverá dar preferência à 
formação e ao emprego de pessoal sanitário da comunidade local e se 
centrar no atendimento pr~ário à saúde, mantendo ao mesmo tempo 
estreitos vincules com os demais níveis de assistência sanitária. 

4. A prestação desses serviços de saúde deverá ser coordenada 
com as demais medidas econõmicas e cu1turais que sejam adotadas no 
pais .. 

PARTE VI - EDUCAÇl!.O E MEIOS DE COMUNICAÇJ!.O 

Artiqo 26 

Deverão ser adotaqas medidas par~ garantir aos membros dos 
povos interessados a possibilidade de adquirirem educação em todos os 
níveis, pelo menos em condi-ções dê igualdade com o restante da 
comunidade nacional. 

Artiqo 27 

1. Os programas e os serviços de educação destinados aos povos 

ser desenvolvidos e apli94dos em cooperação com interessados deverão 
eles a fim de responder às suas necessidades particulares, e deverão 

abranger a 

de valores 
culturais .. 

sua história, 
e todas suas 

seus conhecimentos e técnicas, seus sistemas 
demais aspi~ações sociais, econõmicas e 

2. A autoridade competente deverá assegurar a formação de 
membros destes povos e a sua participação na formulação e execução de 

programas de educação, com vistas a transferir progr,essivamente para 
esses povos a responsabilidade de realização desses programas, quando 

for adequado. 

3. Além disso, os governos deverão reconhecer o direito desses 
povos de criarem suas próprias instituições e meios de educação, desde 
que tais instituições satisfaçam as normas rninimas estabelecidas pelr. 
autoridade competente em consulta com esses povos. Deverão ser 
facilitados para eles recursos apropriados para essa finalidade. 

1. Sempre que 
poVoa interessados 

ArUgo 28 

for viável, dever-se-á ensinar ãa crianças dos 
a ler e escrever na sua própria l!nqua ind!qina ou 
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na lingua mais comwnente falada no grupo a que perten·çaiD.,. Quando isso 

nãoafor v.i.ável, as autoridades compéten.tes deverão efetuar consultas 
com esses povos com vistas a se adotar medidas que permitam atingir 

esse objetivo. 

2. Deverão ser adotadas medidas adequadas para assegurar que 
esses povos tenham a oportunidade de chegarem a dominar a lingua 

nacional ou uma das línguas oficiais do país. 

-Deverão ser adotadas disposiçÕes para se preservar as línguas 
ind!ginas dos povos interessados e promover o desenvolvimento e a 

prática das mesmas. 

Artigo 29 

Um objetivo da educação das crianças dos povos interessados 

'deverá ser o de lhes ministrar conhecimentos gerais e aptidões que lhes 
permitam participar plenamente e em condi-ções de i-gualdade na vida de 

sua própria comunidade e na da comunidade nacional. 

Artigo 30 

1. .os governos deverão adotar medidas de acordo com as tradições 

e culturas dos povos interessados, a fim de lhes dar a conhecer seus 

direitos e obrigações especialmente no referente ao trabalho e às 

possibilidades econõmicas, às questões de educação e saúde, aos 

serviços sociais e aos direitos derivados da presente Convenção. 

2. Para .esse fim, dever-se-ã recorrer, se for necessário, a 

traduções escritas e à utilização dos meios de comunicação de massa nas 

linguas desses povos. 

Artigo 31 

Deverão ser adotadas medidas de caráter educativo em todos os 

setores da comunidade nacional, e especia~ente naqueles que estejam em 

contato mais direto com os povos Lnteressados, com o objetivo de se 

eliminar os preconceitos que poderiam ter com relação a essses povos. 

Para esse fim, deverão ser realizaãos êsforços para assegurar que os 

livros d~ História e demais materiai~ didáticos ofereçam uma descrição 

equitativa, exata e instrutiva das sociedades e culturas dos povos 

interessados. 

PARTE VII - CONTATOS E COOPERACAO ATRAvtS 
DAS FRONTEIRAS 

Artigo 32 

Os governos deverão adotar medidas apropriadas, inclusive 

me4iante acordos internacionais, para facilitar os contatoa e a 
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cooperação entre povos indígenas e tribais através das fronteir~s, 

inclusive as atividades nas áreas econõmica, soqial, cultural, 

espiritual e do meio ambiente~ 

PARTE VIII - ADMINISTRAÇAO 

Artigo 33 

1. A autoridade governamental responsável pelas questões que a 
presente Convenção abrange deverá se assegurar de que existem 

instituições ou outros mecanismos apropriados para administ~ar os 

programas que afetam os povos interessados, e de que tais instituições 

ou mecanismos dispõem dos meios necessários para o pleno desempenho de 

suas funções. 

2. Tais programas deverão incluir: 

a) o planejamento, coordenação, ·execução e avaliação, em 

cooperação com os povos interessados, das medidas 
previstas na presente Convenção; 

b) a proposta d~ medidas 1egis1ativaa e de outra natureza às 

autoridades competentes e o controle da aplicação das 

medidas adotadas em cooperação com os povos interessados. 

PARTE IX- DISPOSIÇ0ES GERAIS. 

Artigo 34· 

A natureza e o alcance das medidas que sej~ adotadas para 

por em efeito a presente Convenção deverão ser determinadas com 

flexibilidade, levando em conta as condições próprias de cada país. 

Artigo 35 

A aplicaçãO das disposições da preSente Convenção não deverá 

prejudicar os direitos e as vantagens garantidos aos povos interessados 

em virtude de outras convençÕes e recomendações, instrumentos 

internacionais, tratados, 

nacionais. 

ou leis, laudos, costumes ou acordos 

PARTE X - DISPOSIÇOES FINAIS 

Artigo 36 

Esta Convenção revisa a Convenção Sobre Populações Indígenas 

e Tribais, 1957. 
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Artigo 37 

As ratificações formais da presente Convenção serão 

transmitidas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho e 
por ele registradas. 

Artigo 38 

1. A presente Convenção somente vinculará os Membros da 

Organização Internacional do Trabalho cujas _ratificações tenham sido 
registradas pelo Diretor-Geral. 

2. Esta Convenção entrará em viqor doze meses após o reqistto. 
das ratificações de dois Membros por parte do Diretor-Geral. 

3. Posteriormente, esta convenção entrará em vigor, para cada 

Membro, doze meses após o registro da sua ratificação. 

Artigo 39 

1. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convenção poderá 
denunci~-la após a expiração de um período de dez anos contados da 

entrada em viqor mediante ato comunicado ao Diretor-Geral da Repartição 

Internacional do Trabalho e por ele registrado. A denúncia só surtirá 

efeito um ano após o registro. 

2. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convenção e não 

fizer uso da faculdade de denúncia prevista pelo parágrafo precedente 

dentro do prazo de um ano após a expiração do período de dez anos 
previsto pelo pre·seri:te Artiqo, ficará obrigado por um novo período de 

dez anos e, posteriormente, poderá denunciar a presente Convenção ao 

expirar cada período de dez anos, nas condições previstaS no pres~nte 

Artigo. 

Artigo 40 

l. O Diretor-Gera~ da Repartição Internacional do Trabalho 

notificará a todos os Membros da Organização Internacional do Traba1ho 

o registro de todas as ratificações, declarações e denúncias que lhe 

sejam comunicadas pelos Membros da Organização. 

2. Ao notificar aos Membros da Organização o reqistro da segunda 
ratificação que lhe tenha sido comunicada, o Diretor-Geral chamará a 

atenção dos Membros da Orqanização para a data de entrada em vigor da 

presente Convenção. 
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Artigo 41 

o Diretor-Geral da Repartição Internacional-- dó Trabalho 

comunicará ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para fins de 
registro, confor.me o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, as 
informações comp1etas referentes a quaisquer ratificações, declarações 

e atas de denúncia que tenha registrado de acordo com os Artigos 

anteriores. 

Artigo 42 

Sempre que julgar ~ecessário, o Conselho de Administração da 

Repartição I~ternacional do Trabalho deverá apresentar à C·onierência = 

Geral um relatório sobre a aplicação da presente ConVenção e decidirá 
sobre a oportunidade de inscrever na agenda da Conferência a- questão de 

sua revisão total ou parcial. 

Artigo 4.3 

1. Se a Conferência adotar uma nova Convenção que revise total 

ou parcialmente a pres~nte Convenção, e a menos que a nova Convenção 

disponha contrariamente: 

a) a r-B.tl"fiC::aÇâo, por um Membro, da riova cOnvenção revista 

implicará de pleno direito, não obstante o disposto pelo 

Artigo 39, supra, a denúncia imediata da presente 

Convenção, desde que ã nova Convenção revista tenha 

entrado em ~igor; 

b) a P.artir da entrada em vigor da Convenção revista, a 

presente Convenção deixará de estar aberta à ratificação 

dos Membros .. 

2. A presente Convenção continuará em vigor, em qualquer caso, 

,em sua forma e teor atuais, para os Membros que a tiverem ratificado e 

que não ratificarem a ConVênção revista. 

Artigo 44 

As versões inglesa e francesa do texto da presente Convenção 

são iquaLmente autênticas. 

(À~ de RdaçOel e Exlcriores e Defesa Naoicnal) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 35, DE 1993 
(N' 241193, na Câmara dos Deputados) 

O Congresso Nacíonal decreta: 

Art. 1~ Ficã hoinologado o ato do COnSelho Monetário 
Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, 
no exercício de 1992, no valor de Cr$5.230.000.000.000,00 
(cinco trilhões, duzentos e trinta bilhõt::s de cruzeiros). 

Homologa o ato do Conselho Mom~~ário Nacional 
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no 
exercício de 1992, no valor de Cr$5.230.000.000.000,00 
(cinco trilhões, duzentos e trinta bilhões de cruzeiros), 
para atender às exigências das atividades de produção 
e circulação de riqueza nacional no primeiro semestre. 

Art. 2\i Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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MENSAGEM N• 106, DE 1992 
(Do Poder Executivo) 

Senhor_es..Me_mbros do Congre~so Nacion_al, _ __ 
Nos termos do artigo· 4", inciSo I, in fine, da Lei n" 4.595, 

de 31 de dezembro de 1964, e- da anexa ExposiÇãO de -Motivos 
do Senhor Ministro de Estado da Eci:momüi; Fazellâa e Plane~ 
jarnento, solicito a Vossas_ Excelências a homologação do Con
gresso Nacional_ para emissão adicional de_ papel moeda-au
torizada pelo Voto do Conselho Monetário Nacional n~ 42, 
de 28 de fevereiro- de 1992, no montante de Cr$5,23 -trilhões 
(cinco trilhões. duzentos e trinta bilhões de cruzeiros), para 
atender às exigências das atividades de produção e circulação 
da riqueza nacional, no prirneíro sem-estre do corrente exer-
cício. . _. . ~ 

Brasllia, 14 de abril de 1992. ~ FernaodQ Coi!Qr3ie Mel!Q-

EXPOSIÇAODE MOTIVOS W 83, DE 26 DE MAR
ÇODF1992,DO.SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA 
ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
O Conselho Monetário Nacional autorizou, através do 

Voto CMN n' 42192, de 28-2-92, a emissão de papel-moeda 
em limite superior ao estabelecido_ no i_nciso I, in fine, do 
art. 4°, da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que 
atribui ao mesmo conselho competência para autorizar o --san~
co Central do Brasil a emitir papel-moeda, anualmente, até 
o limite de 10% (dez por cento) dos meios de pagamento 
existentes em_31 de.dezern.bro do ano anterior. 

2. Con~ideralldo 0-programa ecÕ~ÔrnicÕ do Go_\iernO: 
ora em execução, fez-se necessário- e-stabeleCer" o adidorfal 
de papel-moeda a ser emitido durante o primeiro semestre 
do corrente ano. Assim sendo, e_ tep.do em vista a meta de 
redução do crédito interno líquido de Cr$5,55 trilhões, esti
mou-se uma necessidade de emissão de Cr$6,3 trilhões até 
o início de julho. 

3. Ante o exposto e em face do que se contém no inciso 
I do art. 4', da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
cumpre-me propor a Vossa Excelência o __ encaminhamento 
de Mensagem ao Congresso Nacional, solicitando homolo
gação do ato do Conselho MonetárÍo Nacional (Voto CMN 
n<1 42/92), que autiJrizou_o: B.ariCQ Ceriüal "ã efeiuar- emis~Qes 
adicionais até o limite de Cr$5_,23 trilhões, para atender às 
exigêndas das atlvidades de produção e de circulação da rique-
za nacional. -- --

Respeitosamente, 
Marcílio Marques Moreira, Ministro de Estado da Econo~ 

mia, Fazenda e Planejamento. 

Voto CMN n' 42/n 
Papel-Moeda- Fixação das necessidades de emissão no 

primeiro semestre de 1992. _ _ __ . 
Aprovo, "ad referendum" do Conselho Monetário Nacio~ 

nal. 
Brasl1ia (DF). 28 de fevereiro de 1992 

MARCÍL!O MARQUES MOREIRA 
Ministro Ua Economia, Fazenda e Planejamento 

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL 
PAPEL-MOEDA -FiXação das necessidades de emis~ 

são no prime1rõ semestre de 1992. 

Senhores Conselheiros, 
De conformidade com o inciso I do_ artigo 3~> da Lei n'-' 

4.595, de 31-12~64, entre os principais objetivos do Conselho 
~onetario Nacional figura o de adap~ar o. volume dos meios 

de pagamento às necessidades do desenvolvimento-económi
co. 

2. Por sua vez. o inciso I do artigo 49 , do ~eferido instru~ 
menta legal, atribui ao Conselho Monetário Nacional a com
pe'tência para autorizar o Banco- Central do Brasil a emitir 
papel-moeda, anualmente, até o limite de 10% (dez por cento) 
do saldo de meios de pagamento existente em 31 de dezembro 
do anO anterior, devendo, porém, solicitar autorização do 
Poder Legislativo, mediante mensagem do Presidente daRe
pública, para as emissões que, justificadamente, se tornarem 
necessárias além daquele limite. 

3. De conformidade com o inciso III do artigo 4" da 
referida Lei, compete, ainda, ao Conselho Monetário Nacio
nal, aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco 
Central do BraSil, por meio dos quais se estimarão as neçessi
dades globais de moeda e de crédito. 

4. Nesse sentido, o Conselho Monetário Nacional, em 
sessão de 27-11-91, aprovou o Voto CMN n' 189/91, autori
zando o Ban_co. cen~ral a e~Ltir:_papel-moeda até o montante 
de Cr$4,1 trilhões no ano de 1991. 

5. Naquela oportunidade, no que se refere ao exercício 
de 1992, foi o Banco Ce"nti31, preliminarmente, autorizado 
a emitir papel-moeda até o montante de 10% do saldo de 
meios de pagamento existente em 31-12~91, até que se dispo
nha do novos elementos com vistas à elaboração da respectiva 
programação". 

6. Vale ressaltar que o saldo de meios de pagamento 
existente em 31-12-91 registrou valor igual a Cr$10.749.430 

.-milhõeS." ASsim, ()BanCo Centi'arestarià autorizado pelo Con
-selho Monetário Nacional a emitir até o montante de 

Cr$1.074.943 milhões. 
_ 7. Tendo em vista o programa econômico do Governo, 

oii em execUÇaO,- faZ-se necessáriO estabelecer o adicional 
de pap-el-moeda a ser emitido durante o Primeiro semestre 
do corrente ano. Assim sendo~ e considerando a meta de 
redução do cr~dito interno_ líquido de "Cr$5,55 trilhões, estima
mos uma necessidade de emissão de Cr$6,3 trilhões até o 
iilício de julho. 

8.- Nestas condições, propomos que- eSte Colegiada au
torize o Banco Central a emitir papel-moeda até aquele mon
tante, e sol!cit~_ao .P09er Legislativo autorização para a parcela 
de Cr$5,23 trilhões, sobre os 10% dos meios de pagamento 
eXistentes em 31-12-91'. 

Voto do Conselheiro: -GuStavo Jorge Laboissiére Loyo
la, Presidente em Exercício do Banco Central do Brasil. 

ANEXOS 
Anexo: 1 (um) 

Emissão de Papel-Moeda no Primeiro ~emestre d~ 1992 

a) média geométrica da razão "papel-moeda emitido/ 
papel-moeda em poder do público", calculada com base na 
inédia dos saldos diá,rios, para os meses de março a jutlho 
dos anos de 1982a 1991 .................................. , ..... 1,1670 

b) média geométrica d_a razão entre o saldo d-a pOnta 
e a média dos saldos diários do papel-moeda emitido, para 
Oiime"ses de março a junho dos anos de 1982a 1991 .... 1.04595 

c) arbitrou-se em 1,34 o coeficiente_resultante da insta-
bilidade da demanda por moeda . . ... . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . 1,34 

d) arbitrou-se em 1,20 o coeficiente quê ffiéde as oscila
çõeS observadas dentro do mês, _qbservada~ no saldo do papel~ 
moeda emitido···-················································· 1,20 
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e) variação acumulada estimada para o saldo do papel
moeda em poder do público ao longo dó primeiro seniestre 
de 1992 . Cr$3 ,2 trilhões 

f) aplicaçãO--dos coeficientes anteriores sobre a variação 
acumulada estimada para o papel-moeda em poder do público 
(axbxcxdxe) ··························-·········-··-·· Cr$6,3 trilhões. 
emissão/64/copin/26-2-92-19h4Smin. 

(À ComíS:sãó-de Assuntos Econôm1cos.) 

EMENDA DA CÁMADA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO N' 4, DE 1992 

(n' 3.314192, naquela Casa) 

''Que acrescenta § 2"' ao 3i't. 1.031 do Código de 
Processo Civil, transformando o atual parágrafo único 
em§ 1"'." 

Relator: Senador Carlos P;:atrocínio _ 

O Senhor Presidente da República, por intermédio da 
Mensagem no 280, de 16 de agosto de 1993, e coin .base no 
artigo 84, inciso XIV, combinadO _c..O.m o artigo 52, incisd 
III, alínea d, da COnstituição Federal, submete ao Senado 
Federal, para prévia aprovação dos seus membros, o nome 
do Senhor Pedro Sampaio Malan, atual Diretor ExecutiVO 
do Brasil, Colôm_bia, Equador, República Domi"nkan:a·, Haiti, 
Filipinas, Trinidad y Tobago _e Suriname, -jüritO --ao Banco 
Mundial, Presidente do Comitê Financeiro do mesmo Baqco 
e COnsultor Especial e Negociador Chefe para Assuntos _da 
Dívida Externa Brasileira, _junto ao Ministério da Fazenda, 
para exercer o cargo-de Presidente do Banco Central do Brasil. 

2. O curriculum vitae do iildicado encontra-se anexo ao 
processado. Dele consta que o Senhor Malan nas-ceu no Rio 
de Janei'ro- RJ, em 19 de fevereiro de 1943, conta cínqüenta 
anos- de idade, é casado e tem dois filhos. 

Dê-se ao§ 2"' do a_r_t, 1_.031 do Código de Processo Civil, 3 .. Concluiu, o indicado, o curso de Engenharia Eletró-
alterado pelo art. 19 do_ projeto·, a seguinte fedação: nica na Escola Politécnicáda-Pon_ti{ícia, T,JniVàsid&c\e Católica 

"Art. 1"' ........................................... ..,.~--~-·~······-·,_-- --do Rio de Janeiro; estudou na _Faculdade de Economia da 
Art._ 1.031. •. -.... ·-··-~--~···-H...,. ... _ .... _, ...... - .. ·~···~ Universidade do Est~do do R.io de )aneiro; obteve, ainda, 

'w .. §"' z~·~ -o.T;~;f~it~d~~~~ ~j~Iiad;;·~~;rrt;;ça de bomoi~g'~Çã~ 
de partilha ou adjudicação, os respectivos formaíS"Só ·serão 
expedidos e entregues às partes após a comprovação, verifi
cada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos os tribu
tos." 

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

PARECERES. 

PARECER N• 286, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a 
Mensagem n"' 280, de 1993, do Senhor Presidente da 
República, que submete à aprova~ão do Senado Federal 
o nome do Doutor Pedro Sampaio Malan, para exercer 
o.cargo de Presidente do Banco Central do Brasil. 

A Comissão de Assuntos Económicos, eni votaç_ão secreta 
realizada em 26 de agosto de 1993, apreciando o rehtório 
apresentado pelo Sr. Senador Carlos Patrodnio sobre a Men
sagem n' 280, de 1993, do Senhor Presidente da República,_ 
opina pela aprovação da escolha do Senhor Pedro Sampaio 
Malan, para exercer o·-cargo âe Presidente do Banco Central 
do Brasil, por vinte votos favoráveis e nenhum contrário. 

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1993. - João Rocha, 
Presidente - Carlos Patrocínio, Relator - Gilberto Miranda 
- Elcio Alvares - Ronan Tito - Esperidião Amin - Pedro 
Simon - Raimundo Lira - César Dias - OnQfre Quinan 
- Albano Franco - Marluce Pinto - Eduardo Suplicy -
Beni Veras - Álvaro Pacheco - José Fogaçã - Dirceu Car
neiro - Dario Pereira - Jonas Pinheiro. 

RELATÓRIO 

Da Comissão de Assuntos Econôm_icos, sobre a 
Mensagem n? 280, de 1993 (Mensagem no 496, de 1993, 
na origem), do Senhor Presidente da República, subme
tendo à consideração do Senado Federal o nome do 
Senhor Pedro Sampaio Malan para exercer o cargo de 
Presidente do Banco Central do lJrasil. 

o grau de PhD em Economia pela Universidade da Califórnia, 
em.Berke_ley, Estados Unidos da América, em 1973_.. _ 

4. A nível acadêmico, foi Professor de EcQnomi::t da l'on
tifícia -Universidade Católica- do Rio de. Janeirp, QO período 
de março de 1978 a junho de 1983, .e Visiting Scholar, na 
Universidade de Cambridge e no King's College, da Ingla
terra, em 1980. 

5. Exerceu, também, o Cargo de Presidente do Instituto 
de Economistas do Rio de Janeiro, no perfodo de 1977 a 
1980. 

6. Sua experiência profissional, além do .cargo e-funÇão 
que presentemente exerce compreende o desempenho das 
seguintes ativídades: 

-Pesquisador Sênio_r_ do Instituto_ de P~squisa Econó
mica Aplicada- IPEA e do Conselho Nacional de Desenvol
vimento Económico do Ministério do Planejamento, no perío-
do de !973 a 1983; . 

-CoOrdenador do Comitê -_ASseSsor de -Ciêriclã. Social 
do Conselho Nªcional de Pesquisas. no período de 19g1 -à 
1983; .. ' . '' ' ' . 
--- -;;...._ Din!tor da Divisão de._Ànálise "de Políticas e Pesquisa 
do Centro de Empresas Transnácionãis""âa Organização das 
Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados_ Unidos da América, 
no período .de agosto de 1983 a outubro _de_1986; 

- Diretor da Divisão de Análise de Políticas e Pesquisa 
do Departamento de Econo-mia Internacional e Ass1,mtos So
ciais da- Orgã.nização das Naçôes Unidas, em Nova Iorque, 
EStados Unidos da América, no período __ de janeiro de 1985 
a outubro de 1986; 

-...-=<Diretor Executivo do Brasil, Colômbia, República Do
minicana, Equador, Haiti e FilipfnaS.-junto ao Banco Mundial, 
no período de novembro de 1986 a outubro de 1988; 
~ Diretor Executivo Alterno do Brasil, Colômbia, Repú

blica Dominicana, Equador, Haiti, Filipinas, Trinidad yToba
go e Suriname, junto ao Banco Mundial, no período de novem
bro de 1988 a outubro de 1990; 

- Diretor Executivo do Brasil, Equador .e Suriname, jun
to ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, 
no período de julho de 1990 a outubro de 1992. 

7. Consta, ainda, do curriculum vitae, extensa relação 
de artigos técniços publicados em livros ou periódicos editados 
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100 País ou no exterior, dos quais pelo menos uma dúzía diz 
respeito a matérias relacion3das_com as atribuições legais do 
Banco Central: balanço de pagamento, câmbiO, dívida externa 
e relações econômicas internacionais.. 

8. ·As informações ora relatadas e' a argüição pública a 
seguir fornecerão, a nosso ver, os elementos básicos para 
esta Comissão -.deliberar sobre a indicação do _Sr. Pedro Sam
paio Malan para exercer o cargo de Presidente do Banco 
Central do Brasil. 

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1993. - Senador 
João Rocha, Presidente- S_enador Carlos Patrocínio, Relator. 

PARECER N• l87, DE 1993 

Da COmissão de Assuntos Económicos, sobre a 
Mensagem o~ 293, de 1993, do Senhor Presidente da 
República, que submete à aprovação do Senado Federal 
o nome do Doutor Gustavo Henrique de Barroso Franco, 
para exercer o cargo de Diretor de Assuntos Interna
cionais do Banco Central do Brasil. 

A COíniSsão de Assuntos Económicos, em vOfaçclo seCreta 
realizada em 26 de agosts> de 1993, apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Senador Beni V eras sobre a Mensagem 
no 293, de 1993, do Senhor Presidente da República, opina 
pela aprovação da escolha do Senhor Gustavo Henrique de 
Barroso Franco,-para exercen:u:argo de Diretor de Assuntos 
Internacionais do Banc_o Central do Brasil, po-r 18 votos favo
ráveis e 2 coritráriO. --- -- - -

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1993.- João Rocha, 
Presidente - Beni Veras, Relator - Carios Patrocínio -
Onofre Quinan- Gilberto Miranda- E leio Alvares....:... Alb3n0-
Franco - Marluce Pinto - Ronan Tito - Eduardo Suplicy 
- Jonas Pinheiro - -Esperidião Amin - Pedro Simon -
José Fogaça - Raimundo Lira - Dirceu Carneíro - Dario 
Pereira - Mansueto de Lavor. 

RELATÓRIO 

Da ComiSsão de Assuntos Econó-micos, Sobre a 
Mensagem n• 293, de 1993 (Mensagem n' 518, de 1993, 
na origem), do Senhor Presidente da República, subme
tendo à consideração do Senado Federal o nome do 
Senhor Gustavo Henrique de BarrOSo Franêo,.; para 
exercer o cargo de Diretor de Assuntos Intei"naciOD.ais 
do Banco Central do Brasil. · 

Relator: Senador Beni V eras 
O Senhor Presidente da República,- por iiite-r'iífédio da 

Mensagem n" 293, de 20 de agosto de 1993, e com base no 
art. 84, inciso XIV. combinado com -·o art. 52, incisO- III, 
alínea d, da Constituiçã-o Federal, sUbmete ao Senado-Federal, 
para prévia aprovação dos seus membros, o nome do Senhor 
Gustavo Henrique de Barroso Franco, atuarSec!etário Adjun
to de Política Económica do MiiiiSterio da Faúnda, para exer
cer o cargo de Diretor de Assuntos Internacionãis- do Banco 
Central do Brasil. - -

2: O cürriculum vltae dO indicado encontra-se em ane
xo. Dele consta que o· Senhor Gustavo H. B. Franco é brasi
leiro e nasceu em 10 de abril de 1956, contando trinta c sete 
anos de idade. 

3. O indicado é bacharel em Ciências EcoriômTCas pela 
Pontífícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com cola
ção de grau em junho de 1979. Obteve-, ainda~Os títulos de 
Mestre em Economia do Setor Público pela Pontifícia Univer
sidade Católica do Rio de Janeiro, com tese aprovada em 

agosto de 1982. de Mestre em Economia pela Universidade 
de Harvard, grau conferido em março de 1985. e de PhD 
em -ECOnomia pela UniVerSidade de Harvard, grau conferido 
em junho de 1986. 

4. Lecionou as_ disciplinas de Teoria Macroeconômica, 
Seminário em Política de Estabilização, Economia Brasileira 
Contemporânea, Economia Internacioilal e Orientação de 
Monografia no Curso de Graduação em Economia da Ponti
fícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e as disciplinas 

__ de Estaçlo e Economia: a Experiência Histórica Brasileira 
e Economia Internacional; nos- cursos de Pós-Graduação em 
Economia da mesma UniverSid:ide-.l.:ecionou, ainda. a disci
Plina de Coméicio--Internacional I. no Curso de Pós-Gra-
duação da Escola de Pós-Graduação em Economia da Funda
ção Getúlio Vargas~ no Rio de Janeiro. 

5. Sua experiência profissional, além do cargo que pre
sentemente exerce, compreende o desempenho das seguintes 
atividades: 

-Auxiliar de Ensino e Pesquisa, no Departamento de 
Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ja-
neiro, nO .período de julho de 1980 a novembro de 1981;- -

-Economista do Centro de Estudos Monetários e de 
E~gnomia Internacional da fundação Getúlio Vargas do Rio 
de Janeiro, no período de novembro de 1981 a setembro de 
1982; 

- Research Assistant do National Bureau of EconomiC 
Research, no período de maio a outubro de 1984; __ 

- Fello_w do Center of European Studies da Universidade 
de Harvard. no período de maio a setembro de 1985; 

- Graduate Fellow do Center for Internacional AffaírS 
da Universidade de Harvard, no período de agosto_de 1985 
a agosto de 1986; 

-_professor Assis~nte do Departamento_ de Economia 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, desde 
agosto de 1986; 

-Membro da Comissão Executiva do Instituto de Rela
ções InternacionaiS da- Poiltífícia-·univer-sidade CatÓlica do 
Rio de_ Janeiro, desde setembro de 1987; 

-Coordenador do Programa de Graduação do Departa
mento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio d.e Janeiro, no período de outubro de 1988 a julho de 
1991; 

-Professor Associado do Departamento de Economia 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, desde 
outubro de 1990. · · 

6. Exerceu. também. atividades de consultoda junto 
a empresas, como a Ara cruz Celulose c a Cía:- Netumar de 
Navegação, a órgãos públicos do Brasil, como a Secretaria 
de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, 
e a organismos internacionais, como a_ CEPAL (Comissão 
Econômia para a América -[afina -Nações Unidas), UNC
TAD (United_Nations Conferencc on Tradc and Develop
ment) e OECD (Orgarlização para-a_Càoperação e o Desen-
volvimento Económico). - -- - -

7. Consta, ainda de seu curriculum vitae, extensa rela
ção de livros e trabalhos técnicos publicados no País ou no 
exterior, dos quais merecem referência espedal, devido a sua 
importânCia para a função para a qual foi indicado, os se-
guintes: - - --- -

- "Foreign Direct Investment and Industrial Restruc
turing: Issues and Trcnds" (em co-autoría com Winston 
Fritsch), publicado pelo OECb Development Centcr, Paris. 
1991; 
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- "Setor Externo", cm Estatísticas Históricas do Brasil, alínead, da Constituição Federal, submete ao Senado Federal, 
Volume 3 de Séries Estatísti"caS RetrOspeCtivas: séries econô- para prévia aprovação dos seus membros, o nome do Senhor 
micas, demográficas e sociais~ IBGE, Rio de Janeiro, 1987; Francisco Eduardo de Almeida Pinto,atUal Diretor Executivo 

- ''Foreign Direct Investment and Patterns ofTrade and Financeiro do Banco d,a Bahia Investimentos S. A.; para exer-
lndustrialization in Devcloping Countries: Notes wiih Refe- cer o" Cargo de Dirétor de Política MOnetária: do Banco Central 
rence to the Brazilian Experience" (em cc-autoria com Wins- do Brasil. - -
ton Fritsch), em G .K. Helleiner (ed.) Trade Policy, Industria- 2. O currlCulum Vitae, do indic3do encontra-se em ane-
lizatio·n and Development: a Reconsideration, Oxford, 1_992; xo. Dele consta que o'Senhor Francisco E. A. Pinto, é brasi-

- "A regulação do capital estrangeiro nó Brasil: análise leiro, natural do Rio de Janeiro- RJ, e nasceu em 14 de 
da legislação e propostas de reforma", em- A Econom"ia Bràsi-- dezembro de 1958, contando trinta e quatro anos de idade. 
leira e suas Perspectivas, APEC, Rio de JaneirO, 1991; 3. O indicado é graduado em Economia pela Pontifícia 

-"Moratória~- dívida e internacio-nalização", em Brasil. Universidade Católica do RiO de Janeiro. 
PerspectiVaS Internacionars·, faneiro-márçtn:le 1987·;__ 4. Sua experiênCia prcifisSionà.l, ·além do cargo que pre-

- "Poütka· éoirieiciãl, de competição e de investimento sentemente exerce, compreende o desempenho das seguintes 
estrangeiro", em Revista Brasileira de ComérciO-ExteriOr, atividades: ·_· ·, - · ~- ·- :·: · . -, _ 
dezembro de 1992. ~- -Auxiliar de _Pesquisa no Departamento de. Econmnia 

8. Diante do exposto, considero que os integrantes desta da Poritifícia Univérsidade Católica çlo Ri.o de Janeiro, no 
douta Comissão possam dispor dos elementos infOrmati_vos período de março de 1980 a fevereiro de 1982; 
necessários c stifii::i"entcs para delibt:rar a respeito da indicação, -Assistente de Orçamento e Controle; çlo Visiu~ _--:-- ~ns-
por parte do Senhor Presidente da República. do nome ·do tituto Boavista de Seguridade Soc_ial, no período de março 
Senhor Gustavo H. B. Franco para exerce·r'o·cargO ae Direfór- - - a dezembro de 1982; _ 
de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil. -Assistente ôC PesqUisa do Depaitamento de Econdnlia 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1993.---:-.-Senador João da Pontifícia UniVersidade Católiça do Rio de JaneirO, no 
Rocha, Presidente -Senador Beni Veras, Relator. período de janeiro a maio de 1983; ' - -

PARECER N• 288, DE 1993 

Da Coinissão de Assuntos Económicos, sobre a 
Mensagem n9 294, de 1993, do Senhor Presidente da 
República, que submete à aprovação do Senado Federal 
o nome do Doutor Francisco Eduardo de Almeida Pinto, 
para exercer o cargo de Diretor de Política Monetária 
do Banco Central do Brasil. 

A ConiisSào de Assuntos Econôm"icos, em-VOtãÇão se.creta 
realizada em 26 de agosto de 1993, apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Senador Alvaro Pacheco sobre a Mensa
gem n' 294, de 1993, do Senhor Presidente da República, 
opina pela aprovação da escolha do SEfhhor FiáncisCO E dual-do 
de Almeida Pinto, para exercer o cargo de Diretor dç. Política 
Monetária do Banco Central do Brasil, por 18 votos favor'áveiS 
e 2 contrários. 

Sala das__Comissõcs, 26 de agosto de 1993_-~ João Rocha, 
Presidente,- Alvaro Pacheco, Relator- César -Dias-· Car
los Patrocínio- Onofre Quinan ·_ Gilberto Miranda- Alba
no Franco- Elcio Alvares_- Marluce Pinto- Ronan Tito 
- Eduardo Suplicy - Jonas Pinheiro - Esperidião Amin 
- Beni V eras - Pedro Simon - José Fogaça - Raimundo 
Lira - Dirceu Carneiro - Dario Pereira - Mansueto de 
Lavor. 

RELATÓRIO 

Da Comissão de AsSuntos Econõrtticos, sobre a 
Mensagem n~ 294, de 1993 (Mensagem na 525~ de 1993, 
na origem), do Senhor Presidente da República, subme
tendo à consideração do Senado Federal o nome do 
Senhor Francisco Eduardo de Almeida Pinto, para exer
cer o cargo de Diretor de Politica Monetária do Banco 
Central do Brasil. 

Relator: Senador Álvaro Pacheco 
O Senhor Presidente da República, por intermédio da 

Mensagem n"' 294, de 23 de agosto de 1993, e com bast: no 
art. 84, inciso XIV, combinado com o art. 52, inCiso 111, 

-Gerente do Departamento Técitico da Saga Distribui
dora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., no período de 
junho de 1983 a abril de 1984; . 

-Finalmente, _no Banco da Bahia Investimentos S. A.: 
-Gerente do Departamento TéCnico, de maio de 1984 

a junho de 1985; . . . · 
-Gerente do-Oepartamento·de Operações, de julho a 

dezembro de 1985; · 
-Gerente Geral do Departamento de Mercado Aberto, 

de janeiro de 1986 a dezembro de 1987; -
-Gerente Gera.! financeiro, _de janeiro a_dezembro de 

1988; 
- Diretor Adjunto Financeiro, de janeii-6 de 1989 a mar

ço de 1991. "' ," 
"5'. Diante do exposto, considero que os integi"ariteS desta_ 

dõlna Comissão possam dispor ·dos ·elenlentos informativos 
necessários e suficierites para deliberai- a respeito da indicação. 
por-pârte do SenHOr ~Presidente da ~epública, do nome do 
Senhor Francisco Eduardo de Almeida Pinto, para· exercer 
o cargo de Diretor de. Política Monetária do Banco- C-entral 
do Brasil. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1993. - Senador 
João Rocha, Presidente - Senador Álvaro Pacheco, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que Será lida pelo Sr. l'·' Secre-
tário. · 

É lida a .seguitlte 

Brasilia. 25 de agosto de 1993 
Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex• nos termos regimentais,_ que, aten

dendo a convites, permaneci no exterior por mais três dias, 
ou seja, de 4 a 6 do corrente, quando estive em Londres, 
integrando a Delegação Brasileira à Conferência Internacional 
sobre Lazer nas Diferentes Partes do Mundo, realizada na 
Loughborough University of Technology, no período de 13-7 
a 3-8-93. · - · 
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Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex~ os ineus pro
testos de elevada estima c distinta consideração.- --

Senador Luiz Alberto Oliveira. 

O SR. PRESIDENTÊ (Chagas Rodrigues)- A comuni-
cação lida vai à publicação. · · 

Sobre a mesa,_ requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
SecretáriO.-~ - - - -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 793, DE 1993 

Nos termos do art. 281 do Regimento !~terno, requeiro 
dispensa de interstíCiO para o pa-recer da redação fihal do 
Projeto de Resolução o\' 59, de 1993, que autoriza a celebração 
de Acordo-Quadro entre .a República_ Federativa do Brasil 
e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvi
mento- BIRD (Banco Mundial), relativo ao Programa Piloto 
para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. 

Sala das Sessões, 26 d~ agosto de 1993. - Mauro Bene~ 
vides. 

o· SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento, o projH<i a que Se refere figurará na Ordem 
do Dia da próxima sessão. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 794, DE 1993 

Requeiro à Mesa, nOS ·termos dos art~gos 215, incisp I 
e 216 e seus incisos e parágrafos e 217, tutlo do Regimento 
Interno do Senado Federal, combinad_o __ cb_m 9S artigOs 50 
e seu§ zo, 49 inciso x-e 52 inciso V, todos da COnstituição 
Federal, e artigos 389 e Suas-alíneas e parágrafo único e 391, 
ambos do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solici~ 
tadas ao Ministro de Estado competente _-ás informações e 
documentos seguintes, principalmentedo âmbito:da jurisdição 
do Banco Central do Brasil: · """ · 

!• cópia do acordo celebrado em 24 de agosto de i988 
entre o ""Montrealbank" e o Banco Centfal do Brasil, .no 
contexto da política de conversão da Dívida E_xterna em Inves~ 
timentos, pelo qual ''The Bank of Montre.al"-comprometeu-se 
a manter suas operações no Brasil por um' período mínimo 
de 12 anos ao converter em dinheiro, US$ lOO milhões (cem 
milhões de dólares) de créditos retidos pelo Banco Central, 
usando esse montante em uma operação de aumento de capital 
(quarenta milhões de dólares) e na ConstitUição de um fundo 
de investimento (sessenta milhões de dólares). Soliciüihi-Se, 
igualmente, cópias dos documentos correlatas ao acordo; 

22 todas as informações referentes à venda do Banco 
de Montreal S.A. - Montrealbank. filial brasileira de The 
Bank of Montreal, ao Banco CCF, com· Os esclarecírilCritOS
necessários à plena trasnparêncía dessa negociação; 

3~ a informação dos valores remetidos a título de divi~ 
dendos pelo Banco de Montreal S.A. - Montrealbank, ou 
pela "'holding ou holdings" suas controladoras, para sua ma~ 
triz, The Bank of Montreal ou a instituiçõeS-a Cstã. vinculadas 
no Exterior, no períOdo do último qüinqüênio, ano a ano. 
Anexar análise técriica da fiscalização do Banco __ C_entr_al_do 
Brasil sobre a geração desses dividendos, se for o caso. 

4~ informação dos valores remetidos pelo fundo forma~ 
do por conversão da dí·tida. ano a ano, a partir de sua Consti~ 

tuição em 1988, ao The Bank of Montreal ou a instituições 
a este vinculadas no Exterior. 

Justificação 

Na edicão de 18 de agosto transato, o jornal O Globo 
publicou matéria sob o título "Montrealbank: venda viola 
acordo com BC", onde denuncia que venda do Montrealbank, 
filial brasileira do "The Bank of Montreal'', ao Banco CCf. 
contraria acordo celebrado pela instituiç-ão canadense e o Ban
co Central do BrasiL 

Denuncia fitais- que o Montrealbank adotou uma política 
de manipulação dos balanços para ''fabricar" lucros e enviar 
mais recursos do que deveria, à matriz, a título de dividendos. 

A matéria ü:tsere~Se na COmpetência fiscalizadora do Con~ 
gresso Nacional, por qualquer de suas Casas (art. 49, inciso 
X, da Constituição) e Vincula à competência exclUsiva do Sena
do Federal em "autorizar operações externas de natureza fi~ 
nanceira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos TerritóriOs e dos Municípi"os (aiL 52, inciso V, 
-da Constituição): "O Regimento Intéi'no· da Casa especifica, 
no que concerne à matéria, que qualquer modificação ilós 
compromissos originariamente assumidos dependerá de auto~ 
rização do Senado (art. 391). . 

Ora, se procedentes as denúncias do supra-referido jor~ 
nal, o Senado não poderá permanecer passivo, por força de 
suas responsabilidades constitucionais, a atos profundamente 
lesivos aos interesses do País. As iilfoinia:ções e documentos 
Ofá Solicitados são imprescindíveis à formação do Juízo desta 
Càsa sobre a violação ou n·ão dos interesses nacionais relativos 
à matéria em lide. 
' Razões pelas quais submeto o incluso Requerimérito à 
alta apreciação da cplenda Mesa Diretora desta Casa, aguar~ 
dando decisão favorável. 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1993. --Seóàdor-Onofre 
Quinan. 

(A Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 795, DE 1993 

__ Requeiro, nos krmos do artigo 215, inciso I, do Regi~ 
menta Interno, em combinação com o artigo 50,_§ 29 , da 
Ço_!lstituição Federal, sejam solicitadas ao Senhof Ministro 

. de Estaçlo das Relações Exteriores informações acerca da-exis
tênCia de disposições legais que estãbeleçam limite de idade 
para a designação e permanência de Embaixadores, de carrei~ 
ra ou não, junto a governos e organismos_ in!ernacionais. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de _1993.- Senador Pe~ro 
Teixeira. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri
mentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos 
termos do ínciso III, do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. J9Secretário. É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 796, DE 1993 

NoS termos do art. 130, § 19, do Regimento Interno. 
_requeiro que seja consh;lerada licença minha ausência aos tra~ 
balhos da Casa, dia 27 de agosto em curso, a fim de participar, 
em Olinda-Pefnailbuco, de solenidade na FUNESO ..,.- Fun~ 
dação de Ensino Superior de Olinda, conforme convite em 
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anexo, e proferir ·palestra para o Curso de Extensão Cultural 
da Mulher, no Círculo Militar do Recife. -

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1993.- Senador Março 
Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre.a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1" Secretário.~ lj4o e ~p~ovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 797, DE I993 

Senhor Presidente, _ 
R e q u e. i r o , n os te r m o·~ do a- I: t : : 1 _3 ,, _§ 

1" do Regimento Interno, seja considerada corno licença auto
rizada a minha ;:tysência aqs trabalhos da Casa, nos dias. 9, 
10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 23 e 24 do corrente mês, por haver 
permanecido. no meu Estado, o Paraná, realizando contatos 
políticos com integrantes do meu partido, o PTB, do qUal 
sou Presidente do DíretPrió RçgionaL 

Brasília~ 26 de agosto de 191)3.--=- Senador Luiz Alberto 
Oliveira. . . . 

O SR. PRESIDENTE( Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a lkeriça- sOlicitada. · · 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 '-' Secretário. É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 798, DE 1993 
Requeriiro.seja considerada como Uce.n_ça autorizada nos 

termos do _art. 13, § 1~-~ _do Regimento lnt:erno do Senado 
Federal, minha auSê'n"cia· de Brastliã;nó ata. '+7-de agOst~ de 
1993, a_ fim de_ tr~tar de assu11t.0~ _polqicos_ c _ad~lliiJ.istrativos 
no Estado. _ , . . _ _ _ . . _ . 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 199_3_.-:- S~nador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE( Chagas Rodrigues) - Aprovado 
o requerimento~ fica conccdid.a _a lice_nç~ solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1\' Secretário. É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 799, DE 1993 

Senhor Presidente, __ 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1'-',_ do Regimento 

interno, seja considerada Licença Autorlzada, os día 10, 19, 
20 e 23 de agosto d~ 1993, em razão de compromissos no 
Estado, proferindo palestras cm entidades, como Clube de 
Diretores Lojistas de Belo Horizonte, e participação na reu
nião da Comissão Mista do Congresso sqb_re disparidades Re
gionais, realizada em Montes Claros. 

Brasília, 25 de agosto de 1993~ ,_senadora Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença_solicitadã." 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência propõe ao Plenário, cm atenção ao convite formulado 
pelo Presidente da Câmara dos Deputados do Líbano, através 
de sua Embai~ada no Brasil, a indicação dos Se_iia:dores José 
Richa, Rachid Saldanha Derzi, Esperidião Affiin e Onofre 
Qtiin-ãO, ·para comporem a Comissão destinada a visitar aquele 
país no período de 3 a 12 de setembro próximo. 

Em votação a proposta. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer. 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu ·ao Banco Ce_ntral do Brasil o Ofício n'·' 
1.982/93, de 25 do corrente, encaminhando a complementação 
dos documefltoS nece'ssãriOS à instruçãq d,o, O~ício n~ S/67, 
de 1993. 

O expediente será despachadO à CÓrnissão de Assuntos 
Económicos para ser anexado ao processado da matéria Ctl) 

referência. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passá-se 
à lista de oradores. 

O Sr. Mauro Benevides -Sr. Pre-sidente, peço a palavra 
comoLíder. .,~ c,---

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mauro Bencvides, como Líder, 
na forma regimental. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Como Lí
der, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: ocupo ·a tribuna .do Sel\ado, na. tard~ de hoje, 
para comentar _a_ notícia divulga_da qos principais órgãos da 
imprensa do País, relativa ao cOn\'ite endereçado ontem pelo 
Presidente ltamar Franco ao Embaixador José Jerônimo Mos
cardo de SOllZa para Ocupar o Ministéiio da cUttU.rà~ Prestes 
a vagar. em conseqüência da ínçiicação do escritor Antônio 
Houaiss para representar o nosso País junto à UNESCO. 

A notícia, Srs. Senadores, repercutiu intensamente em 
todo o País, apeSar de aguardada a substituição do Ministro 
Antônio Houais~. ,exatamente porque o Embaixador José Je
rónimo Moscai~~ de Souza fora i'eceptemente COI}Vidado pelo 
·Presidente par~ oc_upar a delegação do nosso País junto à 
Orgaitização dos Estados Americanos_-:: Ol;A-, com sede em 
Washington. E pelos méritos inContáVeiS qüe possu(Ó Embrii
xador José Jerônimo Mosc~rdo de _$ouzC~:, ªnotícia, portanto, 
teve uma resson-âilcja extremamente favorável, espeeialmerite 
no âmbito 9R,Ç<?t:tgr~~SC) Nacional, já que o indicad(i exefCera, 
durante dóiS anos, no Governo do Presidente José Sarney, 
a subchefia do_ Gabinete Civil, incumbido exatamente do trato 
de _assuntos parlamentares. Era, por seu intermédio, qUe- seria
dores e deputados faziam chegar_ aos -s~tores g~ye_rnamentais 

- competentes os seus pleitos, as suas reivindicações, aS suas 
r_eclamações, en,ffin, tudo aqUilo que integra o contexto de_ 
atribuições de um Parlamentar, membro; portantO, do Con-
gresso Nacional. -

Recorde-se. Sr. Presidente, que o Embaixador José Jerõ
nimó Moscardo de Souza, que tem um currículo_ indiscuti
veiménte brilhau~e. dolltorado que é pela Universidade de 
Colúmbia, nos Estados Unidos, em Ciênc~~s Políticas, já ocu
pou importantes funções no ltamaraty, tendo servido em N9va 
Iorque, junto à Missão Brasileira na ONU e em outros postos 
de evidência, entre os quais a nossa Embaixada na Costa 
Rica e, recentemente, a Representação brasileira juntó à 
ALADI, em Montevidéu. Tem, portanto, credenciais sufi
cientes para, com a sua experiência diplomática, e sobretudo 
na sua condição de intelectual, de homem ~studioso que cola
bora permanentemente com órgãos- ela imprerlsa brã.sileira, 
possui, portanto, todas as condições. para com a maiOr digni: 
dade e proficiência. ocupar o Ministério da Cultura, hoje 
entregue ao MiniStro Antônio Houaiss. 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES- Ouço V. Ex" com prazer. 
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O Sr. Gilberto Mirãnda-...:... Senador Mauro _Benevidcs, 
como sempre, quando V.- Ex• fala em nome da Liderança 
do PMDB, menciona pessoas, traz·notíciase assüntoS de maior 
relevância. O Ministério da Cultura estava efetivamente preci
sando de um revigoramento, de uma pessoa como o Embai
xador José Jerônimo Moscardo de Souza, um homem compe
tente, preparado, viajado, sério, que já atuou junto à classe 
política e que tem trânsito livre nesse setor. Tenho ct:rteza 
de que quem ganha com isso é a cultura brasileira, quem 
ganha com isso também é a classe política, e o povo brasileiro 
terá mais facilidade, tranqüilidade e- tenho certeza até por 
parte dele -.mais transparência no Ministério da Cultura. 
.Tenho certeza de que, com o trabalho sério que pode realizar, 
tanto o Senado, como a Càmara dos Deputados dará o apoio 
ne_c_essário para que, inclusive, no orçamento deste ano de 
93, que será preparado para 94, possamos efetíVamente apre
sentar emendas que possibilitem à Cultura ocupar o destaque, 
o lugar de que realmente tem direito. Muito obrigado, Sena
dor. 

O SR. MAURO_BENEVIDES...:. Muito grato a V. Ex•. 
nobre Senador Gilberto Miranda, que expressa também a 
sua confi"ança úa atuação dinâmíca do Embaixador José Jeró
nimo Moscardo de Souza,-numa Pasta que é de inquestionáVel 
importância para os ruinos da vida cultural do País. 

Acredito que os recursos até aqui- reconhecidamente 
apoucados, inseridos na Lei de Meios da União, terão de 
ser ampliados para que o quase Ministro- falta apenas tomar 
posse -José Jerónimo Moscardo de Souza realmente cumpra 
um programa de realizações._ Ele que é um homem que; em 
todos os postos que tem ocupado, deixa sempre a sua marca, 
o seu timbre, a característica da sua cultura polimorfa. 

Diria a V. Ex\ nobre Senador Gilberto Miranda, que 
há cerca de 4 anos. nas _bissextas viagens que tenho feito 
ao exterior, visitei a noS_sa embaixada na Costa Rica e ali 
acompanhei um trabalho dos mais meritórios levados a efeito 
pelo Embaixador José Jerónimo Moscardo de Souza, numa 
integração cultural entre o povo costarriquenho C os brasi-
leiros. :~t.;, 

Fui cOnVidado pelo Embaixador a proferir uma palestra 
sobre a personalidade do grande escritor cearense, Jost! de 
Alencar, e fiquei embevecido em razão das interpelações que 
recebia dos que estavam presentes, identíficados com um tra
balho que deveria ter sido feito muito solidamente pelo Centro 
Cultural Brasil-Costa Rica, que O Embaixador elegeu como 
uma das suas prioridades à frente da nossa embaixada naquele 
país. ·-

Recordo mais, nobre Senador: em fevereiro deste ano, 
a convite da ALADI, Associação Latino-Americana para o 
Desenvolvimento e a Integração - fui proferir uma palestra 
diante dos membros de todo o Colegiada. E, exatãmentc 
na Quarta-feira de CinZas; às lOh, proferindo ãquela palestra, 
defendia que o MERCOSUL não deveria, dentro da sua co~ 
cepção original, restringir-se apenas à integração ec-onómica 
do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, ~as alcan
çar outros horizontes. Na parte política, deveria haver uma 
composição, sobretudo, com inspiração na democracia, que, 
felizmente, passou a predominar na América Latina como 
uma das grandes conquistas, na preservação da qual devemos 
realmente nos empenhar com o maior entusiasmo e com todo 
o devotamento. 

Destaque-se que o Embaixador José JerónimO Moscardo 
de Souza estava sugeriildo ao próprio Itamaraty c ao Presi
dente da República, Itamar Franco, uma outra política que 

interessa, de perto, à região Amazónica, que V. EX" e o Sena
dor De'Carli representam nesta Casa com tanta dignidade. 
Projeto esse denominado MERCONORTE, que guardaria 
similitude do MERCOSUL, estimulando uma das mais impor
tantes regiões do nosso País. 

Numa demonstração positiva de que o aspecto cultural, 
ao lado do político e do económico, deviam estar presentes 
tanto no programa do MERCOSUL quanto nessa cogitada 
programação do chamado MERCONORTE, o Embaixador 
José Jerónimo Moscardo de Souza passou a colaborar com 
assiduidade em jornais da imprensa brasileira. Veja-se. por 
exemplo, que já no dia 1'~ de Junho deste ano, no jornal 
Zero Hora, que se e_dita em Porto Alegre e que tem circulação 
em vários Estados brasileiros, o novo Ministro da Cultura, 
no artigo intitulado "Vertente Cultural da Integração", desta
cava: "Cultura, a grande variável esquecida na aceleração 
do processo de desenvolvimento da América_ latina". 

Há cerca de um mês, com a presença inclusive dos Sena
dores Beni V eras e Cid Saboia de Carvalho, o Embaixador
José Jerónimo Moscardo de S_ouza, atendendo ao convite da 
Fundação Demócrito Rocha e da Universidade Federal do 
Ceará, num amplo debate realizado no Salão Nobre da Fede
ração das Indústrias do Estado do Ceará, tentou posicionar· 
o Nordeste brasileiro como um dos canais de participação 
no processo integrante que tem por base exatamente o MER
COSUL. Fui inclusive um dos interpelantes do próprio Embai
xador, que ofereceu a mim e aos outros participantes do debate 
amplos e lúcidos esclarecimentos sobre o trabalho que vinha 
sendo realizado pela ALADl e, sobretudo, pela representação _ 
brasileira junto àquele organismo internacional. 

Portanto, trata-se de um homem desta qualificação, com 
cultura humanística, com um currículo reconhecidamente bri
lhante; um homem que, durante vinte anos de atividade diplo
mática, se projetou diante dos seus colegas, das outras Nações 
e perante os membros do Congresso Nacional. Ele realmente 
desfruta do maior respeito, porque manteve sempre conosco 
um relacionamento próximo, desde quando, exercendo a Sub
chefia do Gabinete, Civil, era incumbido de deter-se sobre 
os assuntos de interesse dos Parlamentares. 

Portanto, Sr. Presidente,_Senador Chagas Rodrigues, ve
nho à tribuna, neste instante, para louvar o Presidente Itamar 
Franco pelo acerto da referida escolha e, ao mesmo tempo, 
formular votos para que o novo Ministro da Cultura possa, 
de fato, realizar um grande trabalho, possa marcar a sua pre
sença à frente daquela importante Pasta ministerial com gran
des realizações, utílizando aqueles eventos, aquela vocação 
artística c cultural do povo brasileiro, enfim, possa realizar 
uma programação de trabalho que projete o Governo Itamar 
Franco _e a própria Nação brasileira. -

A Sr~ Júnia Marise -Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão relevante. 

QSR. PRESIDENTE(Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem 
a pa1avra na forma regimental. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Pela ordem. 
Sem revisão-da oradora.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
dizia o eminente publicista e parlamentar brasileiro Alberto 
Torres que o destino das nações desorganizadas é ser gover
nada por outras nações mais organizadas que ela. Daí a 
preocupação de Torres com a organização nacional brasileira, 
pois, na sua opinião, a elite deste _País demonstrava muito 
pouco talento para promover o desenvolvimento social, polí
tico e económico do Brasil. Apesar de válida, ainda hoje, 
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a inquietação que pertUrbava Alberto TOrres -hoÇidos dos 
anos 30, muita cOisá niUâou de lá até t;"ntão. Sem SOI!lbr.a 
de dúvida, um dos marc:os_ mais importantes da capacidade 
do Brasil de organiiilr-se foi a im-plantação, erO 1953, -da ein
presa Petróleo BrasileirO S.A., a Petrobrás. 

Pugnando pela instautação do monopólio estatal do pe
tróleo e pela criação de uma empresa pública que gerisSe 
esse __ mo_nopólio, ocorreu, no Brasil, um movimento cívico 
de largas proporções no começo dos anos 50, que passou 
à História como o grande movimento do "Pctr:óleo é Nosso". 
Talvez tenha sido essa a primeira vez em que a sociedade 
braSileira foi às ruas c·xigir das autoridades um posicionamento 
claro e imprescindível ao atendimento dos intercss_es nacio
nais. Nessa campanha cívica deram-se as mãos estudantes, 
sindicalistas, militares, profiSsionais liberãis,·jonlalistas e fun
cionáriOS públicos. Procurava-se, naquele momento, resguar
dar as reservas brasileiras de petróleo da cobiça das chamadas 
''sete irmãs" da indústria petrolífera, os grandes cartéis inter
nacionais do petróleo, que já mostravam, então, Seus p·ro{H5-
sitos de dominar a incipiCilte indústria da extração, do refino 
e da distribuição do petróleo no Brasil. 

Contra a tese do monopólio para o Brasil. insurgiram-se 
as fofç-as: pó líticas reaciOnárias que não acreditavam na~cm:npe
tência nã.cional para levar adiante um empreendimento tão 
complexo, que envolvia grandes somas de capital e que exigia 
capa-citação tecnOlógica sbffsHcada. Aliás~ o grupo dos que 
não levam fé nó-srasil. dos que acham que sempre o estran
geirO há de fazer melhor do que nós próprios, continua atuante 
até hoje na vida polítiCa, sempre cOntfártos ao-esforço eur
preendido pela autonomia e soberania do País. - _ _ __ __ 

Para contraria o julgamento de maus bra?ilciros. nada 
melhor do que a lição da História, cujo ênsiô.anteiito nos 
mostra que, após 40 anos de sua criação, a Petrobrás é uma 
das maiores e melhores empresas do mundo no ramo petrolí
fero, sendo reconhecida intcrnacion(;llmcnte cOmo uma orga
nização que desenvolve tecnologia própria de alta qUalidade 
na pesquisa e na extração--do petróleo. · 

Sr. Presidente, Srs. Senador~s. preocupam-nos declara
ções recentes a favor da privatiZação de empresas estatais 
estratégicas para o nosso desenvolvimento, como é_ o caso 
da Petrobrás. Por outro lado, deve-se meilcíoriàr que exLstem 
muitas formas indirctas de promover a privatiZação de urria 
empresa de grande porte. Uma delas é inviabilizá-la economj
carnente por meio da privatização de suas subsidiárias mais 
lucrativas. Com relação à Petrobrás, as propostas de privati
zação da BR-Dístribuidora atendem a esse objetivo. 

Alguns insistem ainda em pioclamar que-a indústria pe
trolífera, que era estratégia no tempo da ·•Cariipã-ilha do Petró
leo é Nosso", não representa hoje para o Estado nenhum 
risco se for privatizada. Nada mais distante da verdade! 

Os derivados de petróleo contin_u_a_m _a_s_er a principal 
fonte de energia que movimenta-o País. Nossa extensa rede 
rodoviária e mesmo a rede ferroviária necessítam ·do petróleo 
para transportar a nossa produção. Em muitas regiões do 
País, principalmente no Norte, a cnc_rgia elétrica é gerada 
a partir de terrooelétricas, cuja fonte de ene_rgia é o petróleo. 
Muitas indústrias _utilizam diretamente algum derivado de pe
tróleo como energia. Ademais, os deriyadns de petróleo cons
tituem a matéria-prima ·para vários setores industriais, desde 
a indústria pt!troquímica, passando pela de plásticos até a 
também estratégica indústria de fertilizantes. Em suma, a in~ 
dústria petrolífera é estratégica para o Páis, porque, sem o 
petróleo, o Brasil pára. 

Outro falso arg)Jmento divulgado pelos defensç:>resd~ p_~i
vatizaçãc;> ~a Pe~rohr.ás e do fim do monopólio estatal do petró
leo refere-se ao aumento da çonípetiçãO no· Setor: . · - · ' ~ 
-- Em-p-riffieirCiru-gar, aeStiiitura de merc<ldb.do se to r petro
lífero, no mundo todo, não é concórrertcial. mas cartelizada. 
A Exxon~-S-hell, BP-, ChevrOn e a Texado-, há décadaS. d'omi
nam o mercado mundial de extração, de refino e de distri
buição do petróleo. Tais empresas somente perderam terrenO 
justamente naqueles países que, a exemplo do Brasil, obtive
~a~ êxito e~ implantar e consolidar empresas petrohieras 
estatais: Se assim e no mercaá6 rriundú~1; imaginem -cOJ!lo 
não seria aqui, no Brasil, um paraíso dos oligopólios e dos 
lucros fa_buloso~~ ça.s9 permitíssemos a entrada dessaS mUltina
cionais do petróleo em nósso _mercado. 

Em segundo lugar, não há n~nhum grupo _económícq ·prí_-
vado nacional com capacidade financeira para comprar a Pe
Jrobrás, ·Privatizar a empresa, portanto, seria o mesmo que 
entregá-la aos grandescarté_is es~rangeiros do petróleo~ exala
mente uma empresa que, somente de 1991 até os dias de 
hoj~.__~~biu nove posições no ranking mundial, de_ acordo 
com a_r_c::vista fortune_, dos Estados Utlido_s. -_____ _ 

O Jato é que a Pctrobrás é_um exe_mplo de empresa efi
ciente e moderna, cujas dívidas e problemas financeiros se 
devem_ tão-somente à __ excessiva inJ~rferênc:ia_çl_Q Governo Fe
deral na sua administração. muitas veZes movido Por iti.teresses 
menores de grupos políticos e por estratégias equivocadas, 
eventualmente defendidas por direções incompetentes no seu 
gerenciamento econômico e financeiro. _ _ _ 

Sua eficiência c 'modernização tecnológic3. fi~ar"affi Com
provadas ao receber o prêmio, no ano passado, da Off-shore 
Tecnology Conference (OTC), por ter ·sido, naquela ano, a 
sociedade que mais contribuiu, no mu'ildo todo, para o avanço 
tecnológico no setor de atividades petrolíferas. Essa Comenda 
corresponde ao Prêmio Nobel do petróleo, tendo sido a Petro
brás conferida pelo reconhecimento internacional de que goza 
a empresa, em razão de sua posição de vanguarda tecnológica 
na prospecção e no desenvolvimento de reserva-s d"e petróleo 
em águas profundas. 

Num país de tecnologia estr-angeira, _com_o é o Bra-sil, 
não é necessário_rcssaltar quão importante:! é para nós poder
mos contar com uma empresa que produz tecnologia de ponta 
nesse relevante setor da economia m_undial. Isso t_udo foi de
senvolvido por técnicos brasileiro_s,_ com_ formação na_cional, 
atuando numa organização de administração e de propriedade 
brasileira. 

Quanto à excessiva interferência do Governo na adminis
tração da Petrobrás, cabe louvar a iniciativa do Governo Ita
mar de assinar um contratQ de autogestão com a empresa, 
a exemplo do que já se fez com a Vale do Rio Doce. Tal 
medida significará maior estabilidade dos quadros da empresa, 
cuja rotatividade, nos últimos anos, tem acompanhado a insta
bilidade política do País. O planejamento profissional e com~ 
petente das atividades da Petrobrás, a médio e longo prazo, 
se faz imprescindível, para garantir sua eficiê"ncía e estabi
lidade. 

Das dez maiores empresas--de- petióleo do mundo, oito 
são estatais. 

A nossa Petrobrás, segundo a Fundação Getúlio Vargas_. 
_aumentou sua participação no PIB. De 1.7% em 1991, subiu 
para 2,07% em 1992. 

Venceu quatro licitações -internacionais para exportação 
de derivados de petróleo; um em Gana, África; duas no Uru-
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guai e outra na Argentina. Os· negócios renderão 170 milhões 
de dólares... ------ ---

Sr. Presidente, Srs. Senadores, mantenhamoRnos sempre 
a favor da autonomia tecnológica e da independência econó
mica do Brasil. Tal posicio~athento político implica o repúdio 
às tentatiVas dos que querem privatizar a Petrobrás. 

A Petrobrá_s, ao contrári_o da propaganda de seus oposi
tores, não é causa de estagnação do setor petrolífero do Brasil. 

O Sr. Gilberto Miranda- Permít"e-me V. EX~ t.im ãparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE - Com plazer, Senador Gil
berto Miranda. 

O Sr. Gilberto Miranda - Senadora Júnia Marise, é 
importante que o Palácio do Planalto ou_ça os discursos de 
V. EX" Neste pronunciamento, V. Ex\ ao mesmo tempo em 
que elogia a tecnologia desenvolvida pela Petrobrás, o traba~ 
lho do seu corpo técnico, a dedicação dos seus empregados, 
chama a--a_tenção para as implicações políticas que levam a 
companhia a assinar um protocolo de c_o~gestão com o Estado. 
Como o Governo -detém o controle acionário de companhias 
como_ a Vale do Rio _Doce_ e a Petrobrás e de instituições 
como o Banco Cen-tral e o BNDES, que possuem corpo técnico 
excepcional, creio que está na hora de o GoVerrio dar-lhes 
liberdade e cobrar-lhes eficiência. Penso que é muito impor
tante _o_que V. Ex~ lembra ao Governo na tarde de hoje: 
liberdade com responsabilidade, para conseguirmos efetiva
mente chegar à auto-:sufiCiência--da produção de um milhão 
de barris/dia. · 

A SRA. JÚNIA MARISE - Agradeço a V: -Ex• o aparte, 
Senador Gilberto Miranda, que traz o questionamento e _a 
convocação do Governo nO Sentido-de dedicar melhores aten
ções a essa empresa que se tem constituído em um exemplo 
de empresa governamental em nosso País. 

Concluindo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero reg{s
trar que a Petrobrás é prova de eficiência- e de capaCidade 
de realização do povo brasileiro. Essa empresa compra equipa
mentos e contrata serviços de mais de 5 mil empresas nacio~ 
nais. Possui o oitavo parque mundial de refino. Não depende 
do_ Tesouro Nacional. Deste é credora. E o mais importante: 
a Petrobrás investe seus lucros no Brasil. 

O pafs que possUí petróleo não é apenas rico: -mas támbém 
forte e soberano. 

A nossa intervenção acontece-no momento em qUe, no 
meu Es_tado, Minas Gerais, movimentos populares reúnem-se 
no plenário da Assembléia Legislativa para dar início a uma 
campanha- a exemplo da que ocoreu nos anos 50, a campa
nha "O Petróleo é Nosso" - pela soberãnía dO-nosso País, 
pela preservação de uma empresa que se vem consolidando 
ao longo dos anos. 

Hoje o jornal O Estado de S. Paulo publica matéria sobie 
o valor que tem a Petrobrás para os brasileiros e exibe pesquisa 
que demonstra que a Petrobrás e a Autolatina são atualmente 
as maiores empresas do Brasil. 

O Sr. Mauro Benevides- PermitewmeV. Ex~ um aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE- Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Mauro Benevides - V. Ex~ enaltece a Petrobrás, 
neste instante, e traZ a debate a necessidade que temos de 
preservá-la, até mesmo em nome da nossa própria soberania. 
No momento em que, no seu Estado, reúnem-se entidades 
representativas da sociedade civil, gostaria de 
levar a minha solidariedade a este movimento e desejar que 

_ele_se__amplie, que alcance todas as unidades federadas e que 
tenhamos, na reedição daquela memorável campanha a que 
V. Ex• aludiu- "O Petróleo é Nosso"- condições de avígo~ 
rar,-de fotalecer a Petrobrás, para que ela possa ainda melhor 
servir aos interesses do povo brasileiro. 

A SRA. JÚNIAMARISE --Agradeço a V. Ex' o· aparte,· 
Senador, e tenha certeza de que os mineiros receberão sua 
manifestação de apoio ao movimento pela preservação da 
Petrobrás, s~lid~riedade que V. EX" sempre demonstrou nos 
momentos mais importantes do nosso Estado e do nosso País. 
Muito obrigada. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _c Conceao 
a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, os números oficiais apontam a existência de 
mais de 30 milhões_de miseráveis em todo o País. Divulgado 
o levantamento promovido pelo Instituto de Pesquisa Econó
mica Aplicada- IPEA, a Nação-estarrecida, por inteiro se 
constrange com o -agravamento das condiçõ_es sociais a que 
foram relegados os brasileiros, sobretudo aqueles sofridos ha~ 
bitantes das regiões mais empobrecidas. 

No Nordeste, e nele o meu Estado, a Bahia, despontam, 
na pesquisa, as áreas de maior incidência da fome e da miséria, 
não fossem um e outro, até por infeliz tradição, as vítimas 
principais do cíclico problema das estiagens, numa eloqüente 
demonstração do descaso da omissãO de antigas adminfstrá
ções. 

O Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, IPEA, refe
rindo-se a dados recolhidos há dois anos, atesta que a região 
concentra 7 milhões e 200 mil miseráveiS, número correspon~ 
dente a 41% de toda a população nordestina. Metade deles, 
expulsos pela seca, aglomeram~se nas áreas urbanas em busca 
de alguma alternativa de sobrevivência. 

Em constraste, no Sudeste, contam-se 5 milhões e 200 
mil indigentes; no Sul, 1 inilhão e 600 mil. A cidade do Rio. 
de Janeiro tem 1 milhão e 100 mil, ou 10% da sua população; 
a Capital de São Paulo tem 846 mil, ou 5% dos seus habitantes; 
Recife tem 634 mil, oU 21%; Natal tem 480 mil, Ou 22% 
do totai da sua população. 

No meu Estado. é doloroso constatar que a fome colhe 
em suas malhas justamente a maioria de _crianças e adoles~ 
centes, pois 58% dos indigentes estão compreendidos na faixa 
etária de zero a 17 anos de idade. Os que vivem na mais 
absoluta miséria representam 37,58% da totalidade dos habi~ 
tantes, concentrando-se, de modo especial, em 81 dos 415 
municípios. 

O s-r. Mauro Bimevides- Permite-me- V. Ex• um aparte'? 

O SR. RUY BACELAR- Ouço o aparte de V. Ex' 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Ruy Bacelar, 
V. Ex• traz a debate, na tarde de hoje, o_ quadro realmente 
angustiante com que se defronta a nossa regiãO, Com estatís
ticas que nos apavoram, que nos inquietam e que nos-enchem 
da maior perplexidade. V. Ex• é cOnhecedor de que,diante 
de todas essas constat~ções que realmente aviltam a dignidade 
do homem do Nordeste, os programas governamentais até 
aqui levados a cabo_ têm sido insuficientes para minorar, para 
reduzir, para diminuir esses percentuais, que- se-- aCresCem., 
se avolumam e alcançam esses dados impressionantes que 
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V. Ex~ inseriu no seu discurso, louvado no levantamento pro
cedido pelo IPEA. Mas me permito lembrar que há uma 
instituição ria nossaregião, o Banco do Nordeste, que vem 
realizando um trabalho, agora iniciado com a coordenação 
do seu próprio Presidente, João Alves de Mello, no sentido 
de se obter um programa de geração de emprego e de renda, 
como forma iridispensável de se alterar esse perfil sócio-eco
nómico que, re:ilineri.te, é bl,l_mi_lhante para todos nós. Pela$ 
informações que tenho, V. Ex~ tia última sexta-feira, partiCi
p-ou, em Feira de Santana, de um dos everitos realizados pelo 
BNB e, certamente, vindo à tribuna, haverá de transmitir 
aquilo que lhe foi possível recolher daquela importante reu
nião, cuja sustentação orçamentária -é muito pequena-- para 
os encargos e, sobret_udo, para os objetivos que dese"jà alcan
çar. Neste instante eu me permtiria lembrar a V. Ex~ que, 
quando exerci por 36 horas a Presidência da República, nos 
dias 27 e 28 de dezembro do ano passado, assinei a Exposição 
de Motivos garantindo a esse Programa recursos de 100 mi
lhões de dólares do Fundo ConstituciOnal do Nordeste, geridos 
pelo BNB, e mais 50 milhões de dólares a fundo perdido, 
que garantiriam o suporte financeiro para o desencadear dessa 
operação anti indigência realizada no Nordeste brasileiro. V 
Ex\ portanto, haverá de sensibilizar os nossos pares e, muito 
mais do_ que a eles, haverá de sensibilizar as autoridades do 
País para essa realidade chocante. Temos qu-e·, imediatamente, 
realizar um trabalho, enfrentando todos os percalços, para 
que essas estatísticas comecem a -diminuir no- menor espaço 
de tempo possível e para que possamos assistir, num prazo 
razoável, a correção de todas essas distorções sociais e econô
micas que nos dis_tanciam das outras áreªs_ deseo_y_olvidas do 
Pafs. 

O SR. RUY BACELAR- Nobre Líder Maurq Benevides, 
é comuita satisfação que incorporo· o- aparte de V. Ex• ao 
meu discurso. V. Exa, na sua intervenção,_ relata a posição 
do Banco do Nordeste nesse trabalho ímpar que está desenvol
vendo no Nordeste, sobre a Presidência do Professor João 
Alves Mello. De fato, presenciei a implantação desse trabaho 
no próspero Municfpio de Feira de Santana, juntamente com 
agricultores, pecuaristas. empre:31ários. cooperativas, é senti
mos que é um programa _sério, Mas é muito pouco diante 
do muito que o Nordeste está' a exigir de todos n6s, não 
só dos Governos, mas, sobretudo, da própria sOCiedade brasi
leira. Acreditamos. inclusive, que os recursOs provenientes 
do Fundo Constitucional são um ".DX" enl face do volume 
das necessidades dos pequenos e médios empresários -do Nor
deste, que já estão com suas propostas nas carteiras bancárias, 
nas várias gerências e os. recursos disponíveis não ·a:ten<Jerão 
às solicitações. Mas esperamos poder alocar maís recursos 
para que este País, potencialmente rico. possa Ser em verdade 
uma grande Nação no concerto das nações do Universo. 

Dando prossegurnento, Sr. ?residente, nO ineu eStado, 
é doloroso constatar que a fome colhe em suas malhas justa
mente a maioria de crianças e adolescentes, pois 58% dos 
indigentes estão compreendidos na faixa etária . .de zero a 17 
anos de idade. 

O cenário de exterma pobreza em que vivem só é compa
rável ao de países como a Etiópia e a Somália. Em termos 
proporcionais. se o Estado de Sãp _Paulo apresenta, 6,56% 
de indigentes no total de sua população, a Bahia, com um 
número de habitantes muito menor, tem um contingente de 
famintos seis vezes niafór. 

O município -de_ Ctistópolis situa-se no oeste baiano, a 
pouco_menos de 800 quilômetros da Capital. Integrando uma 

região economicamente privilegiada, à conta de uma notável 
produção de soja, a cidade, com urna populaçiio de 12.401 
habitantes, tem 57,91% de indigentes, inscrevendo-se corno 
a de residentes mais pobres. em toda a Bahia. 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. EXl' um aparte? 

O SR- RUY BACELAR- Tém o aparte V. Ex•, nobre 
Senador Gilberto Miranda. 

O Sr. Gilberto Miranda- Senador Ruy Bacelar, o qua
dro do País que V. Ex~ traz a esta Casa - do Norte, do 
Nordeste, do Sul e do Sudeste- é.muito mais acentuado 
na região An:tazônica. No meu Estado, o Amazona~, à Prefei~ 
tura da Capital e o Governo dÕ Estado distribuem mensal
mente cerca de 150 mil cestas básfcas. Isso quer dizer que 
a Prefeitura e o Estã.do alimentam aproximadamente 600 mil 
pessoas. Caso o Governador Gilberto Mestrinho e o Prefeito 
Amazonino MendeS não fiZessem isso, te"fíamos 600 mil pe-s
soas passando fome no Estado do Amazonas. O PrefeitQíiisti
tuíu um tipo de "sopão", um almoço, ·para alimentar crianças 
de 1 a 7 anos, velhos e todos aqueles que não têm condições; 
e hoje está distribuindo, aproximadamente, 80 míl refeições 
por dia. Esse é o quadro do Brasil. O Brasil ainda consegue, 
nobre Senador, expOrtar algum alimento porque a população 
passa fome, ao mesmo tempo em que vemos_ as repOrta)feil.S 
dos jornais mostrando quase tudo apodrecendo nos armazéns 
do_ Governo. Por que o Governo não tenta viabilizar um proce
dimento para que esse alimento chegue mais rápido àqueles 
que têm necessidades? O que vemos é realmente uma pobreza 
brutal. Nobre Senador, em primeir_o lugar. é necessário que 
Sê Combata neste-País O desemprego e o subem prego. Ternos 
necessidade urgente de que esse Governo faça absolutamente 
de tudo para o País voltar a crescei". pois somente assirri tere
mos possibilidade de sair da situação em que nos enocntramos. 
Muito obrigado, nobre Senador. - -

O Sr. Ruy Bacelar - Incorporo o -seu aparte ao meu 
pronunciamento, nobre Senador Gilberto Miranda. V. Ex~ 
tem toda a razão. 

Qúe País é este em que vivemos? - poucos têm tUdo, 
ficando a cada dia mais ricos, e a grande maioria cada vez 
têm menc_;>$, ~ornando-se ainda mais pobres._ 

V. Ex' disse que os grãos. ~stão apodrecendo nos arma-. 
zéns, que _são pagos com o dinheiro do povo. E o Brasil 
ainda_ exporta alimento, com uma safra que não chega a 

70 milhões de toneladas_ de grãos ao ano. Isso s(gniflca que 
estamos produzindo uma média de 450 gramas per capita, 
resultado da divisão de 67.5 milhões de tOneladas de grãos 
por 150 milhões de habitantes. Veja V. Ex• que a Rússia, 
completamente desorganizada, produz 180 milhões de tonela
d;:ts, em uma área mais ou menos similar à do Brasil em 
extensão. Acontece- qUe a- Rússia está sujeita a iritempéries;· 
não possui o mesmo tipo de clima nosso, que nos favorece. 
E eles produzem 180 milhões de tOneladas de grãos para urna 
população de 240 milhões de habitnates, o que significa 7.:?0 
gramas per capita. Mas a Rússia não exporta grãos, e sim 
os importa. 

Pergunto novamente: Que Pa_í_s é este- em que vivemos? 
- onde os nossos irmãos, quase a metade da população, 
vivem em um estado de rniserabilidade, passando fome, não 
tém saúde, não têm hospital, não tém alimentação, não têm 
moradia. não ~êm Saneamento. E veja V. Ex~ que a renda 
per capita do_ Brasil, hoje, não _é tão ruim, miserável, como 
a de outros países. A nossa renda per capita é de quase 
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5 mil dólares. Entretanto, essa riqueza está nas mãos de pou~ 
cos. E temos vergonha de, visitando outros países. sentir que 
infelizmente o povo brasileiro está cada dia mais pobre e 
mais miserável. 

Por isso, incorporo, com muita -satisfação, o seu aparte 
ao meu pronunciamento. SC1 (iiie isso é cons_eqüê_ti:dã:de vonta
de política de governantes que, infelizmente, não temos tido 
nesses últimos anos, nessas últimas décadas. O povo brasileiro 
não tem sabido escolher bem os seus governantes, ou nós, 
representantes do povo, não ternos sabido cumprir cum- a 
obrigação que o povo ·espera de todos nós. 

Continuando, Sr. Presidente c Srs. Scnafoes: 
Na região Sudoeste, o município de Poções, distanté 444 

quilómetros de Salvador, tem 37.067 habitantes, dos quais 
18.486 são indigentes. O litoral sul não oferece melhores indi
cadores, e-a Chapada Diamã.ntlilao, iTümâialmcntc conhecida 
pela exuberância de sua paisagem natural, apresenta um índice 
de indigência que chega a 49% da população-, tmís contam-se 
229.621 miseráveis num universo de 468.609 indivíduos lá resi
dentes, quase a metade da população. 

Em conclusão, a pesquisa demonstra que, num triste e 
terrível campeonato da miséria, fica"in em último lugar os 
Estados do Paraná e do Rio de Janeiro, com ·1 milhão e 
100 mil indigentes cada um, enquanto a Bahia, com 4 milhões 
e 300 niil habitantes que não têm o que comer, ·assume a 
nada honrosa liderança das estatísticas ofiCiaiS~ da incidência 
da fome no Brasil. 

Esse quadro constrangedor pode ser em parte atribuído 
ao fenômeno das secas prolongadas. A cidade de I pirá, no 

inter6r do meu Estado, sofre a maior estíagem das últimas 
décadas, superando. inclusve, a grande seca de 1932. A miséria 
que daí decorre não tem paralelo na história do municípiO. 
Por isso, políticos, jufzes, sindicato::;,- bancos e co-operativas, 
unidos à população. estão reivindicarido providências que re
vertam os males sacias e económicos provocados pela estia
gem. 

Contando com um rebanho de cerca de 150 niil bovinos 
e 45 mil ovinos e caprinos, I pirá produzia mais de 16 milhões 
de litros de leite. Com a seca, não havendo pasto ou ração, 
mais da metade desses animais morreram ou foram transfe
ridos. Emcons_e_qüêncía, a produção de leite, que representava 
a principal fonte de renda para 4 mil produtores, ficou reduzida 
a menos de 10% do antigo volume. 

A cidade, que em 12 mil hectares produzia 26 mil tonela
das de feijãO, milho, mandioca, e ma mona·. hoje cultiva tão-so
mente a terça parte dessa área e contabiiza perdas totais de 
sua safra. Ante esse desaste, 10 mil moradores, aproxima· 
damente, deixaram o muníCfpio~-numa repefiçâo da tragédia 
económica e social que já vitiffiou Ceritenãs de comunidades 
nordestinas. 

Igualmente difícil é a situação no Municípfo de Remanso. 
Sob o sol forte do sertão ·e sem chuvas há mais de um ano, 
secaram os açudes, as barragens e as cacimbas. assim como 
extinguiram-se as pastagens. Com precipltâçõés de apenas 
190 milímetros no período, contra os 500 em geral registrados, 
75% do território eStá flagelado pelo clima, pela fome e pelas 
doenças. 

Perderam-se, de modo prematuro. todas as plantações 
de milho, feijão, melancia, batata e abóbora, ·entre Outras 
culturas de sequeiro, liquidando com a economia agrícola e 
ameaçando de fome e sede o homem do campo e sua famnia. 
:§m tãiÇcircunstâncias: scin ·que lhes venha s-ocorro de alguma 

parte, o próprio instinto de sobrevivência obriga ao êxodo 
centenas de pequenos e médios lavradores_ 

Os que ficam tornam-se dependentes de problemático 
amparo oficial, de quem lhe::; dê remédio para as suas doenças, 
ou somente um pouco de água e comida. À população na 
caatinga, se falta até mesmo essa mínima assistência, que 
começa a assistir ao óbito freqüente das vítimas da seca, à 
cena repetida de uma tragédia que a todos envergonha. 

Na região sisaleira, a escassez de chuvas reduz drastica
mente a produção, determinando o desemprego em massa 
e a extinção dos rebanhos, que não podem sobreviver alimen
tando-se do sisai seco. Nesse caso, deveria o Fundo de Desen
volvimento do Nordeste incluir a cultura do sisai para propiciar 
recursos à renovação das lavouras e à conseqüente manu
tenção das ocupações_. 

-É muitO mais grave o drama que vivem 234 municípios 
baianos. O rigor da seca, sem precedentes nesta metade de 
século. tem levado multidões de flagelados às portas das prefei
turas, que procuram. como podem, distribuir-lhes água eco
mida, assim evitando a ocorrência desespt!rada dos saques. 
As dific-uldades dos governantes municipais aumentam na me
dida em que se atrasam a transferência de verbas_ federais 
e_ se tornam insuficientes as vagaS nas frerites de tf3bãlho. 

___ Sr. Presidente, veja a situação em que se enContra o 
Nordeste_ brasileiro; situação que não _é de agora, mas de 
muitos e muito anos. É preciso haver determinação e vontade 
poítica para mudar esse quadro. Outras regiões do mundo 
em situação pior do que a nossa resolveram os_seus problemas. 
O flagelo da seca só persite onde não há determinação política. 
A pesquisa científica vem ensinando riâministrar com sucesso 
os recursoS hídricos es_cassos; como exemplo temos Israel. 
AS- Chuvas em seu território_ rePresentam- nle-rlOs da metade 
das que ocorrem ria região Nordeste do Brasil. Criou-se lá 
uin-- Sistema de diStribuição de recursos hídricos totais entre 
as várias re-giões, através de canos, canais, aquedutos. reserva
tórios, túneis, açUdes e estações de bombeamento que têm 
como grande via de comunicação o aqueduto nacional. 

Assim, os 35 mil hectares de áreas irrigadas em 1948, 
Cm Israel, subiram para 285 mil e produzem, atualmente legu
mes, melões, algodão, com a exportação de cítrico e flores. 
Israel, Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, cm Pernambuco, são 
exemplos para o País. É precíso, de uma vez por todas. acabar 
com o" problema da seca, com a miséria que ela acarreta, 
com o clientelismo ao qual interessa a permanência da calami
tosa Situação. 

Faz-se necessário capacitar o nordestino para resolver 
os seus próprios prohlemas. livre das esmolas do Governo 
e da exploração dos grandes proprietários de terras. Só assim 
será possível restaurar a dignidade do sertanejo, deixando 
de transformá-lo em um verdadeiro mendigo. 

Nesse sentido, merece aplauso a proposta do Fundo de 
Segurança- Alimentar, apresentada ao Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar - CONSEA: e destinada a combater 
a fome e a miséria-- em todo o País. Contando com 360 mil 
toneladas de alimentos estocado:-;, pretende o Governo c!istri
buir 1 milhão de cestas básicas aos necessitados, assim critcm~ 
piando as populações ·atingídas pela seca, dentro do Plano 
Emer_gencial de Combate à Fome no Nordeste. 

E uma medida imediatiSta - da qual não sou adepto, 
como muitos companheiros nãO o são - e que é capaz- de 
transformar os brasileiros em mendigos. É preciso dar trabalho 
ao povo brasileiro, para que a nossa Nação se desenvolva. 
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Com esse programa, o Governo, à míngúà de recursos, 
vem de ordenar que não sejam iniciadas novas obras, antes 
de concluídas as em andamento: Num mecanismo concen
trador de verbas, já tão escassas e- pU.lveriZádas, .conta-se viabi
lizar, ainda no corrente ano, a implantação de vários açudes 
de médio c pequeno porte, além da construção de 5 grandes 
reservatórios. 

Assim, também, contando com as dotações orçamentárias 
liberadas pelos Parlamentares mineiro_$ e bai~nos, garante 
prioridade assistencial ao Vale do J~quitinhonha, compreen
dendo o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia, que é, 
possivelmente, a área mais pobre do País. 

Vou concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Não se trata aqui, é evidente, de fazer, como muitos, 

a apologia do caos, de pintar de cores cinzentas o_ porvir, 
pois este é um País de imensuráveis riquezas, de belíssima 
natureza e povo bom, ao qual, por certo, está reservado o 
mais grandioso futuro. 

Não há, porém, como confundir a ação- daqueles brasi
leiros adeptos de doentio pessiinismo com os justo_s reclamos 
de nordestinos que vivem a realidade dfl fome e da .miséria, 
uma vez que esses retratam, de modo incontestável, uma tra
gédia universalmente conhecida, enquanto resistem e esperam 
alguma ação governamental que os venha preservar das_seqüe
Ias sociais e econômiGas deixadas pela inclemência da seca. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obriga
do. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Pronun· 
cia _o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, volto a abordar, nesta tã.rde, assuntos 
que, por não terem sido, até agora, enfrentados com coragem 
e determinação pelo Governo, merecem ser" repisados porque 
precisam de providências necessárias e urgentes para a sua 
solução. 

Não quero criticar o Governo Itamar Franco. Meu apelo 
é parà que Sua Excelência resolva o possível e não o impos
sível. 

O Brasil tem jeito, Sr. Presidente. Não podemos nos 
deixar levar por essa onda de pessimismo que toma conta 
dos brasileiros." - O Brasil volta a crescer? O Brasil volta 
a empregar, o Brasil tem jeito?" Sim, o Brasil tem jeito, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores~ Para isso, é preciso muito 
trabalho. 

Creio que está na hora de o Presidente 9a República, 
com todo o respeito que temos, com urgência, nomear o Minis
tro das Relações Exteriores. Não é possível aquela Pasta conti
nuar sem minstro. Apreciamos o carinho e a forma como 
o Presidente da República trata um amigo. Contudo, mais 
importante que um amigo é o País. O Prg~id~nte tem deveres 
para co_m_o País, não para com um amigo. É urgente que 
se resolva a situação do Ministério das Relações Exteriores. 
(Pausa.) 

O Senador Iram Saraiva está me informando que foi man
tido o Ministro que atuava intetifl3.niénte. 

Foi mantido? Continua provisório? O Governo sempre 
é provisório. Se o Presidente colocou um mit:~istro, já muda 
um pouco. Depois de mais de 40 dias sem Ministro das Rela-_ 
ções Exteriores, já estava na hora. 

O Presidente da República precisa, urgentemente, atacar 
o problema dos sem-terra, do desemprego c do subemprego. 

Sua Excelência deve solicitar do Ministro da Fazenda que 
resolva o problema da inflação, vergonha e humilhação para 
os brasileiros. 

VamOs acele-iar a de_sestatização,_ É. certo ___ que as tarifas 
públicas devem_ remunerar efetivc:tmcntc as empresas estatais. 
Entretanto, nâo ~ certo que algumas delas, em dois anos, 
tenham um aumento real de 129%. 

Co~ro _tambéin do Senhor Pfesidente da Replíbiica o en
caminhamento, a esta Casa. de proposição que proíbã-COntri
buições exageradas por parte das empresas estatais aos fundos 
de pensão, que beneficiam exclusivamente seus servidores. 

Não há mais como suportar torrentes de dinheiro transfe
ridas por esSâs entidades, que; em última análise, absorvem 
recursos da sociedade cm geral para privilegiar seus servidores, 
enquanto a Previdência oficial e o País passam pela sua maior 
crise financeira. 

Não se justifica que o Governo, consOante -dispõe do 
art. 3" do Decreto n" 93.597, de 1986,. com a redação que 
lhe deu_ o_ Decreto n" 94.648, çle.1987, autorize as estatais 
~ ~ont~ibuírern Ct?m dois iefços do custo total dos planos de 
benefícios ou a 7% da folha de pagamento dos seus empre-
_gados.·· · - · -· ·-- · · - · '-- -

O que temos, na atuãíidilile,_ê:· o desvio de yyltosos recur
sos, no mais_d?S vezes por empresas deficitárias, para encher 
os cofres de fundos de pensão e entidades de previdência 
privada, cujo maior objetivo passou a ser o seu agigantamento 
patrimonial, àtravés de- aplicações no mercádo financeiro e 
imobiliário. 

-Constrói-se o império dos fundos de pensão à custa do 
trabalho e dos impostos pagos por toda a sociedade, que ne
nhum benefício aufere. 
- _Essas. mesmas empresas estatais p:~antidas -graças ao :suor 
e às lágrimas do outro Brasil- aquele que não vive d_e privilé
gios,_ao contrário, sobrevive, apesar das mazelas e hesitações 
de um Governo que ainda protege certas elites inescrupulosas 
- são responsáveis por débitos para com a Receita Federal 
da ordem de 1. bilhão e 400 milhões de dólares, decorrentes 
de débitos_ vencidos de-aproximadamente 19 bilhões de dó-
lares. _ _ _ _ __ 

Ora, assim administrando essas e-mpresas, seus presiden
tes _e diretores devem ser considerados "sonegadores" tam
bém. A lei existe c é rígida. Por que não são eles submetidos, 
como os demais mortais, à pena de prisão? Está na hora, 
Senador Mário Covas. 

Que Brasil é este povoado por ''cidadãos especiais" que 
não estão submetidos à legislação produzida pelo Congresso 
Nacional e às autoridades do Judiciário? 

Por que o Governo não encaminhou a este Parlamento 
projeto de lei autorizando a quebra de sigilo bancário, c_omo 
foi prometido Pelo Vice-Líder do Governo, Senador Jutahy 
Magalhães, na Comissão de Economia, pOr o"CaSiao da discus-
são do Projeto do IPMF? _ 

Sr. Presiderlte e Srs. Senadore-s, ao mencionar o-T~MF, 
eu não poderia deixar de registrar e até mesmo denunciar 
uma grave irregularidade na regulamentação do processo de 
recolhimento desse imposto. 

OS~. Ministro da Fazenda, Senador Fernando Hen_rique 
Cardoso, por meio da Portaria n~ 387, de 14 de julho de 
1993, disciplinou o procedimento de retenção, apuração e 
pagamento do IPMF, processo esse que ficou a_ cargo dos 
bancos e demais entid_ade congéneres. 

DeterminoU a -referida portaria a retenção diária ou a 
cada lançamento da parcela do IPMF, fixando o período de 
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apuração considerado os fatos gerado_rcs ocorridos entre quin
ta-feira da semana -anterior e a quarta-feíia da semana cor
rente. 

A convenção do valor retido para UFIR dar-se-á pelo 
valor desta no dia da retenção, devendo ser reçolhido ao 
Tesouro no primeiro dia ú.til da semana subseqüente à do 
fim do período da apuração, convertidas as UFIR para cruzei
ros reais, pelo valor destas no dia do pagamento. 

Esta é a norma geral que deve ser obedecida pelos bancos 
quando retêm o imposto devido por seus clientes. 

Todavia, a mencionada portaria ministerial concede aos 
bancos um estranho e inaceitável privilégio ao autorízar que 
na condição de contribuintes, isto é, quando sacarem de suas 
próprias contas para pagamento de salários, aluguéis, mate
riais, tarifas públicas etc, a conversão do Imposto em UFIR 
se faça com base no valor desta correspondente ao último 
dia do encerramento do período de apuração. É o que dispõe 
o art. 3" da citada portaria, que leio para V. Ex>!': 

"'Art. 3(' O disposto nos incisos II e IV e nos 
parágrafos do art. 1~ aplica-se ao imposto devido pelos 
bancos comerciais, bancos múltiplos com Carteira co
mercial e caixas econônücas, na condição de contri
buintes. 

Parágrafo único. _A conversão _em UFIR d~ária 
será feita rio último dia útil dasemaria do enceframento 
do período de apuração _do imposto." 

Ora, Srs. Senadores, esse tratamento privilegiado não 
se justific"ã- e fere, às escâncaras, o art. 5", caput, e o art. 
15, inciso II da ConstituiÇão Federal, que asseguram a igual
dade de todos perante a Lei. 

Esse absurdo foi detectado pelo nobre Deputado Luiz 
Salomão, que apresentou na última quinta:feira um -profeta 
de decreto legislativo visando a sustação do dispositiVO discri
cionário que acabo de ler. 

O próprio Secretário da Receita Fed_eral, o diligente Dr. 
OsiriS Lopes, segundo informa-o jornal O Estado de S. Paulo 
de hoje, teria reconhecido o privilégio dos bancos. 

Sr. Presidente, Srs._Senadores, sabem V. Ext- qual a razão 
apresentada pelo Líder do Governo na Câm3.ra para defender 
a manutenção do privilégio? Teria .sustentado o Dep1,1tado 
Robt!rto Freire que, não obstante á existêricia do -privilégio, 
a alteração da portaria não deveria ·ser feita, rfois isso impli
caria atraso de 30 dias na cobrança do imposto. 

Ora, como justificar Liina_heresia dessas, uma flagrante 
inconstitucionalidade, com um argumento· tão simplista? 

Na realidade, a revogação do parágrafo único do art. 
3<:> da Portaria n" 387, de 14 de julho do corrente ano, não 
influi nas disposições relativas ao procedimento descrito no 
art. 1" do texto em questão. 

Como de resto salienta o nobre_ Deputado Luiz Salomão 
na justificativa do seu projeto, os bancos devem ter uma vanta
gem de 7,5% sobre os demais contribuintes e deixarão de 
recolher aos cofres públicos aproximadamente 30 milhões de 
dólares mensais. 
. Quando da apresentação do IPMF nesta Casa, ocupei 
esta tribuna para afirmar que os bancos sedam_ privilegiados 
com 300 a 400 milhões de dólares anuais- os mesmos bancos 
que o Presidente Itamar Franco diz combater. Mas eles conti
nuam gozando de privilégios decorrentes de portarias do Mi
nistério da Fazenda, enquanto a população passa fome e os 
hospitais estão cheios de doentes que morrem por falta de 
medicação básica. Até quando isto vai continuar. Sr. Presi-

dente? Até _quando a população assistirá a que os bancos 
continuem tendo privilégios? 

Onde estão a prohidade, a eficiência e a isenção, atributos 
tão amplamente divulgados pela mídia do titular da Fazenda? 
Como acreditar nas boas intenções de um Governo que, s_em 
o menor constrangimento e ao arrepio da ConstituiÇão, bene
ficia diretamente o setor que mais proveito e lucro tem com 
a inflação? 

O Sr-. Mauro Bénevides- Permite V. Ex• um aparte? 

_ O SR- GILBERTO MIRANDA - Pois não. Ouço com 
prazer o aparte de V. Ex~, nobre Senador Mauro BenevideS. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Gilberto- Mi
randa, V. Ex~ traz, O:esta tarde, maís_ um assunto de inquestio
nável importância para o povo brasileiro, quando se inicia 
a Vigência do chamado IPMF. V. Ex\ já ao longo do seu 
discurso, mencionou regulamentações e dispositivos qUe estão 
sendo considerados inconstitucionais. Realmcil~e, alguns juí
zes já concederam liminar para sustar a cobrança do IPMF; 
governadores de Estado, prefeitos de capitais - no Rio de 
Janeiro, o Prefeito César Maia -já estariam entrando com 
argüição de inconstitucionalidade. ToOavi~. quero ínformar 
a V. Ex• que, ontem--à noite, t.~nversando com o Ministro 
Fernando Henrique Cardoso, S. Exª afirmou que o pensa
mento do Governo é impetrar, junto ao Supremo, uma argüi
ção de constitucionalidade, exatamente para dirimir todas es
sas dúvidas que começam a ser suscitadas, e de forma_ intensa, 
não apenas aqui em Brasília, como V. Ex" o_ faz_ dessa t_ribuna. 
mas também em outros Estados da- federação. O inicio de 
cobran_ça_ do i.n:tposto gerou toda uma inquietação e perplexi~ 
dade, em função, -também, das decisões judiciais que determi
naram o seu sobrestamento. Entretanto, informo a V. Exa, 
já que o Líder do Governo, Senador Pedro Simon, está neste 
momento participando de. trabalhos nas Comiss_Qes, que inten
ção do Governo é apresentar uma argüição de constitucio
nalidade perante a Suprema Corte, para que esta possa, de 
forma conclusiva e final, dirimir a pendência, pôr termo a 
essa inquietude que tomou conta de importante segmento 
da sociedade brasileira. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Eu agradeço o aparte 
de meu Líder Mauro BCnCvides, mãs -gOstaria de esclarecer, 
Senador, que, com relação à Port(lria no 387, _de 14 de_ julho 
deste ano, o Governo não levantou qualquer argüição de cons
titucionalidade. A Portaria regulamenta a cobrança do l_PMF, 
e por meio dela o Governo concede ao setor financeiro -
aos bancos - o privilégio de recolher os seus valores, ou 
seja, o seu IPMF, sett! dias depois da data em que deveria 
<ier recolhido o tributo em UFIR. 

O Sr. Elcio Alvares- V. Ex·' me permite um aparte? 

O SR- GILBERTO MIRANDA- Ouço V. Ex· com pra-
zer. 

O Sr •. _Elcio Alvares- A cobrança do IPMF. que se 
iniciou a partir de hoje, sob um regime de controvérsia, chama 
a atenção para um ponto que já foi discutido amplamente, 
quando participamos de um grupo de trabalho sobre o paga~ 
mento aos hospitais: o pagamento esta\' a atrasado. por parte 
do Governo, cerca de. quatro meses. Estamos acompanhando 
atentamente o noticiário e podemos observar que em todo 
o Brasil, hoje, já eXiste oposição jurídica ao IPMF. Em conse
qüência, penso que o Governo c.stâ na ohrigação de impetrar 
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dentre eles César de Farias JúniOr. -EdvãidO.Brito, lves Gandra 
e outros, dizendo que o que interessa é arrecadar impostos 
e não prender empresários. 

Após pesquisa feita nesta- Casa e na Câmaiã"dos Depu
tados, encontrei um projeto de lei, de -ãUtoría do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, apresentado =ao Senado Federal. 
Trata-se âo PLS n'' 70/91, que se propunha a alterar a Lei 
n"' 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Esse projeto tratava 
dos crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita de tribu
tos ou de contribuição socíal. 

O que_estabclecia o· referido projeto, de autoria do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, apresentado em 11 de abril, 
neste plenário? No art. 5"' de seu projeto, S. EX" mantinha 
a extinção de punibilidade prevista para o art. 14 da lei supra
citada: 

O SR. PRESIDENTE (Chagab Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Elcio Álvares, na forma regi
mental. 

OSR. ELCIO ÁLVARES (PFL -ES.Como Líder. para 
uma comunicação. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores estava em meu gabinete quando ouvi o pronun
ciamento do Senador Mauro Benevides, registrando a assun
ção do Embaixador Jerónimo Moscardo no Ministt!rio da Cul
tura. 

O Embaixador Jerónimo Moscardo é uma das figuras 
mais ilustres da carreira diplomática brasileira. Ele tem, sobre
tudo, um passado de dedicação principalmente se conside
rarmos um fato muito importante: bastante jovem; foi secre
tário particular do Presidente Castello Branco, já demons
trando, naquela oportunidade, urna carreira a ser pontilhada 

.. Art. 5o Extingue-se a punibilidade dos crimes com inúmeros êxitos. 
de sonegação fiscal e de apropriação indébita de tribu- Para o PfL, especialmente - e falo aqui em nome 
tos, desde que o infrator efetue o pagamento ou recolhi- do meu Líder Marco Maciel-este registro é tambt!m marcado 
menta da quantia devida antes da denúncia. pela íntima convivência, porque, quando Minístro-Chde da 

Parágrafo (!.Oico. Não se dá a extinção de f)unihi- Casa Civil, durante o Governo José Sarney, o meu Líder 
!idade quando o infrator for reinCídCiite." Marco Maciel teve o. privilégio de ter o Embaixador Jerónimo 

Moscardo como Subchefe para Assuntos Institucionais do Ga
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nada mais flzdo que intro-_ .binete Civil da Presidência da República. 

duzir um artigo n-a medida provisória ·para apressar-~ para: aju.: ---
dar 0 projeto de lei do MinistrO da Fazenda. A personalidade do Embaixador Jerônimo Moscardo 

0 que diferê a minha emendá -do projeto do Ministro emerge também de uma afinidade muito profunda com a polí-
tica, porque ele é filho do ex-Deputado Colombo de Souza, 

é que S. EX" é mais compleccnte, pois considera apropriação que também ilustrou o Congresso Nacional com a sua partici-
indébita ainda passiva, quando eu creio que a-· apropriação pação ativa. 
indébita deve ser considerada à luz do Códígo Ferial. · 

Recebi de V alter Ceneviva arúgo publicado pelo jornal O Embaixador Jerônimo MoscardO Org-ulha i1ão Somente 
Folha de S. Paulo, na terça-feira. 24 de agosto: ""Extinção a nós, brasileiros, mas, de uma maneira muito especial, o 
da punibilidade pelo pagamento é correta". Também um arti- povo do Ceará. Assim sendo, as palavras do Senador Mauro 
go _do professor Ives Gandra da Silva Martins:· "Norma de Benevides, que represcntaram··a manifestaÇão viva do povo 
rejeição social: punibilidade''. cearense, também podem ser, neste momento. encampadas 

Então, espero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Mi-· por todos aqueles que vêem na sua indicação um ato de pro~ 
nistro da Fazenda e todos aqueles que tenham influência junto funda justiça, por ser um intelectual de escol. 
ao Presidente da Rcpúhlica intercedam para que esse artigo O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex" um aparte, 
não seja vetado, mas ·que permaneça c venha, efetivamente, nobre Senador Elcio Álvares? 
a cumprir aquilo a que se propõe: beneficiar a uma só causa, 0 SR. ELCIO ÁLVARES_ Pois não. Senador Mauro 
ou seja, o Brasil. 

Benevides. Aquele que deve e tiver que ser pre~o; aquele que deve 
e tiver que ser processado criminalmente, claro que não vai O Sr. Mauro Benevides - Senador Elcio Álvares, no 
pagar o tributo e, automaticamei-lte, -se Considerar devedor. curso do meu pronunciamento, fiz uma referência muito aligci-
Eie vai defender-se na Justiça por vários anos·...:...._ cinco, dez rada à cullUra humanística do Embaixador Jcrônimo Mos-
anos-, e, com isso, ganhar tempo até que alguma lei venha cardo de Souza. Posso dizer a V. Ex·' que. ainda recentemente 
em seu socorro. quando visitou o Ceará, a convite da Universidade Federal 

Essa lei, de 27 de dezembro, que criou a pu-nibilidade e da Funda_ção Demóclito Rocha. brindou-nos com uma palcs-
para o empresário, que criou a punibilidade para toda e ciual- tra -mais direcionada para os trabalhos do MERCOSUL 
quer pessoa, foi uma lei do Governo passado, uma lei de -em que fez um enfoque de extrema importância para que 
uma Ministra da Fazenda que cometeu várias loucuras enquan- se entendesse exatamente o que é esse programa de aproxi-
to esteve à frente daquela pasta. Trata-se_, portanto, de urna mação entre os países latino -americanos. Deixou muito claro 
lei que deve ser repugnada por todos, pois não acrescenta que o MERCOSUL não pode e não deve cirscreverse apenas 
nada ao Brasil. aos aspectos econômicos. Terá que haver integração política, 

O que o Ministério da Fazenda que, q que a Receita representada sohretudo pela democracia, 4ue. afinal, pas~ou 
Federal quer- e está fazendo muito bem- é receber trihu- a prevalecer cm todos os países. mas também por uma idcntifi-
tos. Então, o que devemos fazer é dar, efetivamentc, condi- cação cultural. Foi essa, talvez, at~ uma manifetaçüo premo-
ções para que os devedores do Fisco pagUem seus tributos nitória do Embaixador Jerónimo Moscado de Souza. dcfen-
e. conseqüentemente, não sofram penalização nenhuma. dendo essa bandeira da integração cultural. E faz ele vai (.:ht.::-

Era só isso. gar, realmente, ao MinistériO da Culrura vai. sem dúvida, 
Muito obrigado, Srs. Senadores. como profundo conhecedor dos ohjetivos do MERCOSUL, 

também realizar esse trahalho. que preconizou antes de se 
O Sr. Elcio Álvares - Sr. Presidente, peço a palavra alçar à condição de integrante do primeiro escalão ministerial. 

para uma breve comunicação de Liderança. Portanto, permito-me interferir no discurso de V. Ex". depois 
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de haver já focalizado a figura invulgar do Embaixador Jerô
nimo Moscardo de Souza, futuro Ministro da Cultura fazendo 
votos no sentido de que ele, como _o jnte\e.Çtul}LJJc porte 
que é. possa rcalment..; realizar um trabalho proficiente, como 
auxiliar direto do Presidente Itamar Franco no importante 
setor culturaL 

O SR. ELCIO ÁLVARES- Sr. Presidente, eu pretendia, 
como pretendo, apenas aditar as palavras do Líder Mauro 
Benevides, no pronunciamento 4.ue fez nesta. Casa,_ mªs, no 
momento cm que S. Ex" me h_onr<.~ çom o seu aparte. sempre 
esclarecedor, acredito sinceramente 4ue me complemento 
nesta comunicação. 

O Sr. Nelson.Carn~iro- Pen:nilc-rne V. Ex~· um aparte? 

O SR- ELCIO ÁLVARES - Com satisfação, Senador 
Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex' c o Senadqr Mauro 
BeneVides trazem um depoimcntoimportante, mas querO tra
zer o dep-oimento de quem teve a oportunidade de esta cm 
COsta Rica. quando o ilustre diplomata, hoje- e-sColhido para 
ocupar o Ministério da Cultura, ali exercia suas funções. Que
ro· ainda consignar a posição de relevo,. de de_staquc cm que 
era tido no meio dos parlamentares da Américª Central. Por
tanto. é com a m_aior alegria que vejo a e_scolha dQ Embaixador 
Jerônimo Moscardo, lamentando apenas que não tenha ~ido 
amanhã. pois hoje eu seria o _Relator _d9 __ SIJ.a indicação na 
CQril.iSSão de Rcla_çõe!'. Ex_teriorcs-. QPrCsi9ente Itamar Franco 
frustrou o meu parecer. que aproveito agOra dar em -público. 
Nós da Comissão de Relaçõe~ 1;::-;~erióres-, -iríamos aplªudir 
a indicação do Embaixador Jerônimo mosc;~_rdo para a OE_A_._ 
e, hoje, estarrios aplaudindo a sua indicação para o Ministério 
da Agricultura. deixo aqui o meu proteSto contra a presSa 
do Presidente Itamar Franco. (Risos). 

O SR. ELCIO ÁLVARES -Sr. Presidente, Srs Senado
res_, já me sentia enriquecido, nesta brcve_comunicação, cqm 
o aparte do Se_nador Mauro_ aencvides, e, a_gor~. quero acres
centar - para nossa alegria - a fala do S_enad.or Nelsoo 
Carneiro que, inclUsive, revela um detalhe muito importante. 
que era exatamente a homologação, hoje, do nome do emi
nente Embaixada Jerômino Moscardo_ de Sou.l!a~ com um rela
tório seu, para desempenhar mais uma importante função 
em-favor da Oiplomacia brasileira. -- "-

Portanto_, Sr_. PresíQcntc_ c Srs, Senadorc~. fazendo t!ste 
registro, prinêipalmente cm nome pessoal do meu Líder Marco 
Macicl, quero também, nesta oportunidade, desejar; em nome 
do PFL e de todo o povo brasileiro. muito êXito-a c_sse jovem 
Ministro de 51 anos, que terá <I grave responsabilidade de 
comandar Q processo da cultura hrasilcirn. 

É o tegisúo que gOstarüf de faz~ r. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)'-' Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Wt.!dekin.- --~-- - --

0 SR- NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr~_ Presidente,_ 
Sr"s e Srs. Senadores, creio que foi na- q-Uínta-feirã passada 
que participamos- mil n-úmero bastante e.levad_o_ e expressivo 
de parlamentares-, no auditório Petrônio Porte lia, no Sena
do Federal, do que se convencionou chamar de_ Movimento 
Cívico Contra -a Revisão Constitucional. Lá estavam não só 
Parlamentares de praticam-ente todos os partidos das duas 
Casas do Congresso Nacional, como representantes de nume-

rosas entidades da sociedade civiL com destaque para a Confe
rência Nacional dos Bispos do Brasil, a OAB, a ABI. as 
várias centrais sindicaiS e, a rigor, praticamente todas as enti
dades que compuseram, principalmente ano passado, o cha~ 
mado Movimento pela Ética na Política. Todos alertávamos 
para os problemas, para as conseqüências da prevista revisão 
coiistítucional. 

Queria trazer algumas dessas reflexões à minha Casa, 
ao Senado FGderal. Gostaria de refletir, junto com os meus 
Colegas, sobre os possíveis efeitos as posibilidades que se 
abrem e se desdobram se nós, efetivamentc, realizarmos_ essa 
revisão constitucional. ____ _ 

É Conhecia a- posição do fficu Pa~tiâu de sC-r COiltra a 
revisão constitucional. Começo QS nossos argumentos por di

-zer que, quando, na Constituientc, voltamos. a disposição do 
art. 3", ou seja, aquela que prevê a revisão constitucional, 
já estávamos praticamente no finai do trabalho da Assembléia 
Nacioanl Constituinte; Constituinte; estãvamo~ .. todos, com 
toda certeza. exauridos pelo enorme esforço de realizar a 
óbvia tarefa de escrever a nova Constituição brasileira; estáva
mos todos, com toda certeza ansiosos por dar conclusão e 
término àqueles trabalhos, e o cansaço, o exaurimento e a 
ansiedade c_ertamente n-ão são bons conselheiros. 
____ É também_ bom que se diga quer ~stávamos fortemen

te,justamente e legitimamente prcSionados pela- SOciedade 
brasileira, cm virtude da demora dos trabalhos da Consti· 
tuintc. Essa pressão certamente contribuiu para que nós, na
quele momento, tivéssemos a decisão de prever essa revisão, 
marcada para outubro. -

O que nos__ diziam Os pfopositores· daquela emenda, à 
qu~l, desde logo. votei favoravelmente? Diziam-nos que havia 
um precedente, que vinha de Portugal. Poi-tugal fez, depois 
da Revolução dos Cravos. uma constituição. cm .cujo texto 
havi~m previsto umna, revisão depois de cinco anos. 

O texto da Constituição brasileira, nas Disposições Tran
sitórias, é praticamente o mesmo da Constituição portuguesa. 

Só mais tarde- pelo menos eu, só agora, "mais recente
mente -soube. que, na verdade, essa_revisâo constitucional 
não houve em Portugal, a rigor. Como tão bem disse o Presi
dente de Portugal, Mário Soares, na sua última_ .esl3._da no 
Brasil, numa entrevista que deu à televisão brasüeifa. ã fevisãõ 
constitucional deu-se tão-somente· a partir de um determinado 
instante para desconstituir o chamado ··conselho da Revolu
ção". ~ou seja, para institucionalizar o afastamento dos milita
res da política de P_ortugal. E tudo o mais na Constituição 
portuguesa, pelo menos nas suas gerais, pelo menos nas suas 
questões e disposições mais importantes, continUa -mais_ ou 
menos como no momento cm que ela foi regida, elaborada. 
Significa dizer que aquele precedente não era exatamente 
urn precedente que nos devesse recomendar o menso caminho 
e a mesma solução. 

Hoje. estamos praticamente às vt!speras de fazer essa 
proposta revisão. Todos vamos nos tornar, de um momento 
para o outro, ao invés de Deputado e Senadores. Consti
tuintes. Podemos não chamar essa revisão constitucional_ de 
Assembléia Nacional Constituinte. Podemos nós Senadores 
e Deputados, mas- objetivamCntc, _concretament_e, par"a todos 
os efeitos e desdobramentos, seremos Constituintes. 

Creio que aí já entmmos num terreno, que foi muito 
bem lembrado ontem pelo Senador José Paulo Bisol. de, no 
mínimo, uma refa_ti_va faita de __ lCgitímidade. t. yerUade que 
a revisão constituCional está prevista na constituição, mas te
nho certeza absoluta que, se fôssemos perguntar a cem eleito-
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res que elegeram Deputados e Senadores em 1990, talvez 
um deles tivesse alguma noção de que não seríamos, a partir 

--de um determinado instante, Senadores e Deputados comuns, 
mas Senadores e Depucados Constituintes. -

Tudo isso se torna, -a meU Juízo. al:óda mais grave, porque 
-o regulamento da Assembléia Nacional Constituinte previu 
__ que a discussão deveria ocorrer em dois turnos. Por -que nós, 
Constituintes, a elaboramos dessa forma? Por uma razão ób
via, simples e singular, ou seja, é a prudênCia qUe reCorilenda 
ao C<:mstituinte no eSfOi'ço de elaborar uma boa Carta Consti
tucional. Por essa razão, os· dois turnos eram necessários, 
para que tivéssemos a possibilidade de repensar, de revisar 
eventuais equívocO:S~ eventuais exageioS, eventuais disposi
tivos que, adiante, não pudessem sem ser aplicados ou que 
não fossem justificávéis por algum perito de vista, fosse ele 
social, económico ou político. 

Ainda não temos um regulamento, Sr. Presid~nte, mas 
tudo está a indicar que a reviSão coil.stitucional, prevista para 
agora, pela urgência em que ela tem que se dar, pela pressa 
em que tem que se dar, será feita não cm dois turnos, sem 
a legitimidade de Constituinte, mas-em apenas um único turno. 

Mais do que isso, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
muitas das disposições 'da Constituição de 1988 foram reme
tidas a uma legislação complementar-que não realizamos. Não 
sei exatamente a quantidade, já O"tlvi pessoas comentando 
que são 150, mas, segundo o que li nos jornais, aínda hoje, 
existem 250 dispositivOS a serem regl.ilarilentados. NCsse senti
do, penso que o Senador Fernando __ Henrique C:irdoso tem 
uma certa razão: somos um País razoavelmente esquizofrê
nico? Nem concluímos a obra constitucional - porque, a 
rigor, ela só se completa depois que todas as _s_uas disposiÇões 
estão regulamentadas, e centenas delas ainda faltam ser regu
lamentadas-e já estamos pensando cm fazer não umarevísão 
- porque me recuso a utilizar essa expressão -, mas. na 
verdade, uma nova Constituição. · 

E por que· essas disposições fõiam-- remetidas para uma 
regulamentação posterior? De um modo geral, essas questões 
eram de difícil trato; eram questões delicadas, polêmicas, de 
auto-indagação. Nos impasses que se criaram-no interior e 
ao longo da Constituinte, o que fez ora ·o Rela"tor, ora a 
própria e inteira ASsembléia Nacional Constitulnfe? Remetia 
essas questões mais delicadas, mais polêmícas, mais difíceis 
para uma posterior regulamentação. Mais ou menos ;,;.;_ esta 
é uma visão que tenho e que pelo menos explica, em parte, 
todo esse problema -corno fizemos quando se previu a revi
são constitucional. Creio que quando estávamos às vésperas 
de terminar os trabalhos da ConstihlinfC~ todos nos pergun
tamos, sem nenhuma segurança sobre a qualidade da nossa 
obra, se não deveríamos prever, aísim;a-'-reviSâo. E, na mesma 
medida - penso que esta é a expressão melhor -. muitas 
delas foram empurradas com a barriga, porque. naquele mo
mento, nenhuma das forças, nenhum dosantagonismos no in
terior da Constituinte tinha forças para superar e vencer a 
outra parte. Por isso, remetemOs essaS -disposições à regUla
mentação. 

E por que não Teglllamcntamos, até hoje, todas essas 
disposições? Com toda certeza, os Srs. Senadores e a Senadora 
Eva Blay irão concordar comigo: nao foi por preguiça do 
Congresso Nacional, não foi por falta de esforço, por falta 
~e projeto ou por falta de empenho dos atuais Congressistas, 
mas porque, na verdade, ao longo desses cinco anos, depois 

.: da promulgação, todos esses impasses persistem e continuam 
' até hoje. E corno a regulamentação do Sistema Financeiro: 

nenhuma das forças, nas várias concepções e visões- e ouvi 
com atenção o discurso do nobre Senador Gilberto Miranda 
-sobre que sistema financeiro nacional queremos; tem condi
ção para superar a outra. E é por isso que até hoje não temos 

- -a regulamentação de algo que é absolutamente vit_al e funda
mental para qualquer projeto que se queira constrUir c desen
volver neste País. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. NELSON WEDEKIN - Pois não. Ouço CQID ó 
maior-prazer o ·aparte de V. Ex·. nobre Senador Epitãdo 
Cafeteira. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Nelson Wede
kin, se não fizermos, agora, a revisão constitucional, penso 
que só poderemos mudar a Constituição, artigo por artigo, 
com o quorum de 3/5 da Câmara e 3/5 do Senado. porque 
somente os membros Qesta Legislatura receberam mal\dato 
constitucionalmente e_stabelecido para fazer a revisão. No meu 
entender, a Constituição do Braasil, já há algum tempo, vem 
engessando a legislação brasileira de tal fonna que as Assem
bléias Legislativas fazem Constituições estaduais porque que
rem fazer, porque têm que cõpiaf-a Constituição-Federal. 
A Constituição deveria ter as regras míninas e o resto passa
ríamos para a legislação comum. a fim de _evitarmos ~ssa per
manente mudança da Constituição. Nos Estados Unidos, uma 
emenda à Constituição é algo que não é considerado normal. 
Aqui, temos inúmeras emendas apresentadas todos os dias. 
porque todos os problemas ou estão autorizados ou proibidos 
pela Constituição. Creio que esta é uma opoftünidade de 
fazermos uma revisão constitucional, não para acrescentarmos 
dispositivos à Carta Magna, mas para eliminarmos muitos 
que lá se encontram, para torná-la mais enxuta e mais sadia. 
Penso que não podemos_ fugir de uma determinação constitu
cional. Juramos cumprir essa Constituição quando assumimos 
o nosso mandato. Quero obedecer, portanto, ao que está 
determinado, de forma taxativa~ nãS Disposições Transitórias. 
Admito e entendo os argumentos de V._Ex~. mas, no meu 
entendimento, para cumprir a Constítuição, tenho que votar 
a revisão constitucional, porque nela está inserido que essa 
legislação tem não somente a autorização, mas o compromisso 
de fazer essa revisão dentro de um prazo também estabelecido. 

O SR- NELSON WEDEKIN - Senador Epitácio Cafe
teira, se eu tivesse a certeza de que. depois da revisão constitu
cional, a obra constitucional fosse algo parecido com o que 
V. Ex~ imagina, eu estaria de perfeito acordo com o seu ponto 
de vísta._ Todo o meu pronunciamento busca levantar os fiscos 
possíveis dessa revisão, no sentido de que não temos nenhuma 
garantia de fazer uma Constituição, em primeiro lugar, melhor 
do que essa: ~m segundo lugar, como_a _ _que V. Ex~ e eu 
gostaríamos: mais enxuta, mais razoável e mais saudável e 
que supostamente não engessass_e tanto os Parlamentos _esta
duais, a economia e os governos. 

Quando ao art. 3~ das Dispositórias, pessoalmente não 
considero que seja imperativo. Se ele nos autoriza a fazer 
uma revisão cOnstitucional, a nos transformar em ConstitUir.-:.: 
tes, se ele nos permite fazer uma nova Constituição inteira, 
não vejo nenhum problema, se refletirmos· sobre os efeitos. 
e desdobramentos possíveis, se este Congresso Nacional e 
a sociedade brasileira entenderem que não seja necessário 
fazê-la. Se podemos realizar toda a revisão, podemos perfeita
mente cOncordar em não realizá-la. Quem pode o mais, com 
toda a certeza, pode o menos, e todo o meu pronunciament? 
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é nessa linha, nessa direção. De qualquer modo, agradeço 
a contribuição e os argumentos expendidos por V. Ex" 

Queió dizer, Senador Epitácio CaTe'teira e. ·9-~.!!lJljS Sena-~ 
dores, que, depois de um ano e meio e meio de discussões 
intermináVeis na Assembléia Constituintt!, nãã: regUlamen
tamos várias questões que estariam a necessitar de uma _regUJ.a
mentação. Significa dizei' qüe nâo completamos a obra consti
tuinte. Mais do que apressado, penso que é inconseqüente 
para as instituições brasileiras nos-eventuarmo-s- niSSo_ que, 
é para dizer o mínimo, um risco, pOrque não fem·os nenhuma
garantia de que vamos fazer uma ConstitUição melhor, mais 
enxuta, de que vamos melhorar as muitas dispoSições existe o~ 
tes. Basta vermos as várias leis que temos-aqúi.-

Este-congresso Nacional, nós- portanto, não é uma 
crítiCa aOS outros, é também a mim - não f~mos capazes 
de elaborar, em dois anos e meio, uma Lei cte Diretrizes 
e Bases da, Educação, porque ela ficou dois anos na Câmara." 
dos Deputados e somente hoje está aqui, ainda inconclusa~ 
no Senado Federal. · · 

Temos uma lei de paterltes -que, para dizer o mínimo, 
está há dois anos em tramitação, as discussões são interroiM 
náveis e estamos diante da dificuldade -que cn'trenta hoje o~ 
Relator, Senador Elcio Alvares, que vai ·precisar fazer, com 
muita sabedC?ria, um-a atnpla ConSulta. uma ampla audiência, 
um seminário, para que tenhamos um entendimento mínimo 
para assunto de tal complexidade. 

Não quero nem me referir à lei de conc~ã.O de serviÇOs 
públicos, que também está aqui no Senado e aindã não foi 
votada; e à lei partidária, à lei eleitoral._ Não quero fazer 
referência à quase uma centena. de_ vet~s pre~idcnciais que 
temos que votar, em uma cédula, de uma form-;1, para dizer 
o mínimo, discutfvel sob o ponto dC. \iíSta-regiinental e legal. 
Foram quase 80.Vetós presidenciaiS votadOs,_ cO-mo todos lem
bram, ontem, de uma _forma- insisto em dizer --discutível 
se é legal ou regime-ntal. A discus_são_!!: a votação do OrçamentO 
do ano passado só se derem este ano, mas_ temos a pretensão
-pode ser um desejo intenso, mas, na verdade, é uma preten
saão - de_realizar uma nova Constituição brasileira em trêS 
ou_em seis meses, o que, a meu juízo, é absolutamente Ímpos
sível, a menos que eu não conhecesse a Casa a q_ue perten_ço; 
a menos_ que eu não tivesse memória para saber como foi 
a discussão constitucional de 1987 e 1988. · -

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex• Ull)._a_eª'_tte! 

O SR.~NELSQN WI'DEKIN- Concedo o aparte ao no-
bre Senador Esperidião Amin. -

OS[', Esper:idião Amin -Senador Nelson Wede_kin, ape
sar de me situar de maneira divergente quanto à questão 
que V. Ex~ está a abordar, com muita propriedade e com_ 
fundamentação, não posso deixar, na condiçãc?~ de seu coestaM 
duano, de fazer dois registres. Primeiramente, tudo o que 
se possa di~er sobre riscos que o processo de revis~o co~n_~titu
cional contém é legítimo, porque há esses riscos, V. Ex~ faz 
muito bem ao fundamentáMios - eles são do conhecimento 
de todos nós- com fa!_çs do processo da nossa_yida legiferante -
que estão aí a demonstrar que esses riscQs,: m~s d.o que-possíM 
veis, são prováveis. Compartilho também dessa preocupação. 
Isto, porém., não me fez mudar a minha posição- por reco~ 
nhecer que a Constituição prc:coniza- de ença_ra_r a revjsão 
constitucional como U!f1a oportunidade. E a- segunda ponde-
ração que faço a propósito do pronunciame-nto- de V. Ex• 
é a respeito da forma como V. Ex~ está colocando. Repito: 
apesar de não pensar da mesma mãneira, tenho que reêonhe-

cer que V. Ex~ está transformando uma manifestação contra 
a revisão numa manifestação de advertência, haja óu --nao· 
a revisão. De forma que o discurso de V. Ex~ é útil a quem 
pensa como V .Exa e útilç- a querrr pensa diferentemente de 
V. Ex~ Por essa razão me congratulo com as observações 
que Y. Exa está fazerido. 

- O SR. NELSON WEDEKIN _:_Muito obrigado; Senador 
Esperidião_ Amin. O Sentido do meu_p_ronuncíalnento é e~ata
mente esse. Não o cha-rparia de 'ldvertência, que parec_e se_r 
uma palavra um tanto forte para os meus Pare~. sempre muito 
mais competentes e inteligentes qtie eu, mas objetiva referir 
alguns argumentos de quem passou pelo processo Constituinte, 
de quem- passoU ·pelo processo constituinte, qe quem vive 
com intensidade e.ço.m ~gym~.~pji_~ação os trabalhos destã 
Casa, e riscos ·que não atingi_rãO exat_ament~ o noSso ."futuro 
político; inas que são riscOs j:fue ·considero de natUreza inSfftU
cional. 

Por issó, Q~~o; até, falar antes dO Senador Mário Covas, 
que vai se pronunciar a favor da .. revisão ç_ohstítU.Ciõri'~l.l ~-que, 
certamente, vãi usar, como sempre, a sua lógica irrepreensível, 

- a sua palavra vertical_. o brilhantismo dos seus _argUmentos 
para defender ponto de vista contrário ao meu. -

Quero também lembrar, nessa mesma linha de raciocínio, 
que vivemos uma conjuntura de crise de novo;e fato de víver
mos um momento de grave crise, de enormes dificuldades 
para· o País, não- recomenda, não aconselha que realizemos 
a tarefa de uma nova Constituição brasileira -neste momento. 
Digo Isso-, ehtre outras razões, porque sou daqueles que têm 
o Governo Itamar Franco como uma espécie de governo de 
transição entre a calamidade, entre o desastre que fOi o gover
no do seu antecessor, o Presidente Fernando Collor d~ Mello, 
e o ·novo Presidente da república. 

Dou o créditá-ao Governo Itamar e ao Ministro Fernando 
Henrique de estarem fazendo um enO-rme esforçO parã. superar 
-eSSaS-dificuldades conjunturais e:·para: fazer o que eles ptetert~ 
dem fazer, ou--seja, colocar a econo_m_ia e ·a casa em or_9em. 

-Quero lembrar também, na mesma linha do meu pronun
ciamento·, que no dia mesmo-em que insfa1ã.imos -a assembléia. 
revisora, o- Congresso revisor, a reVISão constituciólfal, o eixo' 
de poder, o eixó das preocupações nacionais dã.s reflexões 
naeionãis 'Se direeionará imediata: mente pa-ra: o Congresso NaM 
cional, esvaziando e enfraquecendO o Governo Itamar e o 
Ministro Fernando Henrique C~dosQ, gerando expectativaS 
para- os mesmos agentes econômiços que são tão sensíveis 
quando se discute qualquer mudança. Portanto~ a meu juízo, 
desde logo, compromentendo completamente o plano de com
bate à inflação do Governo Itamar. 

Mais do que isso, o Govému-- Itama_r, se -essa revisão 
constitucional_ -se esterider até iY ~s de março ou abril_ do 
an.o-:..abril do ano -que vem·,- receberá, pelO outro Iri.do. ou
~ro fator de pressão, que é bastante forte, que é a eleição 
presidericial, que -são as campanhas eleitorais do ano que vem. 
Todos sabem que Presidente da república. em ano eleitoral, 
perde poderes, perde capacidade de influenciar os destinos 
do País, fica mais fraco na sua capacidade de decidir. Pois .. 
o Governo Itamarm com a revisão constitudoná.l a partir de 
outubro e com a campanha presidencial nas ruas a aprti"f de 
março ou abril do ano que vem, receberá, por dois lados, 
uma pressãO ·abSolutamente intolerável. torna.ndo dese logo 
injusta qualquer crítica quese faça ao Presidente ou ap Minis--
tério naquilo que não puderem realizar para vencer as· difiCul
dades do tempo presente. 
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Quero também lembrar uma possibilidade que me parece 
bastante provável: a de não termos os trabalhos da revisão 
terminados lá por m-arço olf abril. Podem dizer que o que 
quizerem a respeito dos Parlamentares, mas, no momento 
da reeleição, essa passa a ser, para parlamentares de todo 
o mundo, uma preocupação central. Pode não ser a preocu
pação de um ou outro, ou atpe de uma Qoa parte dos Parlamen
tares desta Casa e da Câmara dos Deputados, mas 90% ou 
95% desta Casa e do Congresso Nacional estarão disputando 
eleiç6es para Deputado, Senador ou Governador. 

Acho, então, provável, pela experiência que tenho da 
Constituinte a dos trabalhos desta Casa, que o Congresso 
Nacional sofra, a meu juízo, a sua pior desmoralização; a 
ter criado a expectativa e a ilusão de que vai reVer a Consti~ 
tuição e de não concluía. DepOis, -Cada candidato a Deputado, 
a Senador ou aO Governo irá -para seus Estados articular as 
suas alianças fazer suas campanhas, garimpar c buscar votos. 

Há também a hipótese de concluirmos a revisão constitu
cional em três a seis meses. Então, nós a teremos concluído 
em um tempo que seria razoável para a propoSIÇão ·que ·estou 
discutindo neste momento, mas teremos feito uma revisão 
constitucional na pressa, noafogadilho, na urgência. Pergu_nto 
aos meus Pares, aos meus Colegas desta Casa, se ternos o 
direito de redigir Uma nova CC?nstjtuição na pressa, no afoga
dilho, na urgênCia. Pergunto aos meus pares, aos meus Colegas 
desta Casa, se ternos o direito de redigir uma-nOva Consti
tuição na pressa,no afogadilho,no sufoco, na urgência~ Se tere
mos capacidade de aprofundar minimamente as questões cen
trais que queremos discutir na revisão constitucional. 

Finalmente, porque vejo que o meu tCmpo- já esgotou, 
quero apenas prever - o que não é difícil - que vamos 
ficar aqui cinco oU seis meses e terminar cOm alguma coisa 
feita,-se realizarmos a revisão COnstitUCiOri<il. Teriho a convic
ção do que vou dizer: Então impasses a ·que já me referi, 
nessas dificuldades de as forças antagónicas do Congrsso Na
cional superarem uma às outras pelo equilíbrio_. teremos, a 
meu juízo, ·realizado uma obra de poucas mudanças, teremos 
uma obra limitada, pobre, pífia, medíocre. Quem conhece 
o Congresso Nacional quanto no Senado Federal, tudo é vota
do por consenso, e eu temo que quando terminarmos pouca 
coisa tenhamos realizado. 

Quero perguntar aos meus colegas se é justo mobilizar
mos todas nossas energias, se é justp avivarmos as esperanças 
da sociedade brasHCíra, se é justp criarmos toda essa expe
riência de q~e produziremos uma obra que, daqui para frente, 
resolverá todos os problemas do Brasil. 

Insistimos nesse tesse absolutamente falsa de que o que 
prejudica o País e nos leva subdesenvolvimento, à pobreza, 
à ingovemabilidade, é a Constituição, nesse vício SeCular nos
so, de povo e de nação, sempre buscando um culpado, sempre 
buscando um argumento, sem refletir que a busca do desenvol
vimento é penosa, l~mga, demorada, é um processo civiliza
tório, é um processo que vai ãkançar o desenvolvimento, 
é um processo que -vai alcançar um grau -de prosperidade 
razoável que nos deixe, pelos menos com um pouco .. me·nos 
de remorsos diante da situação que está aí. 

Por melhor que seja a revisão que vamos faze-r~-eu J!ie 
pergunto se nossas energias não devem se voltar para vencer 
a pobreza. Não seria melhor que o Congresso Nacional, que 
cada liderança se molizasse_, como faz de forma cornovente_o 
Betinho, numa ação da cidadania contra a fome, não para 
melhorar algumas disposições, nem sempre as príncipaís da 
Çonstituição brasileira'? Pergunto-me: será que não devemos 

nos mobilizar numa ampla reflexão, em tempo certo; em hora 
oportuna para romarmos uma decisão amadurecida, calma, 
tranqüila sobre o destino que queremos para nosso País? Será 
que a nossa energia não deve ser dirccíonada? Nisso estou 
de acordo com o Senador Pedro Simon e com tantos outros 
qye defendem essa te_se. 

A busca de um amplo entendimento sobre as questões 
que são realmente substantivas e não sobre-~ discussão teórica 
de disposições, em última análise, se _ _acoritecer o que obser
vamos na Constituinte e, bem assim, como tem ocorriclo no 
Congesso Nacional, não resultai-á effi Qllse nada. _Resultará 
em quase nada. Resultará numa revisão revisão - insisto 
em dizer -limitada, medíocre, pífia. E nos, mais uma vez, 
a·ineu ju(zo, teréinos· enganado a Nação, _sem __ a_legitirnídade 
para enganar. 

Mais uma vez estaremos diante de urna Campanha das 
Diretas que se 4"audou, da eleição de J:anc.J::edo _Neves que 
iria redimir o Brasil; de uma Assembléia Nacional Constituinte 
que tudo redimiria; das eleições presidenciais; da vitória espe
tacU.Iar, no primeiro momento, mas calamitosa no segundo, 
do Sr. Fernando Collor de Mello. 

Por todas essas raJ;ôes, Sr .. Presidente, Srs. Senadores, 
a miriha posição pessoal e a do meu partido é não recomendar, 
não aconselhar a revisão e,_no_rninimo., aprofundar os nossos 
pensamentos, as nossas reflexões _sobre os efeitos e as çonse
qüências possíveis dessa revisão constitucional que, a meu 
juízo, é_ uma aventura tenerária, é urna insensate:z; que não 
temos o direito-de cometer. 

Era p que tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador e Líder, Mário CoVas.. 

_O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pronuncia o seguin-
t_e discurso) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, começo pedindo 
desculpas pela ousadia. Mais uma vez, venho à tribuna deste 
Senado, perante fig-uras que têffi_ historicamente um enorme 
cabedal de conhecimento na área, para tratar de temas que 
a minha formação profissional não engloba. Entretanto, gosta-· 
ria que os meus companheiros de Senado entendessem que 
a razão básica do meu pronunciamento é menos o saber jurí
dico e muito mais o fato de que fui uma testemunha histórica 
altamente privilegiada durante a Assembléia Nacional Consti
tuinte. 

o temã hoje mais pOlémico eni relâçãõ ·ao que a-Cõflsti
tuição prescreve é a revisão constitucional, preyista no art. 
3° do Ato das Disposições Constituclóhais- TI-a~nSitórias_. E, 
em relação a esse tema, gostria de fazer algumas conside
rações. 

Algumas perguntas que esta Nação formula relativas à 
revisão e a exploração das eventuais respo5tas, é o que, CO)ll 

uma certa audácia, farei neste instante. 
1") A revisão" que aqui se discute está marcada? 
2~) Na hipóte5e de a revisão estar marcada, quando será? 
3~) Quais são as regras que deverão presidir a revisão 

constitucional na hipótese de ela ocorrer? 
4") Qual será o comando da revisão? 
51') E possível não reaçizá-la? 
6•) Qual a latitude da revisão? 
O testo que determina a revisão é o art. 3"' _do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, do seguinte teor: 

"Art. 3" A revisão constitucional será realizada 
após cinco anos, contados da promulgação da Consti-
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tuição, pelo voto da maioria absoluta dos membros 
do Congresso Nacional, em sessão unicarriáal." 

É esse o texto que nos compete interpretar parã-verificar 
ou buscar respostas para todas as pcrguntas,"exceto a-útltima. 

Qual fOi a origem desse texto? _ _ _ _ _ 
Esse texto nasceu de uma fusão de ~duas e:rrleiidaS. Uma 

das emendas é de autoria do nosso coni(>árihéiro'~ Senador 
Ronan Tito. A emenda de .S. Ex~ tomou--núffiero 2P01759R2 
e tinha o seguinte teor: -

"Inclua-se onde_ coub<!r: a Co,nstituição poderá ser 
revista, de 5_ em 5 legislat_uras, pelo voto da mã.ioría 
absaoluta de seus membros." -

Pergunto: o que ·pretendeu o Senador Ronan Tito? S. 
Ex~ qtie ã. Càda 20 anos houvesse a revisão da Constituição, 
feita pela nta:toria dos membros do Congresso= Nacional. 

Justificativa do Senador Ronan Tito: · --
"A Constituição deve ter estabilid-ª"de e rigidez 

sufucientes para garantir o amadurecimento das inSti
tuições. Deve, por outro lado, sobretudo numa Carta 
elástica e- detalhista como a_ que se pretende fazer, con
ter mecanismos que permitam sua constante atualiza
ção. Permitindo-se a revisão de 20 em ~O ~os, conce
dendo-se previamente poderes constituintes ao Con
gresso, ter-se-á uma Carta_ sempre atual, duradoura 
e moderna ao mesmo tempo. E _eSSe Õ objetivo da 
presente emenda, que visa distinguír a simples emenda 
da revi.s-ão total da Constituição", ---

Ao mesmo tempo e por outra via, uma outra Constit1,1inte, 
o ex-Prefeito de São José dos Campos, Deputado Joaquim 
Bevilácqua, apresentava uma outra emenda na meSma dire
ção. Ela dizia o seguinte: 

H Artigo A revisão constituciohal será realizada a 
cada 5 anos, contados da vigência desta Constituição 
ou de sua última revisão, pelo voto da maioria absoluta 
dos membros do Congresso Nacional, na forma que 
a lei estabeceler, 

JustifiCativa: teÍldÔ oS ·"(~Onstifu{tes õfifádo ·por 
uma Carta Magna analítica, irnpõe~Se- a DeCessid'ade 
da revisão constitucional periódica para atender às mo
dificaçõeS Sociais, económicas e políticas que certamen
te ocorrerão. 
A emenda Objetiva evitar Ctue a CoÕs_tituição perma
neça com dispositivos já exauridos ou inaplicáveis. Me
lhor adptação e evolução moderna, que é sempre muíto 
rápida." 

Havia, portanto, duas emendas: uma de um Constituinte 
Senador e outra de um Constituinte Deputado; um deles pro
pondo que a cada 20 anos se procedesse wn_cu::evisão, e outro 
propondo que isso fosse feito a cada 5 a_nos_. -

Quero destacar nesse ponto que as emendas dcixavani, 
com absoluta clareza, definidos, quem faria a revisão. Se a 
revisão era para ser feita a cada 20 anos. desde logo estava 
se cognominando qual o Congresso que iria fazê-la. Não era 
qualquer outro, mas aquele que teria mandato daqui a 5 anos. 
A mesma coisa para quem definia que isso deveria ocorrer 
daqui a 5 anos. . 

Votado. no primeiro turno, entroU-se no Capítulo das 
Disposições Transitórias. E ao entrar no Capítulo das Dispo
sições Transitórias, num belo dia, mais cxatamente na sexta-

feira, dia 3 de junho de 1988, depois de uma votação, o Sr. 
Presidente Ulysses, Guimarães, ariimcia: 

«Os sig'natários· dos destaquesás emendas abaixo 
indicadas vêm requerer a seguinte fusão". 

Em outras palavras, o SenadOr Ronan Tito e o Deputado 
Joaquim Bevilácqua juntaram as suas emendas numa fusão 
e extraíram um terceiro texte. E 9 Presidente anunciou esse 
texto, quando colocou em discussão a matéria: · 

"Inclua-se nas disposições constitucionais gerais 
e transitórias o seguinte artigo: A revisão cosntitucional 
será realizada daqui a 5 anos, contados da vigência 
dessa Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos 
membros do Congresso Nacional, em sessão unicame
ral." 

Portanto, o Presidente da Constituinte anunciou uma vo
tação - e o no momento em que se vota, não se vota coisa 

~diferente, senão o que o Presidente anuncia- nos seguintes 
~termos. Vou reler: 

"A revisão constitucional será realizada daqui a 
cincO anos, contados da vigência desta Constituição, 
pelo voto da maioría absoluta dos membros do Con
gresso Nacional, em sessão unicameral". 

Se esse texto estive~se contido, hoje, na Constituição, 
ninguém discutiria a data do iníCio da rC.visão conStitucional. 
O termo "daqui a" afirma, com clareza~ uma data e não 
quaquer data. 

O Presidente anunciou e, em seguida, iniciou-se a discus-
. São. O Sr. Joàquim Bevilácqua esclarece, em suas palavras, 

algumas coisas. Orna delas é que o constituinte Manoel Mo
reira já havia apresentado urna emenda nessa direção naCo
missão de Sistematização. O Sr. Joaquim Bevilácqua relembra 
êtue, em Portugal, estatuiu~se um- rnecariisniõ- desse tipo na 
Constitüição portUguesa. Em seguida. ele_ diz que, em contato 
com o Senador Ronan Tito, havia feito a fuSãO e, ao final 
das suas palavras, acrescenta: · 

.. Poder-se-á perguntar: Por que a revisão constitu
cional? Jâ temos a previsão de emenda constitUcional, 

-cujo quorum, na atual tarde, é de dois terços, minimi
zada para três quintos. Mesfno assiin, a emen:da consti
tucional precisa de três quintos, portanto, em votação 
de dois turnos em cada ui_l1a das Casas do Congresso 
Nacional. -

Prevemos para a revisão o voto da maioria abso
luta, por conseguinte, 50% mais 1 em votação unica
meral: Senado e Câmara em conjunto." 

-- Em seguida, fala o Deputado Francisco Küuster; em se
guida o Senador Ronan Tito, que diz o seguinte: 

"0 que pretende a emenda às emendas do Consti
tuinte--Joaquim Bevilácqua e deste Constituinte que 
nos fála?' Pretendemos a revisão constitucional após 
cinco anos, pelo voto da rriaioria absoluta dos membros 
do Congresso Nacional, em sessão unicameral. 

Pretende, Sr. Presidep.te e Srs. Constituintes, que, 
após COlocada essa Constituição em· funcionamento'. 
durante dnco anos, se verifique da justeza de todas 
as conquistas que estamos promulgando. Então, o pró
ximo Congresso eleito terá, no ano de 1993, os poderes 
de, por maioria absoluta, rever esta Constituição." 
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Estou invocando os testemunhos dos inspiradores das 
duas emendas que, fundidas, se transformaram na emenda 
que hpje consta na Constituição. - - -- -

E_ bem verdade que, na Constituição, o texto que está 
escrito não é o texto lido pelo Presidente na Constituinte. 
O texto que está na CoOStitu'ição falã ~~ãç em "daqui a", 
mas sim em "após cinco anos." . _ 

Há mais um Deputado, eu voltarei a issOadiante, o Depl!R 
tacto Jorge Hage, para que não se invoque hoje que estávamos 
desavisados quando votamos issO. O Deputado Jorge Hage 
usou neste instante todos os argumentos que vejo hoje invocaR 
dos para sustentar que não deve .ser feita a revisãQ .. Todos. 
E terminou por dizer: "Não voto a favor disso, em hipótese 
nenhuma." 

Em seguida, como sempre ocorria na Constituinte~ o Pre
sidente dá a palavra para o Relator para dar o seu parecer. 
E o Relator Bernardo Cabral disse o seguinte: --

''Sr. Presidente, eminentes Colegas Constituites: 
O texto da fusão - e permita-me que aborde o 

assunto que não está bem claro, é o seguinte: 
"A revisão constitucional' Sei-á ~realizada- ãpóS 5 

anos. Contados da vigência des~_l:!_ C_9p.stituição; "pelo 
voto da maioria absoluta dos m~mbros do Congresso 
Nacional, em Sessão Unícameral." 

Em outras palavras, por um engano qu_alquer, no recebi
mento da emenda o Presidente leu-a onde .dizia:"daqui a". 

O Relator leu, supostamente a mesma fusão, "após 5 
anos". porém acentua: · 

"Tal como está_ a redação, abre-s~, escancara-se 
um portão muito graride para quC sCfãça uma reforma 
constitucional, tão logo decorram _ess.es 5 anos, pela 
maioria absoluta dos membros do. Congresso Nacio
nal". Neste ponto, chamaria a atenção dos eminentes 
constituintes Joaquim Bevilácquã é Ronan Tito, que 
ao invés de dizer "a revisão cohstitudonal será reali
zada após 5 anos", dissesse "daqui a 5 anos": __ 

Em outras_palavras, o Relator, _ao dar,_s_e_u parecer, çiiss~ 
que CS[á erra-do o -que ésfoU alirinandO~-:o certO--é- COlocar 
''daqui a,.; na realidade o "daqui a'' era o que o Presidente 
havia lido, era o que_ estava em discussão e votação. Ele pró
prio acrescenta: 

"Sr. Presidente, e~se lapso pode ser corrigido no 
segundo turno, se assim entenderem os eminentes 
Constituintes Joaquim Bevilácqua e'Ronan Tito, senão. 
o próprio Relator providenciará pará que isso não cons
te. V.Ex1 quer esclarecer, eminente constituinte JOa-
quim Bevilácqua? Então, este __ diz _o seguinte: "Nobr~:: 
Relator Bernado Cabral, aí é uma questão de redação, 
que poderá inclusive ser resolvida pela Comissão de 
Redação. A- men legis - presumo· que_ queira dizer 
"a intenção da lei" -é que seja em 1993~" 

Com a aprovação- dv Senador Pedro Simon tenho certeza 
que não errei na minha avaliação do latitn. Portanto, não 
há dúvida de que quem apresentou as emendas, ambos, pre
tendiam que se fizesse a rcvisãõ, sob determinadas condições, 
em 1993. 

Eu próprio me pergunto: seria posSíVel a cO~stituinte . 
determinar que um Congresso indetermina~O fizesse a revi
são? Seria possível, se conheço corretamcnte as palavras, que 

o poder constituinte originário deferisse a um poder consti
tuinte derivado, indefinido, a 'tarefa de fazer a r~visão'? 

-Q-uando O'seruldor' Ronan Tito falou--em vinte anos, era 
possível saber que O Congresso faria a revisão: ~eriá o Con
gre~sO eleito e que estaria aqui daqui a vinte anos, e não 
outro qualquer. Não era possível fazer uma emenda dizendo 
que a qualquer época se fará a revisão, porque, dessa maneira, 
eu não estaria sequer delegando a alguém, mas transmitindo 
uma delegação sem objetivo determinado. A verdade é que 
toda essa discussão passou em aberto. 

No segundo -turno, todo~ lembram, o texto do Ato das 
n·iSposições Ci:mStitUCiOTiar;rTr'ansitórias foi votado. em _con
junto. Depois foram votadas apenas as emendas relativas a 
-cada artigo. Este teve, no segundo turno, cinc·o emendas apre
sentadas, mas vei_p no segundo turno com a redação do "após", 
e: não com a redação "daqui a", legitimamente votada, mas 
que ainda não tivesse com o compromisso dQ Relator de que 
isso seria modificado. 

Pois bem, acabou-se _de dar esses pareceres e passou-se 
à votação, que se procedeu da seguinte maneira; . 

uo parecer do Relator é favorável. 

O SR. AMARAL NETIO- Sr. Presidente, pela própria 
estabilidade da Constituição que estamos fazendo, recomendo 
à Bancada do PDS que vote "não". _ 

O SR. GASTONE RIGHI- Sr. Presidente. a Liderança 
do PTB vota "sim". 

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL - A Liderança do Par
tido Democrático Cristão orientã: sua Bancada para que vote 
"sim". 

O SR. ADEMIR AN.DRADE - A Liderança do Partido 
Socialista Brasileira votará "sim". 

O SR. MÁRIO COVAS- A Liderança do PMDB vota 
'"sim"_ 

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - O Partido da Frente 
Liberal r~eco~~_?da a _sua Bancada que vote "não". 

O SR. BRANDÃO MONTEIRO - Sr. Presidente, por 
entendermos que a e:menda tem vantagem. objetivas_ para o 
futuro do País, para a revisão constitucional, o PDT vota 
''sim''. 

O SR. ROBERTO FREIRE-. O PCB vota ""sim". 

O SR. PAULO DELGADO- O PT votará ""sim". 

O SR. HAROLDO LIMA - O PC do B votará "sim"." 
Após isso, travou-se a votação que permitiu i a-provação 

da emenda por 327 votos contra 165. 
Isso me leva à seguinte conclusão: na origem e até mesmo 

na votação, votou-se uma emenda constitucional que marcava. 
no instante exato de 6 de outubro de 1993, o início de uma 
revisão constitucional. Ela não apenas está marcada como 
tem data marcada. Se tem data marcada, essa data poderia 
ter sido modificada? Penso __ que sim. Se os delegados não 
a mudassem, poaeria. Tínhamos o direito, corno Parlamen
tares, de votar urna emenda constitucional nos seguinte~ ter
mos: ao invés de fazer em 6 de outubro. faremos antes. Por 
quê? Porque quem a fará é o mesmo Congresso que tem 
a delegação. 

.Tenho muita dúviôa- evidentemente, com as ressalvas 
que assinalei desde o início - se podemos transferir para 
outro Congresso _a delegação que recebemos. Não ternos prer
rogativas, corno poder constituinte derivado, de constituir um 
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outro poder constituinte derivado; tem_o_s p~ra exercita-r a prer~ 
rogativa que recebemos do pôde r _constituinte oiigin.ário, mas 
não transferHa para um outro setcir. Está-marcadauma revi~ 
são, que deverá se iniciar no dia 6 de outubro, não em outro 
dia, não em outra data c nem por outro COngrcsso._Acoritr-ario 
sensu, o Constituinte estaria dando margem a que qualquer 
Congresso pudesse fazê~ la, em qualquer época, em qualquer 
instante, e, assim, estaria dan(,io UJ!la prerrogativa-de olhos 
feChados. -- · -- · - - .· -

Ora, e_stá m_ªicada?_ Está. Para quando?_ Para o dia 6 
de outubro de 19?3. Quais aS regras da revisãO'? Voltemos 
ao texto constitucíoilaL · · · · · 

"A revisão consritu~io~al se~á realizada _apÓs 5-
anos, contados da vigência desta CQns.tltú.iÇão, pelo 
voto da maioria absoluta dos membros do Congresso 
Nacional, em sessão unicameral." -

Aqui, a leitUra gera· tremendas discussões: a primeira 
delas surgiu recentemente, aparecendo como umá disputa pelo 
poder, quando, na realidade, era meramente um mecanismo 
de interpretação do que está esçrito. Isto_é, q Uein deve presidir 
essa revisão? Quando fizemos- a ConstituinJ.e,_ fomos convo
cados por uma emenda constitucional~ que dizia: 

"Art. 1 ,, Os membros da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal reunir-se-ão~-~tinicame
ralmente, ... •· 

Saliento isso, porque a expressão "reunião" unicamer_al" 
volta a aparecer no texto da ~menda. Há. quem diga que 
a reunião ·é unicameral, mas a votação é sep~rada. Quando 
a Constituição quer dizer que a reunião é conjlfnta mas O 
voto é separado, fàz referênCia ~- r'euniãO Conjunta. e não à 
reunião unicameral. É o que aparece, por. e'xenlPlo riO art. 
66. § 4'. que trata do veto: 

"O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro 
de 30 dias a contar do seu recebimento, _S:~ __ podendo 
ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Dcpu.:
tados e Sen~do~es, ~m esçt:~t~nig -~e~-7:to:", 

Isso deixa ab?olutamente claro que a sessão é conjunta 
e a votação é separada, porque o voto" exigidq não é da maioria 
dos membros do Congresso; é da maioria dos Deputados e 
da maioria dos Senadores, e só possO obt.er is:só _cQm_ vot~ção 
em separado. Na emenda não se fal~ em f!taioria 49s membros 
da Câmara e do Senado; fala-se em mã.ioria' dos membros 
do Congresso Nacional. Portanto, tnita-se de um COlégiO úni
co~ em que Senadores c Deputados, com o mesmo peso especí
fiCo, votam e {azem, eventualm._ent~. as mudança~. 

Se isso não fosse claro da leitura, bastaria ler o texto 
da convocação da emen~a: 

"Art. 1-:- Os membros da Câmara dos be'pUtados 
e do Senado rcunir-sc-áo, unicameralmentc. em As
sembléia Nacional Constituinte, livre c soberana, no 
dia 1" de (evereiro de 1987." 

Está-se convoq~.ndo uma aSsembléia. 
"Art. 2o O Presidente do- Supremo Tribunal Fe

deral instalará a Assembléia Nacional Constituinte e 
diriglrá a sessão_ de eleição_d'? _seu Pre$jde_nte." 

Portanto, o ato convocatório começou por definir que 
a Assembléia teria um Presidente específico, que seria eleito 
na sua primeira sessão. 

'' Art. 3~ _A Constituição será promulgada depois 
de aprovação de seu texto, em dois turnos de discussão 
e votação, pela maioria absoluta dos membros da As
sembléia Nacional Constituinte.'' 

Repete-s·e-; aqUi, 6 texto da emenda: maioria dos votos 
da Assembléia Nacional Constituinte. Reunir-se-ão unicame
ralmente e não em sessão conjunta. -.-

Portanto, no meu modo de entender, a primeira regra 
possível de ser defin_ida, a partir daí, é que as vqtações serão 
por maioria absoluta, em votação conjunta das duas Casas. 
Cada Deputado e cada Senador é uma figura com o mesmo 
peso na votação. 

Isso nos leva a uma segunda discussão: quem é que preside 
a revisão? 

Quando fizerrlos a Assembléia Nacional Constítuinte -
o próprio ãto definiu isSo -o- Pie'sfdente foi ele(fo. Estavam 
funcionando concomitantemente Câmara, Senado, Congresso 
e Assembléia Nacional Constituinte. Agora i-lãõ v<i.i ser assim. 
A idéia de uma assembléia revisora tramitou-durante a fase 
da Co_n_stituinte~ ·mãs não prosperou. O que vamos ter hoje 
é'Câmara. Senado e Congresso Tuncionando, não mais do 
que isso. E se só temos Câm_ara, S~nado e CongreSso funcio
nando, só há um lugar. dentro dessas três _institUições, onde 
Câmara e Senado podem ser reunir juntos: é no Congresso 
Nacional. Por v-ia de conseqüência, quem preside essa etapa 
é quem preside o Congresso Nacional. Ocasionalmente, está 
escritq na C~ms~ituição que o Congresso Nacionaf é presidido 
pelo Presidente do Senado Federal; e, por vontade dos seus 
Pares, o Presidente do Congresso Nacional é_ o Senador Hum-
be-rtO Lucena. --

Não há o menor sentido em se dizer qUe há uma disputa 
entre Senado e Çâmap~l. Na revisão, os Senadores e Deputados 
são absolutos, numericamente igu.àls, não há hcgemc.?nia de 
nenhuma das Casas-;·até porque a mecânica õão permite que 
tal ocorra. Todavia, se se fizer revisão dentro do Con_gresso, 
não há hipótese de termos que eleger um presidente para 
ser Presidente do Congresso apenas no ato da revisão, att! 
porqUe, se fosse para isso acontecer, repetiríamos o qoe está 
dito no ato de co_nvocação da Assembléia Nacional Consti
tuinte: terá_ um Presidente que será escolhido, Cm votação, 
no primeiro dia. 

É possível não realizar a. revisão no dia 6 de outubro? 
Penso que é. Mas não entendo que se faça -como já vl 
algum jurisla defendendo- uma parte agora, outra adiante~
outra no ano que vem. Não! Quem tem a prerr_?gativa dele
gada pelos Constitu'intes para fazê-la é este_ Congresso; ne
llhum outro. No dia em que acabar o mandato deste Con
gresso, a prerrogatiVa acaba também. Ela não foi fe-ita para 
um Congresso indefinido, mas para este Congresso. Portanto,_ 
se não quisermos fazer a revisão, há um meio: é apresentarmos 

-uma emenda constitucional - que precisa ter três quintos 
dos votos na Câmarf!., em dois turnos. e trés quintos dos votos 
do Senado, também em dois turnos, e, então, cancelamos 
a revisão constituciçmal. · 

Não podemos sequer, no meu lnódo de entender, adiá-la, 
porque no instante em que fizermos isso estaremos S:ubcstabe
lecendo uma procuração que não veio com a prerrogativa 
de subestabelecimento. 

Os Constituintes, com poder originário, puderam cria_r_ 
um poder cOnstituinte derivado, mas em nenhum instante 
autorizaram que esse poder constituinte derivado pudesse re
definir. 
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FUi buscar até, como fazem os doutos nessa estória, al
guém por quem tenho o maior respeito intelectual. com quem 
tive grande oportunidade d~ conviver, seja ~o meu período 
na Prefeifufa de sao Paulo, seja na minha Passagem por aqui. 
Durante todo esse tempo, embora não ten~o sido elejto. quan
do candidato à Constituinte. ele aqui esteve: trata-se do_ Pro:
fessor Jo.s_é Afonso da Silva, sem dúvida um notável jurista. 

Ao estabelecer limitações do poder de reforma constitu
cional - ele chama de reforma constitucional o gênero -, 
a reforma se subdivide em vários ângulos.. A Constituição 
consagrou dois: a emenda c a revisão. ambos subprodutos 
de um gênero maior qú.e é a reforma constitucional. Ao estabe
lecer limitações à reforma constitucional ele analisa a tempo
ral; por exemplo: não é possível fazer emenda constitucional 
nos primeiros qu~tro anos da Constituição. Há também a 
circunstancial. por exemplo: não se pode fazer emenda du
rante o estado de sítio. Finalmente. ele analisa as matérias 
e nelas, ao final do estudo, diz: 

"Todavia, das quatro categorias de nOrmas consti
tucionais que, segundo Nelson de Sousa SampaiO. esta
riam implicitamente fora do alcance do poder de refor
ma, as trê-s segufátes ainda nos parece que o estão 
por razões lógicas, como seja, se pudessem ser m-udadas 
pelo poder de emenda ordinária de nada adiantaria 
estabelecer ligações circunstanciais Ou materiais a esse 
poder. São elas: 

1 -As concernentes ao titula-r· do poder consti
tuinte, pois uma reforma constitucioilal_não pode mu
dar o titular do poder que cria o próprio poder refor
mador; 

2- As referentes ao titu_lar do poder reformador, 
pois seria despauiério que o legislador ordinário estabe
lecesse novo titular de um poder derivado s6 da vontade 
do constituinte originário." 

Portanto. no meu modo de ver, se a sociedade entende 
que não deve fazer a rev-iSãO conStitucional, o único meca
nismo possível para que issO ocorra é o dC Uma emenda consti
tucional, que, aprovada por três quintos na Cãmara; eril" dois 
turnos, e aprovada pelo Senado, tambéffi em dois turnos. 
possa modificá-la. 

Diga-se de passagem que isso ainda não é novidade. Aí, 
assombro-me com certo argumento: é o de dizer que o Con
gresso não tem legitimidade para fazer a Revisão. Quem nos 
deu poder de emendar a Constituição foi o P-Oder Constituinte 
-diga-se dC passagem já fizemos três depois que a Consti
tuinte foi votada. Se nos deu o poder de emendar e o de 
revisar, por que temos legitimidade para emendar e não para 
revisar? O que ela não nos deu foi o direito de transferir 
isso para outros; mas o direito de realiza[, a legitimidade 
para isso, não tenho a menor dúvida, foi-nos dada. 

Não .seríamos legítimos se tivéssemoS Chegado aqui, do 
mandato que dispomos, por um outro caminho que não o 
da indicação e escolha. de natureza popular. 

Realmente, fiquei surpreso com algo que li outro dia. 
Tenho o maior respeito, esta Casa tem uma relação muito 
cordial com a Ordem dos Advogados, existe um profundo 
respeito comum. Ma5 outro dia li uma declaração- do atual 
Presidente da Ordem que me surpreendeu. Dizia o seguinte: 
"A Ordem dOs. Advogados do Brasil vai entrar com uma 
ação direta de inconstitucionalidade contra a revisão constitu
cional, caso o Senado não tome essa medida. Estamos na 
expectativa de que o Senado entre com a ação no SupremO 

Tribunal Federal. S~ mais uma vez todos se omitirem, a Ordem 
dos Advogados vai estudar essa possibilidade". Disse ontem 
o Presid~nte da entidade, Dr. José Roberto_ Batochio. 

Se esta Casa não contestar aquilo que ela construiu, aquilo 
que ela votou - a grande maioria dos Senadores que aqui 
estão votaram na Constituinte -, é porque alguém está se 
omitindo. 

Em seguida, ele diz: "Na interpretação da Ordem, a revi
são só se daria em função de uma mudança no sistema de 
governo, no plebiscito de abril. Como o presidencialismo foi 
mantido, o processo revisional deve ser suspenso"- defende 

_ Batochio. Ele contesta a legitimidade do atual Congresso para 
promover a revisão constitucional, além da proximidade do 
pleito de 94. 

A proximidade do pleito de 94 é realmente uma condição 
circunstancial. De onde vem a idéia de que o Congresso não 
tem a legitimidade? 

E aí acres_centa ele: "Se não fosse a certeza que temos 
da impermeabilid3de do atual Congresso às seduções do poder 
económico frente ao pleito de 1994, diria que o custo das 
campanhas, em torno de 500 mil a um milhão de dólares, 
ihtetferirlàin nesse processo. Felizmente, ternos um Congresso 
altamente comprometido com os interesses da Nação e que 
não se deixa seduzir". E aí há um comentário- de quem escre
veu a notícia - declarou Batochio em tom irónico. 

Há uma idéia, pelo menos, que_é profundamente contes
tável nas afirmações: é a de que a revisão estaria presa ao 
plebiscito recentemente feito. 

O plebiscito, como todos sabem, entrou no art. 2-:> do 
Ato das Disposições Constituciomi.is Transitórias. Quem for 
à origem, há de verificar que ele é o resultado de uma fusão 
de uma dezena de emendas. Há urna emenda popular, cujo 
primeiro signatário é o Deputado Cunha Bueno; há outra 
de Edivaldo Motta, Michel Temer, Mário Assad, Álvaro An· 
tónio, Lúcio Alcântara, José Santana de Vasconcellos, Jorge 
Viena, e todas elas constituíram uma emenda final. Qual era 
a idéia? O Deputado Cunha Bueno sustentava que, ao se 
instituir no Brasil a República, o primeiro compromisso desta 
seria o de, dentro de um ano, fazer um plebiscito, para decidir 
se continuaria República ou se voltaria a Monarquia. Tendo 
em vista o fato de que, depois de 103 anos. esse compromisso 
não tinha sido resgatado, ele apresentava a sugestão de se 
fazer- o plebiscito,_ dentro de cinco anos. Os que -tiriham o 
CO!Upromisso com o parlamentarismo e viram a tese ganhar 
n3 Subcomissão, na Comissão Temática e na Comissão de 
Sistematização e, portanto, entrar no plenário corno parte 
do projeto que seria votado, ficaram desarmados, porque vi
ram a vitória do parlamentarismo em todos os setores e final
mente, no plenário, no primeiro turno. perderam. Então, 
encontraram uma única maneira: a fusão nessa emenda, na 
qual se acrescentou à idéia de plebiscito Sobi-e Monarquia 
versus República o plebiscito sobre Presidencialismo versus 
Parlamentarismo. 

Os apresentadores foram citados aqui. A emenda foi ofe
reCida, recebeu muitas manifesta_ç_ões favoráveis- e poucas con
trárias. Ao final, recebeu parecer favorável, foi votada e obte
ve 495 votos a favor e 23 contrários. 

Não h~ a mínima relação entre essa emenda e a da revisão 
constitucional. Na origem, elas rião tiveram nada a ver uma 
com a outra. Elas só têm em comum o fato de terem sido 
votadas no mesmo dia. Poderia ter sido aprovada só a revisão 
constitucional. Poderia ter sido aprovado só o plebiscito. Pode-
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ria não ter sido aprovada nenhuma' _das duas coisas,_ou pode
riam ter sido aprovadas as duas, como ocorreu. 

Pergunto: se fosse aprovado o plebiscito e não a revisão,. 
não se faria· o plebiscito'? Se fosse _aprovada a-- revisão e não
o plebiscito, não se faria a rcVisãóTAs duas_ coisas (oram 
aprovadas, mas urna nunca, cm nenhuma instante, esteve su
bordinada à outra. Portanto, dizer que a revisão constitucional 
es_tá limüãda aos parâmetros oferecidos pelo resultado do ple
biscito signiffCã õão ter acompanhadõ a elaboração da Consti
tuição; é não ir ã origem; é não verificar o que acOnteCeU~_ 
Meramente são dois artigos seqüênciais no Ato das Dispo
siÇões Transitórias: __ respectiVamente o segundo ~ o terceiro. 
Mas~ a rigor,- na origem, nas justificativas, nos apresentadores. 
não há nenhuma relação entre uma c outra mat-éria:- -

O Sr._ Cid Sabóia de Carvalho - Pçrmitc V. Ex" uin 
aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS- Com prazer ouço V. Ex• 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho-- Estamos ouvindo esse 
quadro histórico_-que V. Ex~ traça com absoluta perfeição; 
não apenas com absoluta perfeição inas-tánlbt!m com a autori
dade incontestável de ter sido_o Lidçr do PMDB no momento 
de decisões ·as mais sérias da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Mas alguns pontos pre-ciso lembrar_rapidarncnte a V. 
Ex• O_ primeiro é urttaquestão jurfdica que V. Ex" diz não 
conhecer mas que na verdade ... 

O SR. MÃIUO COY AS - V. Ex" tem todo o direito 
de me corrigir. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Não o estou corrigindo. 
Só pretendo fazer um aditivO. V. Ex" tem Sido sempre um 
bom jurista nesta Casa e o foi na Constituinte. A compreensão 
do Direito rião ae-pfátde-ac·-ncnbuma formatura, mas de um 
sentido lógico, de um preparo racional c de _um sentimento 
de justiça, valores que não são discutíveis na p'ersonalidadc 
de V. Ex" 

O Sr. Pedro Simon - Não é o c_as_o ele engenharia. É 
necessário ser engenheiro para conhecê~ la. 

O Sr. Cid Sabóia de Cªry_alho- EXata_rrlente~ Ma~ quero 
dizer que o lado histórico-da lei ou a intenção __ do J~gislador 
já não são importantes no Direito moderno. Hoje o DireitO 
está escrito, e os jufzes, descrhbargador_c_s,_QS ministros vcrifi::.
carn a· ilação que o texto permite e não mais oquã.dro hi::.tórico. 
A intenção do Senador Rórian Tito, asSim ·como <'! dos Il)onar
quistas, é indiscutTvel. É absolutamente verdade: o que V. 
Ex~ diz: o art. 2~ nada tem a ver com o_art. 3'·'.n_o nascedouro 
da Constituinte. Mas nas hermenêutica do Direito, é muito 
importante a vizinhança. Nesse aspe-ctO entra toda uma ciência 
dentro da ciência. A propóSito, a hermenêutica do Dircto 
possui alguns mestres, embora escassos. na América Latina; 
mas o Brasil tem um mestre: Carlos Maximiliano. Prossigo: 
essa proximidade entre artigos, o fato de um ser o segundo 
e o outro ser o terceiro, leva a uma lógica interpretatívã em 
que juízes, desembargadores, Ministro~ de Trib.unais Supe
riores serão obrigados a não indag_ar o_hbtórico da Asscmblt!ia 
para se valerem exatamcnte do -que está escrito. Verifique 
V. Ex• por· exemplo, que algumas constituições foram feitas 
secretamente e que, portanto, ninguém -saberiã cont~r-lhe a 
história-- corno V. Ex~ faz neste momento. Há constituições 
que não têm história a ser contada. Não é possível contar 
a histõriã porqUe --ela foi ~ecreta e os documentos, depois, 

destruídos para não ficarem rastros dq _que resultou naquele 
texto. _Por absoluto_ sentiment_o democrático. brasileiro, nós 
fizemos 1,1ma Assembléia ãbsolutamc_nte __ abúla -~ boj_~ conta
moS a sua histófi3. minudeiltemeiite cOmO faz -V. Ex~ Mas 
não há negar que V. Ex,) tem razão, por exemplo, quando 
o Congresso, para revisar, é este. Se_estes mandatos terminam 
sein a reVisão, não há_ Outra. V. Ex• está absolutamente correto 
na expressão que traz, na inteligência que traz nessa afirm3.
tiva; asSim cofu<.Yo está quando assevera que reforma constitu
cional é gênero, que revisão-é e-spécie e que·einehda constitu
cional tamhém é espécie. Isso está absolutamente correto. 
Quero ainda fazer uma observação a V. Ex•- não me leve 
a mal por estar fazendo observações a uma pessoa tão douta 
e tão culta como o nosso nobre Colega que está na tribuna 
talvez seja até um atrevimentO de minha parte. Gostaria de 
le~brar _que o art. 3~ pode ser interpretado, pode ser discutido 
como V. Ex~ está fazendo. Mas há um limite para essa discus
são: o ~rt. 3-:' não pode entrar em conflito com o corpo perma
nente da Constituição. Toda interpretação é válida, desde 
que não se ponha o art. 3~· em conflito com a parte permanente 
da Constituição. Qu:al seria esse_ conflito, Senudor_ Mário Co
vas? No momento em que fizermos diferença entre sessão 
conjunta e a expressão contida no Ato das Disposições Consti-

"re_união unica_meral" - náo teremos para tsso nenhuma 
autorização, nem dentro da hermenêutica do Direito, nem 
dentro do linguajar do Direito. Essa diferença não é autori
zada~ não há fundamento científico para faZê-la. E em que 
resulta? Que Senadores e Deputados tenham voto por igual. 
No-momento em que interpretarmos ãssim, a Federação se 
dissolve para a reVisão constitUcional. Os Estados serão varri
dos da revisão constitucional, porque_ trê_s __ representantes de 
cada um estarão igualados à representação do eleitorado. Nes
se. momento dilui-se a Fed~ração no tqdo da.re_ui:J-ião_ congres
-sual revisora; estará dissolvida a representação federacionista. 
Es-sas observações n<:m de leve querem tirar o lustro e o brilho 
do discurso de V. Ex'1 Muito pdo contrário; é incrível como 
V. Ex• consegue ter uma lógica demolidora nos assuntos que 
enfoca. Ê realmente uma preciosidade o seu discurso. Eu 
o lQlJVÇ>_ e _cada vez reforço a admiração que tenho pelo nobre 
representante_ de São Paulo. Elltendo que o Senado ganha 
muito com a presença de V.ExH e essa análise é de uma a_utori- _ 
dadc inigualável. Contraponho-me a algumas interpretações, 
mãs curvando-me ao respeito que devo a V.Ex·• pela lealdade, 

-corripe_tência e pelo zelo com que atuou como meu Líder 
na Assembléia Nacional Constituin:te. 

O SR. MÁRIO COVAS- Agradeço muito, Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, pelo seu aparte. V.Ex• fala muito mais 
corno companheiro, como amigo. Portanto, toda Vl!Z que ve
nho à tribuna, honra-me muito a sua participação. 

Tomemos, ou retomaremos, a última contestação de V. 
Ex" O Texto do art. 3" do Ato das Disposições Constitu
cionais-Transitórias é o seguinte: 

"Art. 3o A revisão .constitucional será realiz::tda 
após 5 anos, contados da promugação da Constituição, 
pelo voto da maioria absoluta dos m<;:mhros do Con
gresso Nacional, em sessão IJnicamcral." 

E V.Ex• entende que esta redação não significa _n~cessa
ri(\mente que a votação seja feita em conjunto. Todavia não 
ouvi ninguém sustentar, durante a Constituinte, que a votação 
não fosse feita em conju-nto. E o texto da convocação da 
Constituição diz o seguinte: 
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"A Constituição será promulgadà depois da apro
vaçau do seu texto, em dois turnos de discussão e vota
ção, pela maioria absoluta dos membros da Assembléia 
Nacional Constituírite. •_• -~ 

Estou apenas invocando- não sei se jsso _se chama juris
prudêncía - aquilo que aconteceu na O:mstituiiite, que foi 
a interpretação desse texto como querendo dizer que a votação 
seria feita em comum-; essa interpretação repete-se no art. 
3"_, e não vejo como, na Revisão, eu possa interpretar de 
uma maneira diferente daquela ocorrida na Constituinte. 

Por outro lado, profission-alinente, mío-há mUita diferença 
entre as pessoas. Na minha atividade também é assim. Qua"ndo 
estudo um livro de texto, um livro técnico, n_a realidade,_ se 
consigo-estabelecer a diferença pela leitura do texto, fico s-atis
feito; mas. se ele me apresenta dúvida, o mínimo que faço 
é executar a obra para verificar se está certo ou errado. Não 
pretendo que a exegese de um texto seja feita meramente 
pela origem, mas se há dúvida sobre o qu~ quer dizer "após", 
e "após", aqui na Constituinte,- foi igualada, tanto que _se_ 
falou em emenda de redaçãa tirando "após" e botando "daqui 
a", seguramente ningué·m teria dúvida. De forma que se ténho 
dúvida se o "após" é num _dete_rminado insta_nte ou em qual
quer instante, recorrer à origem pareceme bastante razoável: 

Agora:, acho que há argumento mais poderoso do que 
esse. Se se dissesse .. após", o Constituinte origináiíQ Q('io esta
ria normando quem é que tinha a delegação. Nesse caso, 
seria um Congresso quâlquer que ocorresse a pariíf de cinco 
anos da vigência. Todavia, não é assim. Foi" este Congresso 
que recebeu a delegação. -

V. Ex• acaba de concordar com isso, quando aponta que 
não há como este Congresso retransmitir essa delegação. Por~ _ 
tanto. o termo "após .. --quer dizer o dia 6 de outubro. Essa 
a data marcada. 

É evidente que a minha análise é muito maior. Volto 
a iilsistir nisso. Testemunhei esses fatos muito intimamente 
e não posso deixar de manifestar-me a re"Speito-, pois, para 
mim, eles são de uma clareza meridiana. 

o fato- de haver dois artigos sucessivos na: constittiição 
- o segundo trata d_e plebiscito, e o terceiro, de revisão -
pode me induzir a pensar que o te_rceiro é co~seqüência do 
segundo. Todavia, se existe ã dúvida, esta tem de ser discipli~ 
nada. Não há como deduzir da redação que, necess?I!_amente, 
o art. 3~ s.ej~ conseqüência do art. 2". A única maneira de 
se desfazer essa dúvida é verifica"! na origeni. Volto a insistir 
que o art. 39 nasceu completamente divorciadO do art: 2~'. 

Suponhamos que fosse aprovadO apenas o plebiscito. Nós 
não revisionaríamos, depois, as conseqüênciaS do plebisCito, 
porque não haveria um dispositivo a respeito de revisão? Ou 
vamos supor que tivesse sido aprovada somente a _revisão, 
o que seria possível. Os dispositivos foram aprovados com 
números diferentes: um teve 367 votos e outro, 495. Se um 
deles tivesse _sido rejeitado, o que aconteceria'l Não faríamos 
a revisão nem o plebiscito, se os dois dispositivos não fossem 
aprovados? Há apenas um fato em comum: o de que foram 
votados na mesma tarde, pois, a rigor, sob parâmetros, apre
sentação e sustentação absolutamente diversos. 

O Sr. Ronan Tito - Senador Mário Covas, V. Ex~ me 
concede um apa:rre? 

O SR. MÁRIO COVAS - Concedo o aparte a V .EX' 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Mário Covas, num 
determinado momento em que V. Ex~ ~itava fatos da nossa 
Constituinte de 88, senti-me- moVido por dois sentimentos: 
o de interrompê-lo para fazer também algumas confidências 
de bastidores e o de prestar atenção no raciocínio de V. 
E:d.até o final, que não-e apenas lógico, mas sedutor. Contudo, 
já que ultrapassamos essa fase, eu gostaria de prestar um 
depoimento. Apresentei duas emendas, uma delas - que 
solicitei me fosse trazida - referia-se à revisão de cinco. em 
cinco-anos. Na época, houve uma guerra de bastidores, pois 
o~_CoJegaS, cientes de que não squ _ad_vog~do,_ alegaram que 
a C:Cmstituição Toí feita· para durar- e.-portanto, não deye ser 
alterada. Fui derrotado, assim, pelos advogados. E como tí
nhamos advogados na nossa Constituinte de 881 Chegamos 
ao ponto de inserir um artigo, cuja subtração queio piopor, 
que diz ser o advogado m_uito importante para a ministração 
da justiça, Se não-me engano. Por que então não se acrescentar 
que engenheiro também é muito importante na construção 
das obras, médico para tratamento de saúde etc.? Apesar 
disso, ouvi um argumento que me deu seguraça para reapre
sentar a emenda, debatê-la: procurar o Deputado Joaquim 
BeJivácqua e fazermos a fusão. Naquele instante, elaborá
ma Constituição reativa, de reãção ao recente r"egillle ditato
rial' ao invés de uma Constituição prospectiva. Nunca eu Pode
ria irri3ginar que o Muro· de Berlim haveria de cair n~sse 
interregno, o que daria muito mais razão à nossa, ConstituiÇ3.o, 
prinCip-almente no que tange ao capítulo económico, Nesta 
parte, fui autor de uma emenda e o serei novamente, caso 
me sej3 concedida essa honra,_para substituir ou simplesmente 
expungir aquele artigo, tamanha a mudança ocorrida com 

--a queda. Não prospera também o argumento de que não 
deyemos rever a ConstituiçãO, igriorarido-se por alguns mo
mentos, até por abstração, a questão da imposição do artigo 
constitucional. Há diversos dispositivos da ConstitUição que 
são complexos, como o tributário. Como Presidente da CPI 
da Evasão Fiscal, muitas vezes sou obrig~do a curvar-me dian
te de argumentaÇões que nem sempre são legais. Por exemplo: 
a impossihilidade de um pequeno empresário conhecer todas 
aquelas leis ~ escritu"r~r 27 livros. São situações desse tipo 
que ternos de rever. Só um argumento eu não aceito ouvir 
nem discutir - e _ontem tive a oportunidade de dar l!ma 
entrevista ã respeito para a televisão - o das eleições . .Por_ 
amor de Deus! nós, que atravessamos o rubiCão, que passamos 
ta!ltOs anos se-m eleições ou co111_eleições limitadas nas capitais, 
varrias agora colocar as eleições como obstáculo a qualquer 
evolução desta sociedade1 Ss:-tá _ _que o Congresso Nacional 
não demonstrou, por estes dias, uma prova de maturidade 
ao rejeitar um projeto de grande apelo popular pela sua ilusão? 
Aceito todos os obstáculos, com exceção do das eleições, 
sobretudo se a pessoa que o-invocar for verdadeirament~_um 
democrata. Agraq~ço a_ V. Ex_:_ e peçq deSculpas por haver 
rile estendidO inais do- que devia. 

- ()~R. MÁRIO COVAS- Sou eu que agradeço a V.Ex• 
Delicadamente, até agora, não considerei o mérito da 

revisão; não considerei o que revisar. Parece-me uma violência 
intelectual apresentar como razã_o para_ não s~_prOceder à 
revisão constitucional o risco -de se piorar a Carta Magna. 
Ora, poderemos melhorá-la ou piorá-Ia. Não entrei no mérito 
afnda do que deve ou não ser alterado. Pretendia entrar nesse 
ponto em seguida ou, pelo menos, circunstancialmente. Entre
tanto, o que tem sustentado a minha posição- até agora é 
o fatO de termos que realizar a revisão, já marcada: DePois, 
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na hipótese de faZê-la, discutiremos o mérito, (rque·--deve 
ser revisto. 

Orél,"riCrifseqüerterrios o direito de afirmar que-votamos 
enganados. Na hora da votação, falaram o Senador Ronan 
Tito, os Deputãdos Francisco Cúter e Joaquim l3elivácqua. 
No entanto, o ex-Deputado Jorge Age manifestou~se visceral
mente contrário ao dispositiVO:- Passo a ler parte do seu pro
nunciamento para demonstrar como são atuais os ~rgumentos 
apresentados, embora, naquele instante, tenham sensibiliza,do. 
poucos Parlamentares: 

"'Não voto com a__revisão--predefiriida. A revisão 
poderá haver pela via normal da reforma constitucio
nal, quando dois _terços do Congresso assim entender 
necessário. Mas nós, os signatários da Constituição, 
colocarmos_ imediatamente g~. pecha da suspeição, já 
acenarmos com uma nova edição de tudO isso para 
rever!. .. _ Para rever o quê? O que achamos que está 
demasiado nela? Não, não voto com a revisão constituw 
cional, inclusive, porque daríamos o pretexto para que 
o Congresso na sua inércia conseryador.a, deixasse. de 
regulamentar inúmeros dos seus ava_Il.ÇQS, soh _o pre
texto de que isso vai_ ser revi_sto, vai ser retirado -n-a 
revisão daqui a 5 anos, porque isso foi um a_çodamento 
daquele momento conjunturalmente complicado. _Não 
voto e peço que votem com a revisão, com_todo respeito 
aos autores da proposta. 

Por último, Sr. Presidente~ porque daqui a 5 anos, 
estaria aqui, como Congresso recorfStituirl.fe, Um Con
gresso velho, um Congresso eleito há vários anos, por-_ 
que o próxüno Congresso eleito se_rá_em _199.0, e a 
revisão se dará em 1993 em diante, ao longo do ano, 
no quarto ano de mandato, e um C_ongresso um tantq 
próximo da reeleição; portanto, em descompasso e em 
falta de sintonia com a opinião pública naCional." 

Naquele instante, esses argumentos rfãó prOS(Yetaram; es
tão prosperando agora. Esses são os argumentos usados hOje~ 
Não sei se é desse jeitü";-não sei agir assim. Fosso antecípar 
que vou ter um drama de consciência se i:.úri dia chCgar a 
esta Casa o projetO que manda fã.zer-um. plebisCTtO--sobre 
pena de morte. Vou ter um enorme problema de consciência, 
porque sou ·visceralmente contfário à pena de morte, e sei 
que, se houver plebiscito, muito provavelmente ela será apro
vada. Mas não posso negar ao povo um direito que reconheço 
nele. Ou só convoco Q povo na hora que ele vai decidir a 
meu favor? 

Naquela época, todo o chamado setor progressiSta votou 
a favor d_a_ revisão. porque achava que poderia conquistar 
mais, enquanto todo o setor conservador nªp queria a revisão. 
Hoje, invertemos_ isso. 

Vou brigar pelo que não quero-que mude deo_tro da revi
são, e não impedindo que ela se realize, porque o risco que 
corro de melhorar, corro de piorar. Se não era para correr 
risco, para que fazer a Constituinte"? -

O Sr. José Paulo Bisol----. Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS - O Senador José Piwlo Biso! 
pedeum aparte. Isto não_ é uma o_rdem. OU_ÇO V. Ex" _ 

O Sr. José Paulo Biso!- Senador Mário Covas, V. Ex' 
é tão excepcionalmente dotado de inteligência, de cultura 
e, sobretudo, de lógica, que eu, Juiz há 30 anos, fico pensando 
se não seria melhor eu ter sido engenheiro e V .E~, um juriSta. 

De modo que minha primeira palavra é de admiração pelo 
trabalhop de V. Ex' -- - - -

- O SR. MÁRIO COVAS- Quando começa assim,com 
elogios, até tremo na base. 

O Sr. José P~uJo . Bisol - A expressão de V. Ex~ tem 
uma lógica simplesmente invenciyel: ela relaciona cada um 
dos elementos com a maior pureza matemática, e as conclusões 
ficam indiscutíveis. Mas há duas questões que escapam dessa 
lógica: uma que transcende e a outra porque fica numa zona 
grigia, como diria: o italiano, numa zona de ambigüidade. 
A primeira é a seguinte: fazer a reVisão_ nã_Q é, em--primeiro 
lugar, uma questão jurí!=lica, istq é, não é sequer urna questão 
cóhstitucjoilal; é uma questão metajUrfdi_ca :--:-_pa~a mim, pel_o 
menos. E urna questão de equacionamento do problema, de 
CoTOCàÇãó--do problema. Em priiTleifd lugar, devemos colocar 
essa revisão na dimensão ética- e, em' segundo lugar, na dimen..: 
são culturaL Não vou fazer a exposição disso agora, porque 
é apenas um aparte, só vou apresentar as idéias básicas. Etica~ 
mente,_ devemos fa~er essa reviSão? E a minha r~~posta é 
que não devemos. Não devemo_s pelas circunstâncias; não 
-devemos pela demonstração de qualificação-- que demos até 
agora como Congresso; não- devemos pela forma corno s_e 
a está discut:iriâ._o; não devemos ·p6fqu"é ô "poder- cõrisiituinte
é uma coisa tão relevante que, quando começa a ter problemas 
como por exemplo sobre a presidência da ConstituTrite;-é -por
que não dá, é porque as_ condições sã.o péssimas, é porque 
est.á faltando cond.iç~o, estrutura, um_ posicionamento trans
cendente. A questão ética fica por aí, mas preciso aprofundáwla 
e vou fazé-lo em outra--oportunidade. A questão cultural é 
a seguinte: o Brasil não sabe o que é Poder Constituinte. 
A nossa e_xperência constituinte é lamentáyel~ é trtSte:Sempre 
fizemos ConstítUiçóes atiaV-és d-e USui'j,-aÇões. -A menos uSur
pante das Constituições foi a última, justa,mente zcque quere
mos mudar, mas mesmo assim foi usurprante, porque a exigên
cia meta jurídica era a de uma Constituinte exclusiva. É simples 
entender isso. O pOder originário tem~ que se·r exercido pelo 
povo o mais purificadamente -possível, não pode ser exercido 
pelo político profissíóilal. Este é o aspecto geral. Em segundo 
lugar, é uma Assembléia Constituinte que vai se dissolver 
na pfoclamação da Constituição, e está, portanto, menos sujei
ta a lobbies, à preSsã_o. Por exemplo, resolve muito melhor 
o problema da representatividade do que este Congresso que 
não tem competência, não tem condições mor.ais-, üitelectuais 
e culturais para isso vai resolver por interesses e não por 
transcendências. No._d.iscurso que provavelmente farei na se
mana que vem, darei diversos outros exemplos de assuntos 
que o Congresso não tem como resolver. Isso são coisas ç_onstiw 
tucionais. Temos uma triste história constitucionaL Tivemos 
uma Constituição, ·chamada de Polaca, que foi feita _numa 
nOite pelo Francisco Campos; o Chico. Houve diversas Consti
tuições feitas a partir de golpes militares. Nós ternos medo 
do poder Constiruinte. Não sei por que-não nós ocorre convo
car uma Assembléi~ Nacional Constituinte,_onde os juízes, 
os promotores, os médicos, os operários, todos poderiam vir 
e fazer a Constituição o m_ais.independentemente possível, 
do ponto de vista da reati_vidade humana, em relaçã9 ~s pre~
sões; e seria uma coisa melhor. A questão. não é jurídica, 
é metajurídica, é de legitit"!"lidade ética e cultural. Modifi
carmos uma história co.nstitucional e começarmos a faZei Di- -
reito ConstituciOnal como se deve, o mais aproximado possível 
do ideal do exercfcio de \iin poder constituinte originário, 
isto me parece importante. Agora, do ponto de vista do discur-
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so de V.Ex•, existem dois pro h lemas que chamarei de uma 
dimensão de zona Grigia; cm primcii:"õ lugar, é a expressão 
"delegação de poder constituinte". Isso precisada -ser melhor 
explicado, porque po-der constituinte é indclegável por definiM 
ção, não tem nem discussão; ln Claris Cessãf Intel-pretatio, 
não há o que interpretar: poder constituinte é indelegável. 
Nem vou a_cresccntar argumento, porque é desnecessário. En
tão, que espécie de delegaç~o é essa? É delegação de poder 
constituinte originário? V.Ex•. com a clareza e a lógica que 
tem, deu uma resposta correta: é uma delegação, mas em 
termos_ de poder constituinte derivado. Nesse caso_se justifi_
caria~_Mas_aí é que está a questão ética e a sua reJação_com 
a questão ambigüídade. Por quê? O que é poder constituinte 
?riginário? O que é poder constitUinte derivado? Duas pergun
tas que precisam ser claramente respondidas. Outras duas: 
o que é emenda e o que é revisão? Terceira classe de perguntas: 
existe. além do poder constituinte originá!Ih. que _é o poder 
de fazer uma constituição. e além do poder constituinte deriva
do, que é o poder de fazer e_menda, um t_ercciro po_derconsti
tuinte, que é o poder revisão? _Ou o poder de faz~r revisão 
é o mesmo poder 'de fazer emenda? Creio quç.. dentro da 
lógica do discurso de V._Ex•, a resposta ·só ·pode ser uma;· 
é o mesmo poder de fazer emenda. Quero que V.Ex1 diga 
uma coisa que ninguém disse no mundo até_hoje: qual é o 
limite do poder de fazer emenda? V .Ex~ expôs co·m b~ilhan
tismo, e de uma forma sintética, a teoria da rcfo_rma conStitu
cional. Como se faz uma reforma constitú.doilai'YV.EX• res
pondeu, à luz dos melhores teóricos do constitucionalismo: 
poder de ·emenda. poder de revisão. Depois apresentou as 
limitações: a limitação- temporal. a limit_ação circ_unstaricial 
e a limitação materiaL Mas_s_ão limifãções de quê? São limita~ 
ções do poder de revisão? Vou apiofundar este assunto poste
riormente num pronunciamento, mas, por enquanto, fica le
vantada a questão. O que estou querendo dizer é que, pelas 
premissas, pelo que foi dito, discutido, discursado até agora, 
o que este Congresso quer fazer é uma nova constitu\ção, 
Na melhor das hipóteses, este Congresso tolera que não sejam 
tocadas as cláusulas pétreas. Ora, as cláusulas pétreas são 
quatro ou cinco, uma das quais, por sinal, é abstrata, a da 
Federação _- porque não existe Federação no Brasil; -está 
lá: n_ão toquem nisso; não é prccisõ tocár mesmo, porque 
não existe Federação; o que há é um Estado unitário. Mas 
o que quero dizer é que _o limite do poder de emenda são 
apenas as cláusulas pétreas. Onde não houver cláusula pétrea, 
podemos tocar. Então, vamos mesmo fazer uma nova Consti
tuição. Ora, efiCamenie, se deixar as cláusuias pétfeas e fizer · 
uma n,ova Constituição, estou excrcendo ... Aí é que vem a 
ambigUidade, o difuso, o terceiro sentido", o ocu1to.da hü.tória: 
o que queremos fazer é uni.a riova Constituição; O_cjUC.quere
mos exercer é um poder constituinte originário. -E põr isso_ 
que digo. na premissa, que o problema está na dimensão 
ético-cultural, e não na dimensão jurídica em prirrleiro lUgar; 
mensão jurídica também. Então, nobre Se_nador, admirável 
Senador, meu guru, fico siniplesmcnte aSSOmbrado com a 
competência de V.Ex•, com a lógica de V.Ex',_ mas penso 
que essa lógica, neste momento, está posta a um serviço que 
não corresponde à qualidade dela. Gostaria de ver V.Ex• nessa 
tribuna pedindo à Nação brasileira uma assembléia nacional 
constituinte exclusiva. Isto é qu-e-goStaria de ouvir no discurso 
de V .Ex•: que_ nas próximas eldçôes faríamos a eleição da 
Câmara, do Senado, e a eleição de uma asS_embléia nacional 
constituinte exclusiva-. o·pólítiCõ pí-ofissional que quiser ser 

. constituinte val-Sá; mas, feita a ConstitUição, ele vai ficar 

desempregado. E vamos convocar a Nação brasileira para 
aquilo que não conhecemos ainda, para aquilo que não tive
mos a grandeza de conhecer,. porque somos viciados. porque 
estamos acostumados com Constituições polacas, com Consti
tuições de golpes militares, porque não experimentamos ainda 
o sabor de assumir o poder, o comando da nossa própria 
identidade enquanto Nação e de sermos, nós mesmos, consti
tuintes. É isso o que quero di_zer. Grande Senad_o_r, grande 
lógica, g_rande_discurso, mas a serviço de uma pequena causa. 
Quero ver o Senador Covas discursando COJtl ã mesma lógica, 
a mesma grandeza, a mesma profundidade, mas com a mensa
gem da redenção do povo brasileiro. que é esta: "Vamos 
convocar, pela primeira vez na história deste desgraçado povo, 
uma assembléia nacional constituinte origi"nária!" - -

O SR:-MÂRIO COVAS- Agradeço muito, Senador Bi
so!, o privilégio de tê-lo presente em meu discurso. Poderia 
até abusar da retórica e dizer que se ouviSs'c- esse -discurso 
na hora de votar, e se ele gerasse. como conseq"Uêi1Ciá: ·uni 
voto "não" de V.Ex\ quem sabe eu não votaria "não" tam
bém? 

Mas, como V.Ex", votei a favor" dessa medida-. Na:- minha 
dimensão ética, aõ sus-tCI1üif que ela "está marCada, estou- aten
dendo à determinação que recebi de V.Ex~ ehqilanto ·con.Sti-· 
tuinte. Na minha dimensão ética, não tt.:-nho o direito, enquan
to delegado dessa tarefa, de abrir mão dela. Se isso serve 
a interesses que não são os meus ... E acho que paguei, pessoal~ 
me-nte, um preço por essa COnstitUinte·;- rrietecido muitaS Ve~ 
zes, imerecido em outros casos. mas acho que paguei um 
preço por ela. -

Agora na minha dimensão ética, uma das razões por que 
acho que temos de fazer a Constituinte é que não temos como 
abrir mão de uma ,delegação que recebemos. É evidente que 
não s.ou a figura balizada para discutir esta matéria, mas quân~ 
do V.EX" questiona qual é o limite para emendar. meu Deus! 
Lendo a Constituição, tiro uma conseqüência; airlda i:fUe os 
meus argumentos possam decorrer de um critério de negação: 

Diz a Constituição no § 4~ do art. 60: 

••§ 4~' Não será objeto de deliberação a -proposta 
de_eroenda tendente a abolir: 

I- a forma federativa de Estado; 
11- o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III- a separação dos Poderes; 
IV- os direitos e garantias indivíduais." 

Nesse caso,"náo corno jurisia, mas como engenheirO, co
mo-cidadão, sou obrigado a admitir que, se ela fez essas restri~ 
ções, é porque o resto não tem restrição_. Se estabeleci o 
cjtie-i:láO se podC rriudar; supostamente, implicitamente. estou 
admitindo que o resto""pode-mudar. -

O limite da emenda está fixado pela própria Cõnstituiçâó~ · 
A emenda e a-reviSão são duas formas de reforma da Consti
tuiÇãO. 

Não sei se isso vai beneficiar certos setores. Até acredito 
que sim. Politicamente, na Assembléia Nacional Constituinte, 
vi_ todo o setor progressista defender a revisão constitucional 
e todo o setor conservador colocar-se contra ela. Hoje vejo 
o inverso. Não sei, na dimensão do- plano ético, na dimensão 
da legitirnid3de cultural, se a ffiinha posição pode ser ditada 
por quem, evcntualmentf!,_ tem con~ição de leva~ ...:antagem 
neste instante. se isSO ocOirc. rCalinerlte. n.ao estou dimensio
narido -mínha posiçi!o pelo comportamento ético, mas pela 
rit_inha possibilidade de ganhar ou perder, e a minha possibi-
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lidade·de ganhar ou perder não é o que me leva a argumentar 
em torno do que se tem de fazer. 

Vou adiante. OuVi o argumento de que não se regula
mentou nada na Constituição de 1988. Hoje mandei fazer 
um levantamento e constatei que 557 dispositlvOÇdemandam 
regulamentação- não respondo pela validade integral desses 
números; 297 artigos dispõem de algum tipo de regulamen
tação, legislação recepcionada ou elaborada nos últimos cinco 
anos. Verifiquei, também, que apenas dois dispositivos da 
Constituição- qúe p-recisam ser regulamentados ainda não são 
objeto de projeto em tramitação no COngresso Nacional. 

É uma falácia dizer que o Congresso Nacional não regula-
mentou_ nada da Constituição; é uma falácia ___ dizer que não 
devemos fazer a revisão, porque tal ou qual coisa vai aconte
cer. Estou farto de saber que os setores conservadores muito 
provavelmente se pronunciarão a favor do monopólio do pe
tróleo e da telecomunicação. Mas a minha arena de luta não 
é impedir que haja revisão: é lutar para não mudar o que 
acho que não deva ser mudado. Isso é o resultado de um 
comportamento ético. -. 

A imagem que rnel~or_ se adaptou, que melhor me fez 
imagi!l':l~ ~ _ q~e representaria a revisão .é. a do cidadão que 
compra um automóv_el, um Uno, e, quando o carro atinge 
os cte·z mil quilómetros, o seu proprletârío ·marrda -fazer a 
revisão. Ele não manda fazer uma_ emenda, ou seja, -~onsertar 
um pneu. Ele manda fazer a revisão; manda o _carro para 
a oficina, e lá se verifica o que -_está bom e o que está ruim, 
e se muda. Se for preciso mudar o pneu. se muda o pneu; 
se for preciso mudar o carburador, se muda o Carburador. 
Se eu quisesse consertar apenas o pneu, estaria fazendo Uma 
mudança pontual - uma emenda, Isso faço r.o instante em. 
que o pneu fura. Mas, no instante em_que o carta -completa 
dez mil qU:Uômetros, vou fazer a revisão na expectativa de 
que a tecnologia me indica que esse é o jnstante de fazer. 
Vão consertar o que está ruim, mas não sairá de lá um Mon:?:a: 
sairá de lá o mesmo carro que coloquei na revisão. 

O que não se pOde fazer na revisão é mudar o sentido 
da Constituição, é mudar a sua essência. Não posso tomar 
uma Constituição. corno _a que temos~ çle conteú_do partici
pativo, voltado para a justiça social, e transformá_-la n~ma 
Constituição neoliberal ou numa Coristituição sOcialista. Mas 
que ela pode envolver outros setores da Constituição, pode. 
Ela_ não pode envolver, no meu modo de entender, as cláusulas 
pétreas, porque estas o Constituinte determinou que são irou-. 
táveis. As demais podem ser envolvidas, no sentido de serem 
revisadas. ~ 

Quando começamos a Constituição! partimos da estaca 
zero, com emendas apresentadas livremente por nós. Agora 
temos um texto. O que se irá verificar é e.-sse rex.ro .. Nãp 
irá se fazer uma Constituição nova. Verificaremos, nesse texto~ 
o-que é pasSíVer de mudança ou não. Não mí! parece-- que 
a perspectiva do risco seja capaz, sustentando os limitCS~_étiç_os 
do comportamento, de nos impedir de cumprir uma prerro
gativa que recebemos dos Constituintes. 

Sr. Presidente, V. Ex• foi tolerante demais corn_igo. Mas 
mais tolerantes do que V. Ex~ - V. Ex~ deve se consolar 
com isto- foram os juristas da Casa que tiveram_que ouvir 
urna enorme conversa a respeito de artigos, dispOsitivos e, 
sobretudo, de vocábulos sobre os quais este Senador não está 
ha.bilitado a falar. 

O Sr. Josaphat Marinho~ V. Ex" me permite um apãrte? 

O SR. MÁRIO COVAS- Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Mário Covas, 
eu o ouvi, todos ouvimos com encanto, mais do que com 
interesse, o seu discurso. V. Ex• o desenvolveu dentro da 
lógica do engenheiro, 'como quem traça a ·arquitetUra e vai 
desenvolvendo-a para chegar às CoilduSõ"es. E. aSsim O fez. 
Não quis interrompê-lo para não perturbar o seu raciocíiüo. 
Permita, entretanto, já ao fim do seu pronunciamento, que 
eu lhe manifeste a divergência que oportunamente jUStificarei 
desde a preliminar, quanto à impOrtância dos fatos. do--histó
rico que· V. Ex~ fez até à fundameútação e às conclusões. 
Lamento divergir de V. Exa nas preliminares, na fundamen
tação e ilas conclusõeS:. mas- o direi oportUnamente. Neste 
instante, quero apenas louvar ã. seriedade com que V. Ex• 
trata o assunto. - · ' 

O SR. MÁRIO COVAS- Muito obrigado, Senador Josa· 
phat Marinho. Para- quem discordou do começo. meiO -e- fim 
do meu discurso, agradeço a V. Ex~ por ter esperado a conclu
são do meu pronunciamento para dizê-lo. Fico muito grato 
a V. Ex•. É uma honra tê~ lo c_omo aparteante. _ 

O Sr. Dirceu Carneiro - Senador Mário Covas-, V. Exa 
me permite um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS- Ouço V. Ex• com prazer .. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Senador Mário Covas. Líder 
da nossa bancada, quero cumprimentá-lo e, co_mo_iodos os 
demais, reconheço em V. Ex" os méritos q1,1e aqui já foram 
proclamados. Desejo, também, aliar-me a essa concepção da 
revisão da Constituição, segundo a ótica do seu pronuncia
merlto. Votei favoravelmente por compreender que, na esteira 
do regime autoritário, tínhamos de elaborar um texto constitu:. 
cional com um conjurito de instituiÇões -d~ sociedade fora 
do seu leito normal. Viemos de uma mUtilação de pfáticas 
políticas _e dos partidos políticos; vienios de uma circu_ns~âii.cí~ 
eii_1 __ g1,1e instituições que mlo eram partidos políticos assumiam 
o_ papel de partido Político, interpretavam esse mister, sem 
sê-lo, como instituição. Eu senti_a perfeitamente que muito 
do que eXpressávamos no texto constitucional, depois de sere .. 
nar 'todos esses aspectos da esteira do autoritari~mo, havia 
de ser tratado com alguma correção. Foi isso que me motivou 
a votar favoravelmente à revisãó constitu"CiOnal, também inspi
rado em outras expàiências internacionais que tiveram essa_ -
mesma postura, quem sabe até pelas mesmas razões. E, por 
isso, agora também, estou de pleno acordo em que ela seja 
expressa da forma como V. Ex\ Líder da noSsa Bancada, 
a está encaminhando. Senador Mário Covas. ouvindo a inter
venção de Colegas em apartes ao seu prÓnünciarnento, verifíco 
que o Senador José Paulo Bisol tem um zelo_ mui_~o gfande 
~m qs aspectos éticos e morais, chegando até a condenar 
os políticos de um_ modo geral por terem feito uma elaboração 
constitucional dentro do âmbito ct"e um Congresso. Creio que· 
conferir essa importância a setores que não sejam políticos: 
rrÍaior legitimidade- fiara elaborar uriCteXto constitucional. não 
é um raciocínio _corrt;!to, no meu_,entender, _não é um juízo 
corre-to. Parto do- piinCípiO de que os políticos. em-sua rüaioria,_ 
são decentes, são corretos; portanto. detentores __ çie sensibi
lidade próPria para iritérpretar ·as aspiiãÇóes- e inquietações 
da sociedade, e o fazem sempre de modo fiel. Por outro lado, 
a representação política é uma parte do pacto polírico da 
sociedade. Há um pactO maiS forte, que está na bast.! da_socie-_ 
dade, que é estabelecido pelos sistemas de produção, pelas 
relações sociais, pela cultura. pela ética, pela moral e por 
tantos outros fatores. e qu~ é muito mais forte do que a 
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representação política. Por isso, exercemos apenas uma parte 
dessa influência e -dessa importância que, muitas vezes, nos 
é imputada. Nesse aspecto_- quero proferir aqui" a lninha 
fé no político brasileiro - com todos os seus defeitos, tem 
sido capaz de representar a sociedade com todas as suas maze
las e, ao longo da História, tem conseguido interpretar mais 
ou menos fielmente as expectativas e aspirações da sociedade. 
E nosso papel aqui, Senador Mário Covas, creio que é aperfei
çoar esse sistema. Não é negá-lo, não é amassá-lo e jogá-lo 
no lixo, mas aperfc:iiÇoã-lo. A nossa presença no Parlamento 
brasileiro é neste sentido: o de aperfeiçoar as instituições, 
de ser o mais fiel possível a esta sociedade que tem tantos 
problemas desafiadores. Estamos aqui consciente,s de tudo 
isso e lutamos para que tenhamos dias melhores, com repre
sentações cada vez mais autênticas. Por isso, gostaria de_ cUm
primentá-lo pelo seu pronunciamento. GoStaria de participar, 
com muita honra, deste momento histórico" qUe V. Exn constrói 
aqui no plenário do Senado Federal. 

O SR. MÁRIO COVAS - Fico muito agradecido a V. 
Ex~. nobre companheiro do Estado de Santa Catarina, compa
nheiro da Bancada do PSDB, que me honra muito com a 
sua manifestação. 

Sr. Presidente, volto a insistir na minha visão pessoal 
de que há uma maneira de não haver a revisão: é a hipótese 
de o Congresso, entendendo que a maioria çla população opera 
nessa direção, aprovar uma emenda coristituciOii-af;-carice
lando a revisão. E essa emenda deveria ·s-er aprovada pelos 
mecanismos tradicionais, pelos quais emendaS são aprovàdas. 
Afinal, já fizemos isso cm relação ao plebiscito. O plebiscito 
estava marcado, origi"nciriamentc, para 6 âia 7 de setembro, 
e o antecipamos através de uma emenda constitucional. 

Gostaria de dizer, contudo, Sr. Presidente, que, se isso 
for feitõ, eu, pesSoalmente, votarei cóntra. Votarei pela manu
tenção da revisão, a não ser que argumentos com OS quais 
ainda não convivi me sejam apresentados. Mas que-eles nos 
repousem na possibilidade de risco. S_e eu não gostasse de 
riscos, n·âo seria Senador. A política é, nítida e claramente, 
uma ati vida de de risco; é uma atividade em que, a cada instan
te, se é chamado_ a opinar, a tomar posição e, portanto, a 
correr os riscos devidos. 

A revisão apresenta ·riscos. Podemás até eriâ.r C piOrar 
a Constituição; mas, eventualmente," é legfiíino que nos demos 
igualmente a perspectiva de acertar. Reservo-me para pensar 
hoje como pensava antes da Constituinte. Se, à época, eu 
tivesse medo de riscos, não a defenderia, porque corríamos 
o risco de elaborar 'uma Constituição sem as vantagens, as 
virtudes ou as espcranç·as que o povo dela esperava. 

Finalizando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sequer neste 
instante traduzo a palavra do meu Partido. Embora aqui esteja 
falando, _e não posso divorciar-me da qualidade de Líder da 
Bancada do PSDB,_ trouxe aqui a minha contribuição pessoal. 
Renovo a afirmativa de que, sem nenhuma pretensão de natu
reza jurídica, achei de minha obrigação trazer a -este Senado 
aquilo que, como testemunha privilegiada, pude assistir du
rante este tempo. 

De resto, agradeço aos Srs. Senadores a paciência, sobre
tudo a tolerância conceituai, c à Mesa, a honra e o privilégio 
que tive. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MuitO bem! 
Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Mário Coms; o Sr. Cha
gas Rodrigues, 1" Vire-Presidente, deixa a cadeira da. 

presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra, para uma· breve comunicação, ao nobre Senador 
Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNOR (PMDB - AC. Para comuni· 
- Càç-ão:)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma das principais 

obrigações do Congresso Nacionaf é fiscalizar todos os atos 
e realizações da administração pública; dentro das diretrizes 
e leis apro"vadas sob inspiração da sociedade. 

E essa obrigação é cumpdda com satisfaÇão redobrada, 
-quando nos deparamos com situações como a luta da Petrobrás 
para· cu-mprir o mandamento constitucional do monopólio es
tiltâi do petróleo -luta que Vem sendo travada com denodo, 
dedicação patriótica e espírito de equipe, contra adversários 
e adversidades de todos os matizes e_origens. Para nós, Repre
se·ntántes da Nação, acompanhar de perto a competência e 
a dedicação da empresa redobra·a convicção de que este País 
é viável, digno e capaz de resolver seus próprios problemas, 
se houver um mínimo de incentivos e tecutsos concretos para 
tanto. -

Tive o orgulho de assumir esta tribuna, no último dia 
10, para destacar as· conquistas e o portentoso avanço tecno
lógico alcançado no campo da prospecção_ ·e da e'xploração 
de petróleo na plataforma submarina, sendo a mais promissora 
alternativa para que o Brasil alcance a sonhada auto-sufi

-Ciência energética; hoje, venho abordar o outro extremo do 
·leqUe de dificuldades para atingii--se tal desiderato: a produção 
nà Amazó'nia, ·q·ue enfrenta dificuldades redobradas em virtu-
de da própria deficiêrkiá viária, e conómica e de comuni
cações, que ali enContra seu mais alto patamar. 

Extrair petróleo de lençóis submarinos é tarefa para quem 
possui refinadíssima e moderna tecnologia; em compensação, 
os caminhos marítimos são promissores e conhecidos há milé
nios. Realizar e.ssa mesma atividade no meio da floresta, a 
q'úase 700 quilômetros de Manaus, a capital mais próxima, 
é uma tarefa para quem possui determinação e coragem até 
mesmo física, uma dedicação que excede os parâmetros do 
profissíonalistrio e da capacitação técnica, pois não existe qual
quer ligação terrestre confiáveL Se os procedimentos explora
tórios são mais simples e testados, por se tratar de lavra em 
solo firme, a inospitalidade ambiente desanima quem não 
se imbuir do espírito patriótica e construtivo dos pioneiros. 

Todos esses requisitos, ·pude encontrar na última scgunfa
feira, dia 23, quando visitei a bacia petrolífera do Solimões, 
no Estado do Amazonas; conhecendo de perto os trabalhos 
de exploração, produção e perfuração realizados às margens 
do Rio Urucu. 

De início, um dado se reveste da maior importância no 
cenário da produção nacional de petróleo: a alta qualidade_ 
do produto ali extraído, ao contrário do que ocorre cm zonas 
relativamente próximas, como a Venezuela, com vantagem, 
inclusive, sobre o óleo da Bacia de Campos, em termos de 
leveza e aproveitamento dos subprodutos nobreS. 

Sobrevoar durante quase uma hora e meia a densa floresta 
para encontrar, em seu coração, um campo petrolífero é um 
incômodo que desaparece ante os números apresentados. No 
momento, a Petrohrâs ali possui 31 poços em fase de produção, 
dos quais se exiiai" urri-vOlume superior a 13 mil barris diários 
de óleo e 890 mil metros cúbicos de gás, para um potencial 
comprovado de quase 12 milhões de barris de óleo e _quase 



Agosto de 1993 DiáRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 27 8175 

20 bilhões de metros_ c_úbicos .de gás, além de 17 milhões de 
barris de condensado. Esses números parecem pequenos, em 
face da demanda nacional, mas valem por seu significado 
concreto; é a promessa de confirmar as expectativas de encon
trar petróleo na Amazônia brasileira, desmentindo a ironia 
dos incrédulos, para quem "o petróleo é a única coisa que 
respeita as fronteiras do Brasil". 

Não, Sr. Presidente! O petróleo está lá, e a Petrobrás 
tem capacidade para encontrá-lo; o que falta é incentiVO sob 
a forma de recursos e tarifas realist~ para os deriva.do~ .que 
comerkializa no País_. . . . _ _ 

Até o último ·ctia 30 de junho, a produção acumulada 
da Província Petrolífera do Urucu_atingiu 10 milhões de barris 
de óleo, em valores redondos, contra 650 inilhões çle metros 
cúbicos de gás, com a_ perspectiva de desenyolvimçnto,cÍev~do 
à atividade de três sondas que se dedicam identificar -novas 
jazidas aprovcitá~eis. 

A Bacia do Solimões teve seu primeiro poço perfurado, 
no Município de Lábrea, em 1958; o gás foi dS!scoJ>erto,na 
década de 70, enquanto o petróleo jorrou em 1986, na regi~o 
do Rio U rucu, O índice de _sucesso,_ nos_ 151 po·ços explora
tórios, atingiu 55%; dos ll poço_s de lavra abertos, 91 o/c. alcan
çaram sucesso,--o que é significativo, em- s-e tratando d~ um 
campo marcado pelo pioneirismo. ----

Pioneirismo que se mescla, no caso, à coragem de enfren
tar até mesmo as_doenças tropicais que dominam o ecossistema 
em que_ se localiza a Bac.ia do Solimões, onde a malária reina 
soberana e torna temerário qualquer passeio pelas vizinhanças 
dos campos. Os operários.e engenheiros da Pctrobrás aJicum
prem turnos de 14 dias,-sob o mais rigoroso regiine disciplinar, 
do qual se pode citar, como exemplo, a proibição de praticar 
a pesca nos rios vizinhos,.os mais pródigos do Planeta. 

Esse quadro promete_ se repetir em toda a Amazônia, 
inclusive no Estado do Acre, que tenho a honra de representar 
no Senado Federal. Lá, a Petrobrás não obte'{e, até agora_.__ 
o êxito desejado, mas nada impede que o alcance em outras 
oportundidades, se houver disposição_e capacidade de investi
mento financeiró~Existem perfis promissores em toda_ a.gran
de Região, moStrarido que não será nenhum milagre encontrar 
lençóis a leste dos Andes e ao sul da Venezuela. . 

Sr. Presidente e Srs. Senadore.s .•. o Se!la,dp. F~Qeral, vai 
realizar. no próximo dia 28 _de setembro, uma sessão Especial 
comemorativa do quadragésimo aniversário da Petrobrás. Se
rá a ocasião propícia para que analisemos, em profunidade, 
os resultados alcançados nessas quatro décadas de monopólio 
estatal; será a oportunidade que todos esperamos para pôr 
à prova as teses fundament_ais de .sober.anja_.. ~u,1tonomia e digni
dade que o Brasil implantou .através da Lei n" 2.004. 

As idéias mudam, assim como a_s intenções_. __ O que não 
pode ser alterado, jamais, é o prOjeto de se construir 1,1m 
Brasil moderno, independente, imune às amea_ç~s dç.ssa con-
turbada passagem de século. ~ . . . , 

E para isso é preciso petróleo, energia, capacidade de 
acionar e aquecer as_ máquinas propulsoras do nosso desenvol
vimento. Para isso. é preciso fortalecer a Petrobrás, que já 
se inscreve entre as_ m~iores e mais competentes empresas 
de todo o mundo; para isso, é preciso estancar a s·angria de 
recursos que tem sofrido através de_ problemas alheios a seu 
mister. como a comercialização do álc_ool; para isso, é urgente 
e indispensável que o fruto de seu trabalho não seja aviltado 
em nome da inflação e de suOsídios nem sempre justificáveis. 

"Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena", ensi-. 
nou Fernando Pessoa. E va_le a pena permitir que o Brasil 

consolide seu potencial energético, libertando-se da perma
nente ameaça do sempre instável mercado mundial de combus
tíveis, onde as retali~ç$)es são_-ffiocc{8;S correntes para suhjugar 
os fracos aos interesses,dos poderosos. 

Era o que tÍnha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Drlrante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr. 
HumbertO Lucena, Preside-nte, deixa a cadeira_ da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigr1es, !'' 
Via-Presidente. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. . , 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V. Ex·' tem 
a:palavra. ' 

O SR. NELSON CARNE\RO (PMDB __:_ RJ. Para comu
nicação. Sem reviSão do orador.)_- Sr. Presidente, Si-s. Seó.a
dÚres, recebi do ilobi-e Prefeito de itaguaí, nqRiq de Janeiro, 
p_Sr. Benedito Amorim, o seguinte ofício, que, pela sua rele

, vâricia, desejo que seja transcrito nos Anais desta Casa: 
' "Prezado Senhor, - , - . 

De acordo com o Diploma Legal- Lei n"-8.630, 
de 25 de.fev~reiro de 1_99~\ 1;1ma vC(qti;e- O Porto de 
Sepetiba encontra-se localiz.ado no Mu,nicípio de Jta
guaí- ~J, é de imeresse desta Prefeitura, d_o_s Empre
sários e da própria classe trabalhadora, a criação de 
um Conselho de Autoridade Portuária (CAP) restrito 
ao nosso pÇ>rto organizado. _Uma vez criado um CAP 
único para o Rio de Janeiro,_ esta medida ioviabiii;zª-ria 
a participação do Poder P4blico Municipal, de toda 

, gama empresarial e também. da classe trabalhadora. 
. Até porque, _todo planejamento administrativo portuá

rio deve ser de interesse comunitário; com isso havendo 
toda expansão regional, através do incremento indus
trial, comercial e prestador de serviços." 

Espero, Sr. Presidente, que este apelo chegue âs_ autori
dades e se converta, realmente, numa realidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESmENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Júlio Caffipos. ' . , 

O SR. JÚLIO" CAMPOS (PFL __:_ MT. Pronuncia o seguin
te discurso.) -'"Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, leio, 
para que conste nos Anais do Senado Federal, o brilhante 
artigo da lavra do Dr. Modesto Carvalhosa, Conselheiro e 
Presidente do Trib_una_l de Ética da Oi-dem dos Advogados 
de_ São Paulo e Membro da Comissão Constitucional da OAB 
·Federal, publicadO na Folha de S. Paulo, em sua _edição de 
20 de agosto corrente. _ _ _ _ _ . 

Trata-se da seguinte matéria, que merece profunda atên
ção e reflexão por parte dos dignos membros desta Casa, 
no momento que antecede a revisão constitucional. 

'"A CONSTITUIÇÃO DO INOCÊNCio·· 
(Modesto Carvalhosa) 

À sel)1elhaf!ça do que ocorreu na Alemanha nos anos 
20, quando foi atrihuída à Constituição o nome de Weimar. 
teremos muito em breve em nosso País a Constitujc_;ão de 
Inocêncio, nome que certamente será atribuído à Carta que 
resultará da revisão programada pela Câmara. Haverá, assim, 
um perfeito êmulo entre o saudoso Ulysse~ Guimarães, que, 
multipresidente do Poder Legislativo e Constituinte em 1988, 
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proclamou a Carta agora objcto dos cuidados revisionistáS
dos esplêndidos-deputados que compõem a àtuallegislatura. 

A Jm:>pó!iito;n·ão 'podia ser outra a atitude de uma Câmara 
incOilseqüente e leviana, que, sem atentar para -os pressu~ 
postos político~constitucionãís de reformulação de uma Carta 
legitimamente proclamada, lilVoca um artiguinho das Dispo
sições 'Transitórias, ·vinculado especificamente ao últímo ple
bisCíto- para, oportunisticamente, desfigurar tOdo um arca~ 
bouço jurídico institucional. 

Aos juristas pró~revisão tOrna~se imp6fiante lembrãr ãl~ 
guns princípios fundamentais do processo constitucional: o 
destinatário· da CohStituição'é o Governo, cjúc deve jurá~la, 
não podendo derrogá~ la nem 'desfigurá~ la. Isto por-que a·con·s.r , 
ti tu içá() é a expressãó inaiórT da soberania pOpular. Som-Cnte 
o povo pode convocar uma Constituinte, o ·que ocori"é em 
momentos de ruptura da prQem político~inSfitUcío-naT -

Trata~se do poder originário, e por __ isso indelegável, do 
povo. Em se tratando de emendas qUC ãltúam o cerne ou 
a estrutura da Constituição. somente o plebisCito ou referen~ 
dum podem convida~las, sendo totalmente inadmissível que 
uma ampla ou substancial emenda constitucional possa se fazer 
sem·a consulta direta da cidadania. 

E ·a poder derivadO de Cme·ndar a Constituição em -qucs-· 
tões pontuiüs-e tüTo Centrais_ está previsto nO ·corpo da Própria 
ConstituiÇão, em art. 60, .Por" isso não se'-f)dde admitir que 
uma· mera Disposição Transitória venha a outorg~r essa prer
rogativa de emenda estrutural aos atuais depo.tados, que para 
tanto não foram eleitos. 

Não se esqueça, ademais. que a enierída constitucional ... 
mente prevista no citado art. 60 deve respeitar inequivoca~ 
mente o sistema federativo de representação, ou seja, votação 
em separado·da emenda pela Câmara (que representa o poVo) 
e pelo Si!itádo, que'repreSenta os Estados membros. 

Nenhuma reforma da Constituição poôe'preScindir desse 
sistema bicameral. São os dois órgãos, pot 3/5 dos seus respec
tivos representantes, que tém a faculdade de alterar a Consti
tuição dentro do poder derivado da própria Carta. 

·E mesmo que legitimamente assim aprovada a em~nda 
prevista no art. 60, não pode ela alterar a substância da Carta. 
E itu:h.câ poderá alterar aquelas· regras pétreas previstas nO 
próprio arL 60. que -diz que não será objetô de deliberação 
a proposta de emenda tendente a a~olir, dentre outros prind
pioS e-direitos. a forma federativa do Estado. 

Acontece que a revisão que ilegitimaTnente pretendem 
os deputados significa um-poder concentrado e ilimitado de 
emendar a Carta,'e ainda por cima, sob o regime unicameral. 

Esse regime unicameral fere frontalmente o sistema fede
rativo do Estado. A Federação, com efeito é representada 
fundamentalmente pela existência de um Senado represen~ 
tativo dos Estados, que deverá sempre deliberar cm separado, 
pois independente da força económica e do número de depu~ 
tactos que proporcionalmente possa cada Estado eleger. _Ne~ 
nhuma dessas questões fundamentais estão sendo respeitadas 
na bonapartista convocação do Sr. Inocêncio de Oliveira. 

Baseia~se o nosso estadista no art. 3" das Disposições 
Transitórias da Carta. que determina que em outubro de_1993, 
ou seja-; um mês após o plebiscito, dever-se~á escolhér a forma 
e o sistema de governo, ratificado pelo Congressõ-0 resultado 
desse exercício direto de soberania. 

Agora, vêm os deputados, que se pretendem investidos 
de constituinte, declarar que o art. 3~ das DíspO!·liçôeS-Transi~ 
tórias não tem vinculação com o 2" Mas basta ver que os 
prazos previstos nos arts. 2~ e 3" são consecUtiVOS. e õ artigo 

gramatical definido "a", de "a" revisão constitucion-al, indica 
claramente ·a dependência do art. 3'-' ao,ante_rior._Vê~se cscan~ 
caradamente que a revisão prevista no art. 3" foi para a adap
tação dos resultados_ do plebiscito, se tal resultado, evidente
mente, fosse pela monarquia constitucional ou pela república 
parlamentarista. 

Por isso a revisão unicameral, que_ foi prevista apenas 
para ratificar os resultados do plehiscito, não s_e presta a qual~ 
quer emenda ou reforma. ampla ou restrita, da própria Consti
tuição. 

E esse novo delírio tr.opical que ataca, igualmente; depu
tados .em fim de maildato e. alguns intelectUais_ que adoram 
tardes de autógrafos, insere~se perfeitamente no,perfil da elite 
brasileira que não tem o mínimo discernimento c.a necessária 
seriedade em seus projetes e intervenções. Agem sem pensar. 
o que, neste caso, leva, efetivarnente:a uma ruptura da ordem 
constitucional e de sua dinâmica, vale dizer .. llm g.olpe branco 
nas instituições e na soberania popular. _ 

Estamos certos de que a sociedade civil. o Supremo Tribu~ 
nal Federal e o próprio Senado saberão dar um hasta nessa 
infeliz iniciativa de misturar alhos com bugalhos. A propósito, 
por que a Câmara não, cuida de_ re_gulamentar 141 artigos 
da Constituição de 1988 que até agora, passados cinco anos 
de sua promulgação, não foram transformados em leis comple
mentares? Por que não promove pelas vias legitimamente 
constitu_cionais a reforma trihutária que é requerida pela Na~ 
ção desde 1989?" 

Era o que tinha dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a p_alav,r~ ao n9bre Senador Carlos Antonio De'Carli. 

O SR. CARLOS ANTÔNIO DE'CARLI (PTB - AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr._ Pr_esidente, S~ e Srs. 
Senadores, o Governo acaba de criar um Ministério" Extraor
dinário para a Amazónia. O Presidente Itamar Franco merece 
nossos parabéns. É bem verdade que foi levado pela emoção, 
muito mais do que pelo planejaroento; pela urgência, bem 
mais_IJp que deliberação consciente. Mas o fato em si merece 
ap-lausos.· Não pela constituição do MinSistériO em si, mas 
pela atenção que seria dada à Região, agora com gabinete 
no próprio Palácio do Planalto. 

A Amazônia sempre cohrou em vidas o tributo à sua 
conquista. Disto sabem todos que, como nós, fazemo·s política 
na Região. Disto sofrem todos aqueles que por lá vivem, 
disputando palmo a palmo com a floresta, com os rios e mais 
recentemente com a fúria ecolOgista de asfalto e gabinete, 
o espaço de que necessitam para morar, comer e, finalmente, 
sobreviver. 

·Que o Ministério da Amazônia não seja exatamcnte o 
ministério dos índios. dos jacarés, do mogno. das castanheiras, 
das seringueiras, da mineração, dos sonhos, dos devaneios, 
das teses acadêmicas. Seja ele sobretudo um ministério das 
matas e_ dos pov_()s da Amazónia, do ecossistema completo 
e que lhes preserve sobretudo o direito de sobrevivência eco
nómica. Que seja no Estado que represento. o Amazonas, 
o Ministério da Zona Franca. tanto quanto o Ministério dos 
ribeirinhos.. Que defenda a vida cm sua magnitude. inclusive 
reservando àqueles que lá habitam o direito do crescimento 
económico através du mecanismo que se passou a chamar 
de desenvolvimento auto-sustentado. 

Embora a máquina que se criou tenha começado a -fUnCio~ 
na r numa __ quase clandestinidad~ cm relaç~o à Região, que 
não foi ouvida, um dos maiores ensiriamentos que a Amazônia 
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pode dar ao Brasil e ao mundo é o da paciência. N_ão se 
confunda indolência com a paciência do caboclo a..mazôntco. 
Não se confunda,-também, esse voto de confiança que agora 
confiro ao Ministro Rubens Ricúpero com engajamenfo abso-
luto na politica que haverá de ser seguida por S. Exa -

OS governad_orcs da AmazQnia de há muito vêm· recla
mando ma:is atençãO- pãia a Região por parte do Governo 
Federal. Temos o C(,l$0_ do Governador Gilberto Mcstrinho, 
de meu Est_ado, que prefere defender o caboclo amazónico 
aos jacarés; temos o Governador Jade_r Barball)o, do Pará, 
que agora investe contra a demarçação de terras indígenas 
no sul de seu EstadO; temos O Governador Ottomar Pinto 
que defende a atiVidadc produtiva em Roraima. mesmo gover~ 
nando em pleno olho do tufão que ora desaha, sobrefl_Amazô
nia; enfíffi. a defesa do desenvolvimento econômico da t\.ma~ 
zônia- é geral. O" qUe- não se~-pode, não. se dévc e m\6- se 
quer tolerar_ é __ a persistência· do e:sra:do de pobreza que se 
cronificou cm toda a Região. . .. 

O povo amazónico não é mendigo. O povo amãzónico, 
sejam brancos, índios ou caboclos, garimpeiros ou ribeirinhos, 
agricultores ou madeircirós, seringueiros oo operários é par~ 
cela do povo brasileiro c deseja participar das decisões ·nacío~ 
nais que lhes dizem respeito. Esse povo tem consciência do 
valor de sua presença na floresta. São sentinelas do País em 
seus extremos norte e oeste. _. _ _ _ =- ~ 

Essa gente bronzeada tem mostrado seu _y_alqr quarid() 
posta à prova. Fiquemos no-exemplo da Zona Fra-nca de Ma~ 
naus. A capital de meu Estado concentra 98% de _todo o 
movimento económico do Estado do Am~z~:mas e ig~al_parsela 
de sua população. Isto tem forçado o prefeito da cidade. Am.a~ 
zonino Mendes, a construir bairrOs inteiroS, eti.fren.tãndb em 
cerca de 14 obra_s simultâneas, para desfavelizar Manaus. Essa 
mesma cidade que atraiu para suas luzes pessoas que vieram 
à procura de trabalho, anig_o de muita carê:q.cia no Amazonas 
e em toda a Região Norte, nas fâbricas da Zona Franca_. 
Aprenderam rápido a fazer televisores, relógiOs, videocas~ 
setes, produtos que exigem conhecimentos jamais_expcrimen~ 
tados às margens dos rios. Hoje, os empresários· são unânimes 
em elogiar a boa qualidade da mão-de~obra amazonense, de
senvolvida na prancheta de trabalho, do zero.ao_relógio pron~ 
to, funcionando com hora certa. Hoje, com a crise ecoilôfhiCá, 
agravada com a abertura das importações, a Zo.na Fi-anca 
se vê._duplamente penalizada, porque perde mercado para 
seus produtos e consumidores para seu comércio de produtos 
iiDportados. Para a prefeitura, ficou o problema. 

Um problema que não é exclusividade de Manam;, mas 
segue rio acima e rio abaixo por todo o EStãdo. Imaginem, 
Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, as dificuldades imensas 
para adminiStrar um municípiO onde os distritos- distam_dias 
de barco da sede._lsto é o Amazonas, isto é a Amazónia. 

Não podemos pôr cm dúvida a capacidade_ de_Um diplo~ 
mata, saído recentemente de Washington, para as tarefas ex
traordinárias que terá num Ministério da Amazónia. Mas não 
podemos perniitir que seja esse ministério uin ·efeito para 
"inglês ver''. Não! Aqui desta tribuna, estaremos atentos. 
Daqui cobraremos providências para o desenvolvimento da 
Amazônia. 

Sei que o que estou falaq<;Jo por certo interessa a todos 
os senadores dos estados a_mazônicos. Mas d_s!_sejo estender 
minhas apreensões e o meu alerta aos dem."ai~ se~adof~S. O 
problema da Amazónia é um problema do Brasil. Precisamos 
vê-lo não como quem resguarda um jardim, com plantas exóti~ 
cas e um magnífico zoológico nacional. Não nós passa pela 

cabeça observar índios como pássaros engaiolados. Eles são 
cíd.adãos brasileiros,_ assim como:·q-_''jai"dim'' q-ue tanfos que~
rem universalizar é p"arte íntegran~t!~'do território nacional. 
Assuntos como um mercado comum amp.zónico, o tão falado 
Merconorte, e incentivos para a Zona Franca de Manaus, 
como o que tramita nesta Casa, dotando a cidade de isenções 
tributárias em operações financei,ras, devem se~ ,dis.cl-1Íí~9~ 
a fundo por todos O$ senhores. _E por aí que se evitam_ os 
massacres. Pois o maior deles todos é o que se pratica todos 
os di.as contra aS populações amazônicas, áo êOndená-las à 
eterna pobrezá e à miséria contemplativa. 

Senhor Ministro Rubens Ricúpcro, seja hem-vindo ao 
Minfstério ·dos Povos da Amazônia! 

-~ra o que tinha~ _dizer. sr. :~rÇ~identç~ ... 
Muito obrigado. · 

O SR. PRESiDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavrã."ãO nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pionuncía 
o seguinte discurso.)- Sr. Pre~jden,fe. Sr.c- e Srs. DCputados, 

·temos hoje, no Brasil, um consenso, não só da classe POlítica, 
··mas de toda a sociedade, em torno da necessidade l,lrgente 
de promovermos uma ampla e inad,iável re(orm_a. eleitoral. 
A solução das diversas crises que afetam a vida do Orasilei_ro 
passa necessariamente pela atividade política, e esta só_ produ
Zffãt'es"illtadoS ·efe.th1os· quando a escolha dos· gOvernantes e 
dos representantes do povo refletir autentic.:amente a expres~ 
sãopopular, quando os resultados das urnas reproduzirem 
ne"Iffiente a vontade .soberana do~ c1d_açlfl,o:'i_. -

Esse consenso .não ocorre quando se discute, nas variadas 
prop~ostas q~e têm sido apresentadas sobre o assunto, a ques~ 
tão do sistema de representação eleitoraL Observ~~:se ... d!!.f(l.to~ . 
forte resísfência à ad9ção do voto dist.dtal, que, não por acaso~ 
prevalece na esmagadora maioria, diria, até, n~-quase unani~ 
midade dos países ricos e das democracias bem suc~didas. 

_O Voto distrital, ou mã.joritário, se adotad.o, não seria 
u~a experiência nova para nóS. já o tivemos, em nossa ICiisla
Çã9 -eleitoral, por nada menos que sete décadas. Instituída 
em 1855, pelo Decreto n" 842, que ficou conhecido corno 
"Lei dos Círculos'', essa modalidade prevaleceu até. 193.0. 
Houve, em todo esse período, um br:cve intervalo, por ocasí:lo 
da proclamação da República. O sistema dfsüiíal. abolido 
pelo Decreto no 511, seria entretanto, r~stabc::lecido três anos 
depois. pela Lei n' 35. de 1892. · 

Com o advento do Estado Novo ç a criação da Justiça 
Eleitoral, em_ 1930., ~oi suprimido novamente, desta vez para 
valer. o voto majoritário. O Decreto o\' 11.076, de 24 de 
fevereiro de 1932, que- -instituiU O Código Eleitoral. adotou 
então·o sistema de representaç3o proporcioilai, que. é eScu
sado dizer, prevalece até hoje. 

-- Tivemós, pol'tarito, faTigas ·experiência:$" cotrCambas as 
modalidades: 72 anos com_ o voto distrital, e 61 anos com 
o· _proporcional. É difícil, se não impossível comparar m(dois 
~isteinas, para medir sua eficácia, pela Perspectiva histórica, 
Já qu~_ prevaleceram em realidades completamente distintas. 
A análise por outras perspectiVas porém. é possível, e a nosso 
ver aponta uma supremacia do voto distrital, ou majoritário, 
embora uma e outra modalidade tenham suas van~gens e 
suas imperfeições. - - _ c-~- -

--~ -p3rtír deSSa ·constataç_ãO~, altera~se a dicOtomia qUe se 
formou na discu~são Clo melhor sistema" representativo. "O ''te_r~ 
cius" configura-se na proposta do voto distrü3.1 misto, ou "'sis-
tema alemão", como é conhecido por ter sido adotadó naquele 
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país. "Basicamente, esse sistema se fundamenta nã represen
tação majoritária, utilizando, porém, parCialmente, o crit6rio 
da proporcionalidade para salvaguardar 95 pequenos partidos, 
de efetivo conteúdo ideológic_o e ideário_program~tico. --" 

Afirmamos, liá pOUco; que a supremacia do sistema majo
ritário pode se comProVar-por variados pontos de vista. Tam
bém assinalamos que os_ países mais ricos e as democracias 
mais bem sucedidas de todo o mundo adotam esse sistema. 
Essa preferência é precisamente um indicador, embora não 
o único. da eficácía da representação distrital. Ou seria apenas 
coincidência o fato de o voto distr~tal s~~ adotã.do_ por todos 
os países _que integram o_chaniãdo ''grupo dos países -ricos?'' 
Inglaterra, Estados_ Unidos,_ França, AlerÍianhã, Japão, Ttáfía 
e Canadá adotam o voto distrital, com ·pequenas-variações. 
Façamos uma concessão: a Alemanha optou pelo sistema dis~ 
trital misto, no qual cada eleitor tem direifo a dois votos. 
Por esse sistema, híbrido, metade das cadeiras do Parlainento 
é preenchida pelo voto majoritário, nOS diStritos eleitorais. 
A outra metade contempla as listas de cada partido, de acordo 
com o quociente de sufrágios obtidos. _ 

, Vejamos, agora, como .funciona o voto majoritário nos 
demais países cítidos: _nos Êstados lJnidos, a_ votação é_ unino
minal ou plurinominal, coriforrne a IegiSl3Ção de c4dã Estado
Membro da Federação~ ou·s-eja, -caâa _distrito eleitoral pode 
eleger um candidato (diStritos uninominais) ou mais de um 
candidato (distritos pludnominais). Em ge-ral, pi-evalece ~_!'_oto 
majoritário uninominal.- -

Na França, o voto é majoritário e- uninorhinal, exigiri
do~se, entretanto, para eleição no primeiro turno, inaioria 
absoluta. No Japão, cada distrito dege de três a cinco pafla
mentares, mas o eleitor só tem direito a um voto. A legislação 
japonesa dífere bãstante _da· dos demais países, e os votos 
não se acumulam para os partidos. A lei procura evitar, assim, 
a formação de '"caciques" eleitorais,_ mas pode eventuafmeil!e 
prejudicar algum partido, com a diluição dos votOs atribuídoS 
aos seus candidatos. Na Inglaterra, a eleição se dá por maioria 
simples de um único representante por distrito, o mesmo ocor
rendo no Canadá - completando-se aí o chamado "G-7", 
e na Austrália, país que, embora não inlegre_ o grupo dos 
ricos e seque-r se situé no hemisfério norté, teffi obtido noiávE:l 
desenvolvimento e excelente qualidade_ de vida._ Deve-se ob
servar que o voto distrital, prevalecendo nos países mai-s ricos 
do mundo, pravelecc também nas democracias mais estáveis 
-Inglaterra e Estados Unidos. - - -

Essa preferência, Sr. Presidente e _Srs. ·senádores, não 
é o argumento definitivo em fãvor- do voto distrital, mas apenas 
um dos argumentos. O professor alemão Hermano M. Gorgen 
elenca diversos motivos que demonstram a excelência dessa 
modalidade de representação, a começar pc-la oportunidade 
que tem o eleüor de escolher diretarnCntc UJ:!l reg~esentante 
mais próximo de sua comunidade, e a respeito do qual tem 
melhor conhecimento e_ maiores informaç~~s. Além de confe
rir maior peisonaildade ao voto depositado na urna, a repre
sentação majoritária permite regionalizar ·as diSPutas, permi
tin-do ao eleitor, e também ao candidato, levar em conta as 
necessidades e_ as características de cada distrito eleitoral. 

É certo que- -o voto distrital tende a reduzir o número 
de agremiações partidárias, o que, no caSo brasileiro, é salutar. 
Os partidos que demonstrarem coesão e consistêitcia ideoló
gi~ terão sempre um eleitorado cativo, e suas propostas pode
rão sempre seduzir um grande potencial de novos eleitores. 
Observa-se, assim, que o voto distrital não suprime índiscrimi

, nadamente os pequenos partidos, mas, antes,_ promove uma 

depuração das siglas, com vantagem para aquelas que interpre~ 
tem ficlm~nte as aspiraç6es do eleitorado, conforme ensilla 
o professor alemão. Ele destaca, também, o fato de o sistema 
majoritário pctmitjr ã formaçãO âeum goveino forte, evitan
dO-se as demoradas, constantes e .• muitas vezes, suspeitas coli
gações, com o objetivo de dar suporte às decisões públicas. 
Esse fato é extremamente -impOrtante para nós, já que, infeliz
rpente,jnstalou-se em nosso País, _como deturpação da ativi
dade política, uma--rilcritafídade "franciscana", no sentido_ee
jorativo, que se resume no lefi?.ª ''-~ -4ando que_se _recebe". 
- O _governo que resulta da representaç_ão majOritária, de 
à.çorâo com ~ermann _M. __ Goe~g~":· tem responsabilidades 
precisas, evitando~se, portanto, como acontece normalmente 
nas coligações, que os aliados fiquem se culpando mutuamente 
pelos insucessos. Além disso, a vida política, no sistema màjo
ritãrio, torna-se mais triulsparente~ Tendo os eleitores melho
res condições de fiscalizar a atllação do seu representante, 
à atíVidade polítíca te ride a reduzir as oportUnidadeS de Coirup~ 
ção e de escândalos diversos. 

·Ta_l!lbém o jurista Manoel Gonçalves Ferreira Filho desta
c_a .~ vantagem d~ voto distrital n~- formaç~_o de partidos e 
gove_rnos fortes, e~bo~a reconhecendo qu~ _a eleíçã9 ~ajo_ri
tária ~onstitua uhl confronto e-ntre perSonalidades, "por m·ais 
que: estãS -~e esforc~m em d"!-r conteúdo dou~r~nário ã ~isputa 
pelo poder~·. · 

" ... A prática de representação propotCúmif velo revetãf 
um eleito inesperado desse sistema, que aniquila o seu grande 
óbjetivó de erguer a disputa política ao nível dos irand_es 
debates ideais. Foi (esse efeito) ã. -verificação de que esse 
siste_ma-estimula-mU"Itiplicação de partidos", assinala f"erreira 
Fílhõ. Ele destaca, entre os malefícios desse fraCionamento 
da representação parlamentar, o fato de _a política de governo 
tornar-se -fruto -de barganhas entre os grupos partidários, "o 
·que_ renega- o _objetiy_o ideal de __ permitir que, votando em 
paitidos, os eb~itores não apenas escolham quem vai gOvernar, 
mas também ditem a orientação do governo"; e, também, 
o enfraquecimento das Câmaras, "que, tornadas um mosaico 
de correntesdiverge:nte~, não podem desempenhar o seu papel 
de freio e contrapeso do Executivo". 

Por ouhO-lado, o renomado jurista é claro ao afirmar 
que o sistema proporcional está em regressão em várias partes 
do mu_ndo. "Muitos Estados que o adotaram. especialmente 
nos anos 20 e 30, por inspiração do modelo d_a democracia 
pelos partidos, j~ o abandonaram. Voltaram ao majoritário, 
(íúe riuiica -puseram· de hldo ai: démC)Cracía:s·- ffiais est-áveis, 
Grã-Bretanha. Estados Unidos''. 

O cientista político Luiz Felipe Chaves D~ Ávil;a é peremp~ 
tório" na defesa do voto distrital. Em artigo publicado na GD.ze
ta Mercantil, no ano passado, ele destacou: "A falta do voto 
distrita~ distancia ainda mais o povo d_e _ ~eus parlainentares; 
não existe um representante de queffi podemos cobrar suas 
promessas. avaliar seu desem-penho e dirigir nOSsas queixa~. 
Ele não age ein nome de uma parcela definida do eleitorado, 
rrias em nOme de algo vago chamado "população". U:sando 
esse substantivo abstrato, age corno bem entender, lembran
do-se do eleitorado apenas em época de eleição, e ignorando 
seu partido na maioria das vezes". 

·Para ,ele, a falta do votO distrital_ corrói a cn~-dibilidade 
das instituiçÕes democráticas_~ E expliCa: nos Estados Unidos 
e na Europa. povo e imprensa podem condenar as atitudes 
de uma figura púhlica, mas jamais questionam a credibilidade 
do Parlamento, ao contrário do que comumente ocorre no 
Brasil. "O que está em jogo não é a falta de escrúpulo de 
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wn ministro ou parlamentar, mas o funcionamento do mcca- O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT- DF. Pronuncia o 
nismo político". _ . . __ , __ seguinte discurso.) -:-:-._Sr. Presidente, Sr"' e_ Srs. Senadores, 

As vantagens do voto distrita_l, Sr. Presidente e Srs~ Sena- _quero cuníprimentar ,- daqui desta tribuna, o presidente do 
dores, são ressaltadas não apenas pelos juristas e cientistas meu partido, estrela de primeira grandeza, que desponta, com 
sociais, mas também-pelos fottialistasc observadores políticos. brilho invulgar, no céu político dos dias que correm, _cuja 
O jornalista Newton Rodrigues, em artigo publicado no jornal história já se fez notada, poi sua passagem brilhante, limpa 
O Estado de S. Paulo, no ano passado, destacou. cofio um _e deterrnianda, por todos_._o_s_ postos que ocupou, todos eles 
dos efeitO~ ilocivoS do siste_ma incontrolável de crises c ruptuw conquistados- pela escolha d9 povo:· Alvaro Dias. · 
ras institucionais". E citou, como exemplos, a ditadura de= -- -·prefeito, deputado, senador. governador, brilhante e sem 
Mussolini, na Itália, a Alemanha de Weimar~ que propiciou mácula em cada lugar, que perlustroU, venceu todas as dificulw 
a ascensão de Hitler, o período de Portugal pré-salazarista, dades que se punham em sua frente, e, incrível quanto pareça, 
e, no Brasil, o Estado Novo e__a ditadura militar. , _ _ seu estado,- o Paraná, não conheCeu cr.fses-fíiüiilceiras·~ nem 

.. 0 atu_ã.l processo de desconjuntamento institucional,- ffieSmo esta;-q"Ue estairios vivendo. -
com desprestígio" de todos os _partidos e poderes, escancara O ·seu segredo, conhecido em prosa e verso, pelo Paraná 
os defeitos do sistema eleitoral adotado; com iiCífõS freq-~en- _ inteiro, já saltOu_ 3S fronteiras de seu estado, e não tem iniSté
temente pouco representativos e uma relação cada vez mais fios; lá, o ~iilbeifo público era meticulosa e relig:l"Osamente 
distante entre a Nação e seu Poder Legislativo'', ,;;Jssinalou_ ga~tos _com· crliéríO~ e--niiiguém pôde àpontar um caso de mal
o jornalista.- -- - ... vers"a.Ção de vefbás, sobrefaturarrieritos, ou· propitiás que pu-

O saudoso Caílos .Castello Branco, em sua me-morável - . dessem manchar a honra do homem público. Assim se explica 
coluna de jornalismo político, também ressaltou is qti3Iidâdes o respeito que 1he· têm-até OS._adeVei'sáriOs honesto$! 
do sistema majoritário, híbrido ou não. Abordando a fórmula Qualidades como as suas, deyeriam seor a regra em nosso 
alemã, Castello esclarecia: uo eleitor vota pelo partido e pelo País, e, lamentavelmente, a procela que se abateu sObre nós, 
candidato ou só pelo partido. Este conquista, Coni. o total faz mais de um ano, nos mostra- que o ml_mero qe homens 
de votos, quocientes eleitora_is para -eleger" determinado núme- públicos que temos corruptos é bem maior do que se poderia 
ro de representantes, parte deles já esColhidos no distrito._ imaginar. Fazem, por isto, sentido as palavras do Procura-
majoritariamente-:-As vagas ainda não preenchidas no distrito dor-Geral da República, Aristides Junqueira, a platéia do 
serão cobertas pela lista partidária, com o que sé ___ ateõde ao_ semin~rio irlterri:3.ci6JJ.a1 Operações Mãos Limpas, Corrupção 
empenho de assegurar a representação dos seus líderes e 4e --e Demo"Crada.iio Brasil e na Itália, na sede da Ordem dos 
suas figuras exporienciais que não terih_am-sído contemplados Advogados di;:) Br-asil~- de São Paulo; aO declarar que é impos-
pelo voto comunal''. _ __ _ ___ _ __ ______ --··sível acabar com a corrupção. Apesar do mal-esta_r provocado 

"0 importante - finalizou - _é mUdai' ·a maneftã ·de por suas palavraS, alguns juízes concordaram com o Senhor 
escolher, e evitar, com a exig_~l)_ci~_ de que o pa.!tidÕ alcance Procurador-Geral, téndo afirmado o Juiz Gherardo Colombo 
um certo nível de votação para ter acesso ao- E"arlamcnto, qUe "acabar com· a· crimiilalidacÍe é -_u_ma_ utOpia, me"srrio cÔm 
o êxitO das legendas de aluguel, sem negar às correntes ideoló- _ um sistemâjU~íciàrio perfeito"~ 
gicas minOritárias· o diriCto- de associa."Çãd .. e· ~4_e êoriiPetição •.. E~ por isto, lairieií.tavelmente, que se iciiniia, ~e espanta, 
eleitoral". · e alguns até duvidam, quando se descreve a vida e as obras 

Vimos rieste breve pronunciame-ittO. -s·r:-P"residcnte e Srs. do ex-governadord9 Paraná, e presidente do PP, Alvaro Dias. 
Senadores, que não se jUstifiCa a r'eSiS.têflciââ ãdoção do voto Mas eu não vim fazef a apolOgia do presideittc de meu 
distrital. Vimos que cientistas sodáíS:-~JU:i:tstas.~obsén.ladores ___ partido, com um fim eleitoreiro. Vim, porque passei a adrrii: 
políticos reconhe_ceni sú.a supremacia, por foi'üilecer Os parti- rá-lo muito mais do que já O admirava, desde que 0 vi, no 
dos, por aproximar o eleito e o eleitor, pó r·· proporCionar último horáriO ·gratuito da televisão,_ expor seu ideário e suas 
à comunidade um efctivo controle dOs- seus- representantes, posições polítiCas, as quais oferecia ao Brasil, como um projeto 
por democratizar as disputas eleitorais; rCdU.zi:ó.d-o a· peso do grandioso, capaz de redimi-lo e tirá-lo da crise dolorosa. em 
poder econômico;·e por numerosaS óU·tras razõ~s que não__ que se acha mergulhado. 
precisamos repetir. Reportamo-rios ao saudoso Carlos Caste- -' CorajoSo e firme ac_us_ou o Sistema- Financeiro Nacio_ n.al, 
llo Branco, que salientou a necessidade de mudar. Não é 
outro o ans~io da _sociedade brasileira. O cidadão brasjleiro,. como o grande responsável pela crise por que todos os brasi-
h . é- - -·- - • leiros sofrem, e prometeu, em nome de nosso partido, lutar OJe, mats parhctpativo, e não maiS aâmite- rrcar a reboque 
d d 

.d por uma reforma verdade,~ramente revo·luci·onári·a, atacando-
o que eCI em seus governantes e representantes políticos. -

Vimos, também, que 0 voto distrital misto, fundamentado o, o Sistema -, nos pontos necessários, exatamen_te -aquilo 
nas vantagens inquestionáveis do s_istema nt()jOrit'ái'io, e incbr- que Fernando Henrique Cardoso não lem CQragem de fazer 
parando as qualidades do sistema proporcional vigente, pode. e por isso levará, fatalmente o Governo Itamar à frustração 
atender as agremiações partidárias c, simultaneamente_, to_rnar 
mais autêntica a vontade sobc.rana .do_povo, sufragada nas· 
umas. É hora, portanto, de mudarmos _a _le_gi~_W.ção eleitoral, 
adotando o voto distrital misto. É hora de mud_armos os velhos 
hábitos, de venCermos- as_ velhas ·rcsisiêr\ciaS- e_ de- fici.r'mos 
ao lado_ do povo, razão de ser de toda e Ctua-lquer atividadc. 
política. - -- ----- - - o _ _ 

O~ SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
â palavra ao nobre Senador_ Pedro Teixeira. 

total. 
Seu discurso, sua afirmação, sua disposição, sua coragem, 

marcam o aparecimento de um líder natural que estava faltan
·-do ao País. Ninguém teve a coragem, que ele teve, de pór 
··o dedo na ferida, que urge extir'pa·r. 
_ _ O _c:I!lt~r de i-Iossas instituiçôes:··o-gT_g:n4~ responsável 

por todas aS CriseS qué vivemos, é sem dúvida alguma. O 
Sistema Financeiro Nacional, filho dileto do Inte.rn~cional, 
que o dirige e _o guia. A sua máquina poderosíssiina_._-penetrou 
em todos os ramos do Poder, e seus hoineilS estãÕ em todos 
os· ~ugares, dE5Postos 'a· continuar caaa vez mais.~poaerosos, 



8180 Sexta'feíra 27 - DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1993 

para organizar a escravizaç-ãO ~-e sua ~~ientela, a produção 
e o consumo. 

Todas as teses que vérn sendo repetidas, como .tábua 
da salvação dos países endividados, e que se resumem no 
neoliberalismo perverso, são frutus da "'construç_ão" de sua 
diabólica máquina de propaganda. Querem um "estado fraco" 
para que eles o possam rriáriobrar com maior facilidade. No 
mesmo sendo pregam todas as virtudes democráticas, mas, 
para eles, o que interessa, não é liberdade responsável, mas 
a liberdade sem freios, a pulverização dos partidos, para que 
o Estado seja ingovernáVel; a recessão, para que não nos 
desenvolvemos. Pregam a_ não intervenção do Estado, para 
que eles possam se cartclizar e ditar seus preços, cada vez 
mais para cima~ para se enriquecer âS custaS da inflação, que 
combatem com palavras, mas defendem com ates. 

O que lhes interessa é só o lucro, pois só de lucros enten
dem os 151 honens que realmente compõem o grupo de ban
queiros brasileiros, que sob o manto conivente, senão protetor 
do Sistema Financeiro Nacional estão escravizando 
180.000.000 de brasiJClrOS,- os quais compõem, por sua vez, 
a produção e o consumo de nosso País. Incluo entre estes 
últimos, também, para facilitar o raciocfnió, aquela multidão 
de miseráveis, que nada conta, dentro de nosso sistema de 
produção. 

Ê iStO qtie está aí: de um lado o interesse de 151 homens, 
- os banqueiros, sugando todo o esforço dos outros, - os 
18Q.OOQ.OOO .ele- brasileiros. 

E o Sr. Fernando Henrique Cardoso dizendo que não 
pode acabar com isto. por meio de "choques". Evidente
mente, para não chocar os banqueiros. "Deixem estar como 
está, que o próprio tempo, a lei da oferta e da procura o 
neoliberalismo, o jogo democrático, - isto qUe está- aí, se 
incumbirão de P6r as coisas no devido lugar. E enquanto 
fala, e enquanto -prontete, e enquanto o presidente o ouve 
e apoia, sem entender, talv_~_z,_o que está ouvindo, a inflação 
vai subindo e o sOfrimento do povo aumentando cada vez 
mais. 

Maior do que o nosso sofrimento, do que nossas dívidas 
crescendo, só os lucros e o sorriso dos banqueiros! 

Se já o tinha cm grande conta, cresceu minha admiração 
pelo presidente de lll_e~ f_artido, desde que senti que ele teve 
a firmeza- de apontar para onde estava o mal, c declarar-lhe 
guerra iriiediata. Pude perceber que Alvaro Dias estava -fazen
do urna convocação aos brasileiros de todos os partidos, para 
urna cruzada santa contra o monstro que está sugando o esfor
ço do trabalho -da nação inteira,_e tudo demoõstrã--que a 
convocação foi feita para- colocá-lo, repito, em seu devido 
lugar: de simples, linha auxiliar do Grande Banco: o Banco 
do Brasil, banco dos brasileiros, que jamais deveria ter intuito 
de lucros, mas de simples financiador da produção e do comér
cio, com juros apo-ntados para o limite ze·ro: -

Mesmo assim, colocados os banqueiros em seu devido 
lugar, de simples tomadores de dinheiro de terceiros, para 
reemprestá-lo, a juros fixos, exatamcnte iguais aos cobrados 
pelo Banco do Brasil, para satisfazer somente ao custo opera
cional, mesmo assim, a sua empresa seria- a mais luc;rativa 
de todas, pois lucrariam com _o dinheiro captado de terceiros, 
e não de seu capital. 

Fazer uma reforma assim direcionada é pensar no bem 
comum e não-em criar privilégios e)nais_ privilégios para o 
Sistema Financeiro, como foi e está sendo feito, através dos 
tempos, aqui e no tritindo intei~o. P~ra quem dev~1i~-r_osg~ni
zado o Sistema FinanCeiioTPara servir ao povo, aos 

180.000.000-de brasileiros, ou para servir aos 151 banqueiros? 
Pode-se acaso conceber a concessão de um serviço público 
que vá se agigantando de tal sorte que passe a ameaÇar o 
próprio Estado? O desejo de -abocan~ar o Banco do Brasil 
e o Banco Central não ê, evidentemente, uma prova disto? 

Examinado o fenômeno da crise, suas causas e conse
qüências, todos estão chegando à conclus~ode que é o Sistema 
Financeiro a causa não só da crise económica, mas de .todas 
as instituições, que são, por ele corrompidas, ou através de 
seus lobbies, ou Si!llplesmente por corrupção direta. e isto 
hoje ninguém pode negar, diant.e da e_vidência historicamente 
comprovada. _ 

As duas comissões, da Câmara e do Senado, que se incum
biram de elaborar os projetes de reforma da Lei Orgãiiica
doS Partidos Políticos sentiram que a inCidência do Poder 
Econômico nas eleições dos representantes do povo se fazia 
de forma tal, que não era mais possível conti~uar a _tolerá-la. 

Enxergou o Sistema o óbvio ululante de que ele teria 
__ que estar presente, em todos os órgãos dos Três Poderes, 

principalmente, no momento da elaboração das normas, de 
que o mais dependeria. 

Estão presentes aqui, nas Casas Legislativas, na Presi
dência da República, nos Ministério, no_ ~artco do Brasil, 
no Banco Central, no Conselho Monetário Nacional, etc., 
deveriam estar impedidos, pois ali e aqui estarão sempre cons
truindo regras, em defesa de seus privilégios. E aqui _e ali 
estão só para isto! Quem n~o sab~ dis~o? 

O Sistema é tão ágil que, em 24 horas conseguiu in_ut.ilizar, 
por um passe de mágica, o grande esforço da Assembléia _ 
Nacional Constituinte, quando limitou os juros em 12% ao 
ano. -- - _ _ , "-

Promulgada a Constituição, no dia seguinte, o ·consul
tor-Geral da República levava um parecer ao Senhor Presi
dente, o qual assinado passou a ter força normativa. E até 
estamos esperando por uma lei regulart:~entadora.s.I-o art. 192 _ 
da Constituição, - aquele que afirma com claridade solar 
que "0 Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma 
a promover o desenvolvimento equilibrado do Pais e a servir 
aos interesses da coletividade, será regulado por lei comple
mentar. 

É por demais evidente _que "todos os privilégios dos ban- . 
queiras" estruturados de forma a impedir o desenvolvimento 
equilibrado do País, e que não sirvam aos interesses da coletivi
dade, entraram em vigor imediatamente. Essa desordem jurí
dica que compõe o Sistema Financeiro Nacional não pode 
ter sido recebida pela Constituição de 88, mas os banqueiros 
conseguiram que um ato do Consultor-Geral fosse assinado 
pelo Senhor Presidente da República, no dia imediato ao 
_da promulgação da Constituição. 

Isto den:lonstra o poder e a agilidade dos agentes do Siste-
ma. 

Por tudo isto é que minha admiração pelo presidente 
- de meu partido, o Senhor Alvaro Dias cresceU a poilto de 

passar a vê-lo com a dimensão do esta~ista de_ que o Brasil 
precisa. Ele enxergOu o tumor maligno; e pôs nele seu dedo; 
descobriu a caverna do monstro e teve a coragem de lhe 
declarar guerra. 

Agofa,é segurar a bandeira. e fazer a conclamação nacio
nal dos homens que ainda acreditam na pátria; -.;..:::_-rioine que 

--'-quase não se ouve mais - numa tentativa de reunir todos 
- a_queles que enxergaram que é necessário colocar o monstro 

dentro de sua jaula, para, repito. servii apenas a seu papel 
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de_simples linha auxiliar do carro-eh de, _-o_ Banc(Ydo Brasil, 
e não o contrário, "C<) mo estão querendo fazer, prív3tiianao-o. 

A empreitada é para gigantes[ 
Li num jornal de segunda-feira passada qUe Brizola fez 

o PDT desistir de estatizar os bancos, em seu prOje-to para 
94. A nossa bandeira não é bem a dele, mas a decisão de 
Brizola demonstra o poderio do monstro. --

Sr. Presidente, 
Sfs. Senadores 
Conheço be'm minhas limHaÇOeS, maS "tenho me' empe

nhado, dentro do possível de meus esforços, para se·r-digJ].os 
da tribuna a mim confiada, e por istõ, quero fazer um apelo 
a todos para que tomem uma posiÇão cnl-tO.blO~-®~üi bandeira, 
pois, se bem examinado for o problema brasileiro como um 
todo, veremos que o Brasil está partido em dois pedaços: 
o primeiro composto de 151 banqueiros m41.nohrando com 
o seu dinheiro o trabalho do resto dos 180.000.000 de brasi
leiros!!! 

É urgente que tOdos nós ocupemos o nosso espa:ço, ·âfir
mando-nos por uma definição certa. OU hõs definimos acei
tando o jugo e nos submetendo às sua~ pi-opinas,- õU ·nos 
dispomos a arregaçar as manga~ para· a grallde batalha buscan-
do reformar o Sistema Finan:c_eiro Nacional. -

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ir_am Saraiva. ---

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, 
ocupo a tribuna do Senado para manifestar o m·eu pesar pelo 
falecimento na última quarta-feira do dermatologista Anuar 
Auad, um incansável pesquisador que descobriu o remédio 
para c vitiligo, infecção cutânea que se caracteriza por zonas 
de pigmentação cingidas. freqücnternente, porzon-as maiS pig
mentadas. 

Anuar Auad foi o fundador do Hospital de Doenças Tro
picais (HDT). Sempre muito atuante na vida política do Esta
do de GOiás, em decorrência de sua personalidade dinàmica 
e analítica, chegou a exercer a Secretaria de Saúde do _Estado 
onde, mais uma veZ, fez demonstrar sua grande capacidade 
profissional voltada ao bem-estar público. 

Ele deixou viúva, dona Aricles Brocó~ Auad, quatro fi
lhos- Adriano (dermatologista), Teo José Uornalista), Péri
cles_ (dermatologista) e Carlos ,(advogado) -, três netos
Péricles Rios Auad e os irmãos Luiza e Isadora Jácomo Auad 
-e duas noras Auxiliadora Jácomo (Adriano) e Alexandra 
Regina Rios (Péricles), com quem nesse momento solida
rizo-me. 

Era o que tinha a dizer. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Cêsar Dias _ Ésperidião Amin _ Eva Blay _ Gerson Camata _ 
Humberto Lucena_ Iram Saraiva _ Lavoisier Maia _ Lourelnberg 
Nunes Rocha _ Luiz Alberto Oliveira_ ~M_agp._g_ ~ace.lar _ Mario 
Covas _ Meira Filho_ Moisés Abrão _ Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
18h30min, destinada à apreciação das seguintes matérias: · 

Redações finais do Projeto de Decreto Legislativo on 19, 
de 1992, e do Projeto de Resolução n' 59. de 1993. 

O SR. PRES!liENTE (Chaga. Rodrigues) - Sobre a 
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1" Secretário. -

É ~i~o o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 109, DE 1993 

Proíbe as pessoas portadores cie alt"eraÇÕes elêtroen
cefalográficas de conduzirem veículos automotores de 
transporte coletivo de passageiros ou de carga e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' As pessoas portadoras de alterações eletroence

hi.iOgiáíicas fiCam proibidas de conc\uzir veículos automotores 
de transporte coletivo de passageiros ou de carga. _ . _ 

Art. 2'! É 6brfgatória a 'realização de exame e_letroence
falográfico com vistas à habilftação para cond_uzir veículos 
automotores referidos no art. 1 ~: 

I- nos --caridid<itos à licença de aprendiú.âo de direção 
veicular, na categoria 'profissional~ 

II- nos motoristas profissionais, por ocasião da reno
vação da licença, ou em qualquer tempo com relação àqueles 
Co_in história pregréssa de traumatismo craniano, acidente vas
c:ular cerebral, d~ença neurológica .de~eneratiyã ~ou síncope 
de causa desconhecida. 

Parágrafo único. O ônus do exame eletroencdalográ
fico cor_rerá por conta do interessado, devendo, sempre que 
possível, ser realizado no serviço médico do Departamento 
de Trânsito ou em serviços por ele credenciados.· 

Art. 3o co.nstitlli _crime punível com pena de detenção 
de três meses a um. ano, a violação das disposições desta 
lei. 

Art. 4" Esta lei entra Cf!I -':'igçr na .dat~ d~. su_~ -~ub~i-
cação. 

Art. 5'! R~vóg~m-se as-diSpos!ções em contrário. 

Justificação 

O Brasil, coin uma frota de cerca de 17 milhões de veículos 
. e 1.4 milhão de km de _estradas (somente 10% asfaltadaS), 
ocupa o zo lugar no ranking mundial dos acidentes de trãnsito, 
com mais de 50Q mil sinistros em 1991, de que resultaram 
·aprÔ.ximadameiliê 350 mil feri.Q_q~: 'e 5Q.OOO mortoS. -o_ ôn_us 
social situa-se próximo de dois bilhões de dólares e o_s prejuíios 
materiais duplic-am esse valor. Se compararmos com outros 
países, Concluiremos que o problema brasileiro. é realmente 
grave e de _causas _-múltiplas. A Suécia tem um índice de 4,5 
mil veículos por Cadil -morte nó trânSito, os Estados Unidos, 
4 mil, a Inglateir_a, 3 mil, a Venezuela, aqui em nosso conti

-nente, tem um índice de 700 veículos por morte. O Brasil 
mostra o impressionante índice de 340 veículos por morte 
rio trânsito. Morre aqui, por ano, b equivalente às baixas 
americanas em ntáis de uma década de Guerra do Vietnam. 
Portanto, todo o "in-vestimentO que possa minimizar estas esta
tísticas será amPla-fnente justificável. 

Considerando, particularmente_, a incidência de epilepsia 
em motoristas como fato r mórbido indutor de acidentes, nota
mos que esta possibilidade assume irrefutável importância 
uma vez que a manifestação em apreço envolve senão a perda 
total da consciência, pelo menos sensível redução da atenção. 
Incidindo em 1% na população geral, é provável que, dos 
20 milhões de motoristas já habilitados. cerca de 200.000 sejam 
epilépticos sintomáticos sem que este fato seja detectado pelo 
exame clínico. Isso nos conduz à possibilidade de que um 
número ponderável dos acidentes de trânsito no Brasil sejam 
provocados por manifestações epilépticas. Especialmente con-
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siderando-se que as tais crises podem ser desencadeadas por 
piscar de luzes, pela cxcitp.ção, por hebidas alcoólicas, entre 
outras razões. 

A legislação aeronáutica exige a realização de 'etctroellce~ 
falograma em candidatos ao curso de pilotagem, e os pilotos 
brevetados são obrigados a repetir o exam·e·a cada cinco anos. 
Se considerarmos que os riscos de acidente com veículos ter
restres são incomparavelmente superiores àqueles que ocor
rem com aeronaves e que, geralmente, estas são pilotadas 
por dois tripulantes, concluímos que a necessidade de norma
lidade neurológica constitua uma exigência especialmente en-
tre os motoristas profissionais. · 
. Pelo exposto, co~cluím_os pela neçessidade premente de 
instituir-se riOrma legal que obrigue os candidatos a motoristas 
profissionais a fazer o exame eletroencefalográfico e que exija 
a repetição periódica deste exame pelos profissionais do volan
te, dos quais dependem muitas vidas, como forma de, com 
toda certeza, reduzirmos as mortes decorrentes de acidentes 
de trànsito no- e-rasíl. 

Esperamos a colaboração dos nossos. pares no aperfeiçoa
mento e na aprovação da Proposição, que ora apresentamos 
em prol da vida humana. 

Sala das Sessões, -26 de agosto de_ 1-Q~. Senador Carlos 
Patrocínio. 

(A Comissão de Constituição, Justiçà e Cidadania 
- decisão terminativa.) · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O projeto 
lido será publicado c remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 
É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 71, DE 1993 

Transforma cargos vagos do quadro de pessoal do 
Senado Federal e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" O Quadro de Pessoal do Senado Federal passa 

a vigorar na forma do_anexo a esta resolução. 
Art. 2~ As despesas decorrentes da execução desta re

solução correrão à conta das dotações próprias do Senado 
Federal. 

Art. 3~· A Suhsccretaria de Administrã-Ção de Pessoal 
republicarâ o Quadro de Pessoal do Senado Federal, com 
as alteraç6es introduzidas por esta Resolução. 

Art. 4" Esta resolução_ entra em vigor na data de sua 
publicação. -- - --- -

Art. 5" Revogam-se as disposições em- contráfio. 

Justificação 

Em agosto de 1991, através da Resolução n'~ 33/91, o 
Senado Federal extinguiu 377 cargos vagos de seu Quadro-
de Pessoal o que significou redução de 12, 17% do referido 
Quadro. A área administrativa foi comprovadamcnte a prin
cipal atingida vez que perdeu 128 de seus 225 cargos (57% 
do total). Áreas já carentes de pessoal especializado como 

Contabilidade, Orçamento Púhlico, Tradução e Interpretação 
e Comunicação Social também não foram poupadas, de modo 
que a proposta que ora submetemos ao Plenário desta Casa 
visa minimizar as perdas sofridas utilizando cargos que vaga
ram a partir de 1991, sem que se altere portanto o número 
total de cargos do Quadro de Pessoal. 

Em data recente esta Comissão encaminhou à apreciaçãü 
do Plenário os Projetes de Resolução n~" 68 e 69, de 1993, 
dando início à Reforma Administrativa com -a pfopoSta de 
estruturação do CEDESEN e de transformação da Auditoria 
em Secretaria de Controle Interno. A reforma contudo somen
te surtirá os efeitos desejados se acompanhada do recruta
mento de pessoal especializado e de urna política de recursos 
humanos adequada. 

Na área de Divulgação está se propondo o remaneja
mento de 13 cargos vagos a serem providos por candidatos 
habilitados em Concurso Público cuja validade se extingue 
no próximo mês de outubro. Esses profissionais irão desen
volver o projeto da Central de Vídeo do Senado Federal, 
com data da inauguração prevista para ·o dia 6 de outubro 
de 1993. 

-No nível médio da Carreira de Especialista em Adminis~ 
traç_ão 4gis!ativa o rernanejamento de cargos constantes da 
proposta pretende recom_{X)r o Quadro da Administração, nas 
áreas de Biblioteca, COntrole Interno, Pessoal, Financeira 
etc. 

Em resumo, 9 (nove) cargos vagos do nível III (superior) 
e 25 (vinte e cinco) cargos vagos do nível I (básico) estão 
sendo transformados e transpostos para o nível II (médio) 
para preenchimento através de _cand.idatos habilitados em con
curso público; na Categoria de Analista Legislativo, especia
lidades Comunicação Social, Tradução e Interpretação e Bi
blioteconomia, o recrutamento dos candidatos para preenchi
mentos do 17 cargos remanejados far-se-á imediatamente ao 
custo estimado de Cr$1.751.691,39 (um milhão, setecentos 
e cinqüenta e um mil, seiscentos e noventa e um cruzeiros 
reais e trinta e nove centavos), correspondentes a 0,23% da 
folha de pagamento; na Categoria de Técnico Legislativo, 
especialidade Datilografia, far-se-á o recrutamento de_6 candi
datos ao custo estimado de Cr$365.695 ,80 (trezentos e sessenta 
e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco cruzeiros reais e 
oitenta centavos), .correspondente a 0,048% da folha de paga
mento. 

' Em 1994, com a realização dos concursos públicos para 
Analista Legislativo - Contador e Técnico Legislativo -
Administração, Técnico em Contabilidade e Auxiliar de Bi
blioteca, a despesa será acrescida de Cr$4.096.729,63 (quatro 
milhões, noventa e seis mil, setec.entos_e vinte e nove cruzeiros 
reais e sessenta- e três centavos). correspondentes a 0,54% 
da folha de pagamento. 

Há recursos orçamentários para a despesa estimada. 
Com esses esclarecimentos, esperamos portanto contar 

com o apoio desta Casa para dar prosseguime:no à moderni
zação administrativa do Seriado Federal. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1993. - Humberto 
Lucena- Chagas Rodrigues- Júlio Campos- Júnia Marise 
- Nelson Wedekin. 
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SITUAÇAo ATUAL 

Categoria: Analista Legislativo 
Nivel III 

A~ - A~oio Técnico ~o Pro
cesso Legislativo · 

Especialidade: 2.1 Processo 
Legislativo 

Total de cargos: 705 

Especialidade: 2.4 - Bibliote
conomia 

Total de cargos: 28 

Especialidade: 2.5 - Tradução 
e Interpretação 

Total de cargos: 05 

ÃR!~ - Controle Interno 

Especialidade: 4.1 - Contabi
lidade 

Total de cargos: 07 

~~ - Comunicação Social, 
Eventos e Contatos 

Especialidade: 8.1 - Comunica
ção Social 

Total de cargos: 54 

SITUAÇ.llO NOVA 

Categoria: Anali~ta Legislativo 
Nivel III 

AREA-1 - Apoio Técnico ao Pro
cesso Legislativo 

Especialidade: 2.1 Processo 
Legislativo 

Total de cargos 670 

Especialidade: 2.4 - Bibliote
conomia 

Total de cargos: 30 

Especialidade: 2.5 tradução 
e Interpretação 

Total de cargos: 07 

~-A - Controle Interno 

Especialidade: 4.1 
lidade 

Total de cargos: 16 

Contabi-

~l.A-1 - Comunicação Social, 
Eventos e Contados 

Especialidade: 8.1 - Comunica
ção Social 

Total de cargos: 67 
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SITUAçAO ATUAL 

Categoria: Técnico Legislati
vo 
Rivel II 

~ - Apoio Técnico ao Pro
cesso Legislativo 

Especialidade: 2.2 - Assistin
cia a Plenários e Por
taria 

Total de vagas: 220 

AR~ - Apoio Técnico 
nistrativo 

Especialidade: 3.1 
traçio 

Admi-

Adminis-

Total de vagas: 97 

Especialidade: 3.2 - Datilogra
fia 

Total de cargos: 64 

SITUAÇ.IO ROVA 

Categoria: Técnico Legislati
vo 
Rível II 

~ - Apoio Técnico ao Pro
cesso Legislativo 

Especialidade: 2.2 - Assistin
cia a Plenários e Por
taria 

Total de cargos: 196 

AR~A-l - Apoio Técnico 
nistrativo 

Especialidade: 3.1 
traçio 

Admi-

Adminis-

Total de cargos: 131 

Especialidade: 3.2 - Datilogra
fia 

Total de cargos: 70 

ARE& 4 - Controle Interno 

Especialidade: 4.1 - Contabili
dade 

Total de cargos: 18 



Agosto de 1993 D]ÁRJO_po CONGRESSONACIONAL (Seçãoii) Sexta-feira 27 8185 

SITUAçAO ATUAL' 

Categoria: Auxiliar Legislativo 

AR!A-a - Serviços Gerais 

Espe'cialidade: Portaria 

Total de cargos: 25 
"r -.;o-

TOTAL GERAL: 1205 

O SR. _PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto 
lido será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa durante 
SSéssões- Ordinárias, a fim de receber emendas, nos t~rrriOs 
do art. 401, § l",_c:lo Regiménto Interno. No fim deste prazo, 
será despachado às comissões compcteii.tes.. _-.-

-Sobre a mesa, requerimento que será _lido pelO Sr. 
!'?Secretário. -

É lido_o seguinte 

REQUERIMENTO N• 800, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos arts. 50, § -2" __ da Constítuição 
Federal, 215, 216 e 217 do Regimento Interno do:_ Senado 
Federal, seja solicitada ao Excelentfssimo Senhor Ministro 
de Estado das Minas e Energia a remessà de cópíaCJO(s) 
documento(s)_ a_baixo_ e3:ra~tcrizadÕ(s): . _ _ -_ - __ __ -~ _____ _ 

-folha de pagamento de salários~ de -tOda_a_espécie de 
remuneração e vantagens de todos os empregados e diretores 
da empresa Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, rela
tiva aos meses de junho e julho de 1993, ou outro(s) documen
to(s) que possibilite(m) o conhccimcnto dos v5-!!orcs ex_atos. 
global e individualmente~_ pagos pela referida empresa a seus 
servidores na atualidade. 

Justificação 

A presente proposição visa a dar~ conhecimento a esta 
Casa dos custos globais da PETROBRAS_com pessoal e bem 
assirit avaliar os sal3rios e vantagens ·conce-didos aos empre-
gados e diretores da referida empresa. - · _ _ __ -

Os elcmentos-ínforni.ãtivos supracitados erlscjarão a_o Se
nador que ora subscreve o presente Requerimento e ao Senado 
Federal, o exame e a av_aliação do desempenho dessa impor
tante sociedade de economia mista;-com base nos dispêndios 
com pessoal. - - ---- ~ - · 

Legitima-se o pedido, ainda, tendo em vista as medidas 
recentes a serem adotadas pelo Governo no Setltido,de conf~rir 
à empresa em questão maior autonomia administrativa, me
di~nte o sistema de autogestão. 

SITUAÇAO ROVA 

TOTAL GFRAL: 1205 

O embasamento jurídico da proposição acha-se no texto 
constitucional que-, no item X do art. 49 confere competência 
ao CongreSSO NaCional para controlar c fis_calizar, Qirct.amen
te, os atos do Poder Executivo, tnclusive aqueles praticados 

- pela administração indireta. -
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1993 -Senador Gilberto 

Miranda. -

(À Comissão Diretora.) - . 

-O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- b requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 

·do inciso III do art. 216 da Regüriento Interno. 

SObre a mesa, coinuni~açôes 'que serão lidas pelo Sr. 
1'' Secretário.' ' · "' · 

··são lidas as seguintes 

Brasilia, 26 de agosto de 1993 
Senhor P_reSidente, 
lenho a honra de comuniçhr a VosSa Excelência que, 

nos termos dos arts. 55, III da Constituição e ·3_9, alínea a, 
do Regifuento-Interno do Senado Federal, me ausentarei dos 
trabalhos da Casa, no período de 1" a 12 de setembro de 
1993 ~ fim de_, _ _pO desempenho de missão- com que me distin
guiu o Senado, particip3T ae· ComiSsão Cln Visita oficial à 
República do Líbano a convite _da Cãin_ara _ dbs Deputados 
daquele País. --

Atenciosas sa_udações, Senador Rachid Saldanha Derzi. 

Brasl1ia, 25 de agosto de 1993. 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, 

nos terlnos dos arts. 55, III da Constituição e 39, a, do Regi
mento Interno, me ausentarei dos trabalhos da Casa, no perío-
-do de 30 de á'goSto a 27 de setCmbrO, por motivo de viagem 
aó exterior. ----'-- -
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Sem outro particular, renovo a Vossa EXcelência pro
testos de elevado apreço e distinta consideração. - Senador 
José Richa. 

o SR. PRESIDENTincfiágas Rodrigues) -As Comuni
cações lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, reque-rimento que será lido pelo Sr. 1"' 
Secretário. - -~ 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 801, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Solicito, nos termoS -_d_o art. 13, do Regimento. Interno 

do Senado Federal. seja considerada como licença, minha 
ausência dos trabalhos da Casa no dia 30 do corrente mês. 
quando estarei proferindo palestra no Semin~rio sobre "A_ 
Reforma da Previdência Social", em São Paulo, convite ane-
xo. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1993. -Senador Esperi
dião Amin. 

Urgente PC 
Dr. Espeiidião Amin 
Senador PDS 
Senado Federal Anexo II Gabinete 23 
7016&-970 Brasfiia/DF 

Caro Senador estamos remetendo via correio oficio-foi
der sobre seminário previdência para 500 dirigentes s-indicais,_· 
será em São Paulo 30-8-93 onde a prinCípiO consta nome V. 
S• precisamos Vossa participação e confirinação. -

Enilson Simões de Moura 
Secretário-Geral Força Sindical 
Remetente 
Força Sindical 

R Lisboa 78 Cerq. Cesar 
São Pau!o/SP (05413-DOO) FRE/A!Iita 

Exm' Sr. 
Di". Esperidião Amin 

' Senador-PDS 
Prezado Senhor; 

São Paulo, 18 de Agosto de 1993 

Servimo-nos da presente para encar:ninha~ o ?_r9grama 
do Seminário A Reforma da Previdência Social, ao qual, con
forme nossos entendimentos preliminar-e_&, terá a _ h9nra do 
comparecimento de v. s~- - --:-

Certos da confirmação da presença de V. s~, _neste evento 
em que a Força Sindical quer reafirmar a sua participação 
nas discussões das grandes questões nacion;tis, apreSentamos 
as nossas, 

Cordiais Saudações. - Enilson Simões de Moura, Secre-
tário-Geral Força S-Indical. , . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ....,-Aprovado 
o requerimento, fica ·concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que ser-a-lido pelo Sr. 1\1 
Secretário. -

·É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 802, DE 1993 

Requeiro, nos termos do art. 13 do R~gimento Interno, 
seja considerado como licença autorizada o período com
preendido entre os dias 27 e 30 do corrente, inclusive, quando 
estarei ausen~e dos trabalhos da Casa para, como Membro 

Titular da Comissão Mista de Inquétito ·•destinada a investigar 
as causas do endividamento do setor agrícola", participar de 
diligências, no Rio Grande do Norte, em Natal. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1993. -Senador Lou
riVal Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
_ ~-requerimento, fie~ conced~d~ a licença ~o!icitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
----Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 803, DE 1993-

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13 do Regimento Interno do Senado 

Federal, requeiro que sejam consideradas corno licença autori
zada os dias 19 a 30 de agosto do corrente ano, quando estarei 
afastado dos trabalhos da Casa. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1993. -Senador José 
Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimenfo;Iica Coricedida a licença. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 801, DE i993- -

Senhor Presidente, 

Solicito, nOs termos do- artigo 13, do Regimento Interno 
do Senado Federal, seja co_nsiderada como licença minha au
Sência dos trabalhos da Casa no dia 31 do corrente mês,_quan
do estarei participando do "XVIII Encontro Catarinense de 
Hospitais", em Joinville/SC, convite anexo. ·· 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1993. ~Senador Esperi
- diãoAmin. 

Of. XVIII ECH N' 015/93 
FlorianópàliS,-9 de agosto de !993. 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Esperidião Amin 
Senado Federal 
Brasília - DF 
Senhor Senador: 

Como vem acontecendo nos últimos anos, a Associação 
de Hospitais do Estado de Santa Catarina e o Sindicato· dos 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Santa Catarina, 
farão realizar nos dias 30, 31 de agosto e l\1 de setembro 
do corrente ano, na cidade de Joinville, o seu XVIII Encontro 
Catarinense de Hospitais. O referido e!iento .terá neSte ano 
uma conotação muito e~pecial, pois nossa Associação estará 
completando no dia 31 de agosto, 3_0 anos de existência. 

Participarão do Encontro de dirigentes hospitalares, mé
dicos, administradores, enfermeiros, técnicos e demais profis
sionais e autoridades do setor saúde, oportunidade em que 
serão discutidos problemas da área, num intercâmbio cultural 
e científico, que com a troca de idéias e experiências, buscar
se-á alternativas para o aprimoramento dos serviços prestados 
aos nossos usuários. 

Um dos assuntos a serem abordados no Encontro será 
o da Revisão Constítucional, no que se refere io setor Saúde, 
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tema este que será discutido no horário das 8h30rilTn ~s -lOh, 
do dia 31 de agosto próximo. - - - - -----

Para tanto, temos a honra de convidar Vossa Excelência 
para-participar da Mesa, juntamente com os Deputados Chafic 
Farah, Paulo Duarte e Luiz Henrique da Silveira. 

Certos da Vossa anuência ao presente convite, renovamos 
as expressões de alta estima e consideração. - Armando Ta
ranto Júnior, Presidente da AHESC. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença sOlicitaaa~- -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1\' 
Secretário. 

· É lido e aprovado o seguinte 
REQUERIMENTO N• 805, DE 1993 

Requeiro, com fundamento no art. i3, § 1~. do Regimento 
Interno, licença para afastamento dos trabalhos da Casa no 
dia 27 do corrente, ocasião em qUe estarei ausente desta Capi
tal no cumprimento de missão à cidade de Natal, Rio Graride 
do Norte, na qualidade de_membro da Comissão ~ista Parla
mentar de Inquérito desti_nad_a a "investigar as -~usas do endi
vidamento do se to r agrícola, o elevado custo çlos.seus. fina-ncia
mentos e as condições .d_e _importação de alimentos nos ~xercí-
cios de 1990 a 1993". ~ 

Sala das Sessões, 26-de agosto de 1993.- Senador Pedro 
Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. ~- -

O Projeto de Decreto_Legislativo n9 34/93, lido anterior":" 
mente terá, nos termos do art. 376, alínea c, do Regimento 
Interno, perante a Comissao-de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, o prazo de cinco dias para recebimento de emendas, 
findo o qual a referida Comissão terá quinze dias, prorrogáveis 
por igual período, para opinar-sobre a proposição. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência comunica ao Plenário que a Comissão Diretora apro
vou, em sua reunião do dia 25 d_o corrente, os RequerimentõS 
de Informaçãon9s 760, 762e 774/93, dosSrs. Senadores Esperi
dião Am_in, Mpisés Al]rão e Epitácio Cafeteira, respectiva
mente, aos Ministros que mencionam: 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Na presente 
sessão, terminou o prazo para apresentação de emendas às 
seguintes matérias; __ 

-Projeto de Resolução n9 67, de 1993, de iniciativa da 
Comissão Diretora, que. modifica a redação do art. 639 do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal; 

--Projeto de Resolução n~ 68, de 1993, de iniciativa da 
COmissão Diretora, que estabelece a. _estrutura do Centro de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado .Federal, 
e dá outras providências. - _ 

-Projeto de Resolução no 69, de 1993, de iniciativa da~ 
Comissão Diretora, que altera o Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, transforma a Auditoria e·m Secretaria 
de Controle Interno e dá outras providências. __ 

Os Projetas de Resolução n~ 67 a 69. de 1993, não recebe
ram emendas. 

As matérias serão despachadas à Comissão de Consti
tui-;ão, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Na presente 
sessão terminou o_ prazo para· apresentação de emendas ao 
Projeto de Resolução n• 66, de 1993. 

.Sõbr~. a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1 PSecretário. 
É lida a seguinte ---

EMENDA N" I 

Dê-se ao art. 5'. da Resolução no 88, de 1992, proposto 
no art. 1~' do projeto, a seguinte redação: 

"Art. s~ Aos Servidores lotados nos G_abinetes 
de Senadores, de Lideranças Parüdárias e de Membros 
da Comissão Diretora, no ServiÇO de TranspOrte, no 
Serviço Médico, na Residência Oficial, aos quaiS in
cumbem atividades relacionadas com a cOndução_ de 

-veículo_s motOriZados utilizados- rio trarisporte de Sena
dores, é devldã. q. Funçáo_Grã.tificáda- equivalente a 
FG-3." 

Justificação 

O Senado Federal, ao aprovar a Resolução n"' 88, de 
1992, alterou o Regulamento Administrativo do Senado Fede
ral, no seu art. 5"', contemplando os Servidores aos quais incu

- beln atividades relacionadas à condução de veículos. motori
zados utilizados no transporte de Senadores, com a Função 
Gratificada equivalente a FG-3. 

-:A. intenção do Legislador ao elaborar aquele texto era 
de abranger cada Motorista que serve diretamente a um Sena
dor e a cada Motorista que serve mais de um Senador diaria-. 
mente, conferindo tanto a um quanto a outro Motorista a 
retribuição mais elevada em contrapartida ao exercício da 
função que lhes são peculiares. 

A partir de Dezembro de 1992, apenas os Servidores 
lotados nos Gabinetes, na Função de Motorista, foram co_n
templados com esta alteração, o que ocasionou uma difere_n
ciação de _remuneração, dividindo os Servidores de uma mes
ma C_ategoria favorecendo uns em detrimento dos outros que 
executam atividades equivalentes~ causando descOiltentám-en
tos e criando dificuldades admi_nistra_tivás e operacionais. 

Há neste ProjetO a afírmãção--do direito exeqüível, no 
tex~Otrarlscrlto de sua Justificação, como segue: 

''Todavia, 9 art. 5"' da Riesolução_n 9 88/92, -Como 
r~qigido1 dá .margem a outra i.iiierpretação. Ao deter
minar que "aos Servidores aos quais incumbem atívida
des relacionadas com a condução de veículos motori-

- zados utiliZados no trarisporte de senadores é dextda . 
a função grati'9-cada equivalente a FG-3", não expli
citou em que ·condições. De acordo com a redação 
em vigor não só aos motoristas de gabinetes, de senado
ies, mas também aos condutores de_ambulâncias, v-dcu
los de plantão, etc., que eventualmente servem aos 
senadore_s_, seria devida a mesma_ gratificação." 

_Tendo em vista, eSta ''não Ísonomia"; houVe a neCessí
dade d_a especificaçclo dos Servidores- áos -quais inCumbem 
as atividades relacionadas com a condução de veículos motori
zados, utilizados no transporte de Se'nadores, sendo que a 
esses Servidores é devida a Função Gratificada equivalente 
a FG-3; pois esta necessidade, produzida pelo pleito dos de
m_~_!_s SerVido~es, g~rou es~e projeto, modificando-se de forma 
oposta a efetiVidade _reqUerida administrativamente. · · 

Atentando-nos para o que está consubstanciado na nossa 
Carta Mãgna, no seu art. 5"', tOdos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasi
leiros residentes no pa:ís- a inviolabilidade do direito à igüal-
dade. ~ 
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A par dis~o, há vários cargos que foram_ pflsicionados 
no novo Plano de Carreira na Função Comissionada FC-04, 
que ant~riormente ocupavam a Função G~tafiiTcada FG-3. co
mo por exemplo, o Encarregado de Área de P()liciamento 
e Segurança, SuperVisor de Área, conforme as- Alineã-s_c e 
d do art. 3" da Resolução n" 88, de 1992, que são atividades 
de suma importância para esta Casa. - ~ -

O art. 5", da Resolução n" 88, de 1992, em vigência dispõe 
que aos servidores aos quaiS incunlbem atividades relacio
nadas com a condução de veículos utilizados no transporte 
de Senadores, que tambt!m é o caso dos Servidores incluídos 
nesta Emenda, é devida a Função Gra(ifiCada FG-3. Estes 
Servidores foram posíCionados no Plano de Çarrcira nas Fun
ções ComisSiõnadas FC-01 e FC-02. Conseqüente-mente, evi
dentemente, este fato caracteriza outro tratamento _diferen
ciado, ferindo frontalmente os Direitos c Garantias Funda
mentais desses Servidores, previstos na Constituição Federal, 
conforme apontamos acima. 

Está disposto no art. 5". Inciso XXXVI, da Constituição, 
que a lei prejudicará o direito adquirido. 

Além disso, também está previsto no art. 7", inciso VI, 
da ConstituiÇão, ã irredutibilidade do salário, salvo o disposto 
em ConvenÇão ou Acordo Coletivo.. . · · :~ · . _ 

Da mesina forma que são conside·r~dãs importante~ as 
atividades executadas pelo Serviço de Segurança, reconhe
cidas no atual Plano de Carreira dos Servidores desta Casa, 
também são consideradas as ativídadcs dos Servídores_do Ser
viço de Transporte, pois eles têm a imen·sa ·responsabilidade 
de transportar-nos e, -da mesma forma que os Servidores da
quele Se to r, exercer _a ativldade de Seg4rança Pcssoa_l, b!!m 
como, zelar pelos veículos de propriedade do Senado Federal 
que representam patritriónio de grande monta. - - -

Outro aspecto com·p-arável é o fató dos Servidores, tanto 
do Serviço de Segurança; ·quanto ao Serviço de Transporte, 
executarem atividades equivalentes e serem integrante:::. da 
mesma Subsecretaria de Servíços Gerais, sendo que estes Ser
vidores do Serviço de Transporte estão, atualmente, posicio
nados nas Funções C.omissíonadas FC-01 e FC~02, no mesmo 
nível que um Contínuo, que todos sabemos. trabalha apenas 
meio expediente, enquanto que os Servidores do_ Serviço de 
Seguran-ça estão posicionadOs- ria Fiiitção Comissionada 
FC-04. - ---

Precisamos valorizar estes profEisiCiiláiS-qiieCOnvlvem co
nosco. auxiliando-nos com o útil suporte a nossas atividades, 
contribuindo para o bom andamento do Processo Legislativo 
que ora desenvolvemos.-

Assim, estes Servidores do ServiÇo -de Transporte, Serviço 
Médico, merecem estar poSiCionados no Plano de Carreira 
no mesmo nível de Função Comissionada dos Servidores_ lota
dos nos Gabinetes e no ServiçO Ue SegU.fança; -'pois como 
é sabido_,_ temos Servidores do Serviço de Segurança, traba
lhando como Motorista e vice-versa, o que demonstra, logica
mente, o igualitarismo das funções em focO, pratkaffiente, 
visualizando a homogeneidade que aponta uma isonom.ia jus-

ta. A presente Emenda visa somente corrigir aredaç_ã9_ do 
art. 5" da Resolução o" 88. de 1992. dando ao texto a interpre
tação correta e justa,_visando o bem-estar so_cial das_ Servidores 
em questão, para o bom andamento do trabalho no setor. 

Sala das Sessões. 26 de agosto de 199~_· --:- Humberto 
Lucena- Júlio Campos- Chagas Rodrigues- Beni V eras 
- Júnia Marise- Nelson Wedekin. 

(À Comissão de Constituição, JuStiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Ch•gas Rodrigues) -O projeto 
será despacha~_o à Comissão qe Con~tjtuiçã(). Justiça e Cida- _ 
dania p<ira' exame do projeto e da emenda. 

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Lembro aos 
Srs. Senadores que a Presidência convocou sessão conjunta 
a realizar-se hoje, às 19h, no olenário da Câmara dos Depu
tados, destinada à apreciação das Medidas ProvisóriaS n~ 336, 
de 28 de julho de 1993; 337, de 28 de julho del993; 338, 
de 28 de julho de 1993; 339, de 29 de julho de 1993; e 341, 
de 6de agosto de 1993. 

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esgotou-se 
o prazo previsto no art. 91, § 3\', do Regimento Interno, sem 
que tenha sido interposto recurso, no sentido de inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n'' 13, de 1992, 
de autoria do Senador João França, que autoriza o Poder 
Executivo a criar a Superintendência das Ãreas de Livre Co
mérciõ de Pacaraíma e de Bonfim. e dá outras providências. 

A· matéria foi aprovada, em apreciação conclusiva. pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidad-úiiã. --

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à 

ORDEM DO DIA 

A Presidência comu;nica. ao PlenáriO 'que, Cm_- Vü1:ude do 
término do prazo regimental para apreciação da Ordem do 
Dia, deverá esta ser aprecio da epcn tmtamente. 

São os seguintes os itens adiados 

-I-

"" PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 156, DE 1992 

Em reiime de ufgêri~ia, nos termOs do art. 336, C, 
do Regimento Interno) 

Votação. em turno suplementar, do Projeto de 
Lei da Câmara n·' 156, de 1992 (n" 1.670/89, na Casa 
de origem), que dispõ~ s_obre partidos políticos, regula
menta os arts. n e 14, § 3Q, inciso V, da Constituição 
F~deral, tendo 

Parecer. sob n·' 279, de 1993. da Comissão 
- Oiretora,oferecendo a redação do vencido. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Consti-

tuição, Justiça e Cidadania sobre_ as emendas de Ple
nário.) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N-' 109, DE 1993 

(Em regime de urgência nos tC-fmás do art. 3_36_, c, 
do Regimento Interno) 

Discussão, -cm turno único, do Projeto de Lei da 
Càmara n'' 109, de 1993 (n" 3~602193, na Casa de ori
gem), que modifica a Lei n~ 8.629, de 25" de fevereiro 
de 1993, que '"regulamenta dispositivo constitucionais 
relativos à reforma agrária". (Dependendo de pare
cer.) 
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-3-

REQUERIMENTO N" 272,_DE 199~ 

Votação. em turno único. do Requerimento n"2T!.. 
de 1993. do Senador Dario Pereira. solicita_ndo. nos 
termos regimentais. que. sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n" 106. de 1992(n" 813188. na Casa de origem). 
além das Comissões a_ que foi despachado. seja. tam
hém. ouvida a de Serviços de Infra-Estrutura._ 

-4-

REQUERIMENTO N" 551. DE 1993 

Votação.._e_mturno único. do Requerimento Il'' 551. 
de 1993. da Senadora Marluce Pinto. solicitãndo. nos 
termos do art. 1T2. inCiso I. do Regimento Interno. 
a inclusão em Ordem do bia do P~ojeto de Lei do
Senado TI'' 56. de 1993-Complementar, de sua, atJ.toria. 
que dispõE:- $obre a cobrança de juros pelas entidades 
que atuam ·segundo as regras do Sistema Financeiro 
de Habitação. 

REQUERIMENTO N'' 764. DE 1993 

-5-
Votação. em turno ún1co. dO Requerimento n·'764. 

de 1993. do Senador Marco Maciel. solicitando, nos 
termos do art. 17:?. inciso 1._ do Regimento Interno, 
a inclusão em Ordem do Dia do Prçjeto de Lei do 
Senado n\' 67. de 1991. de sua autoria. que dispõe sobre 
a participação dos trabalhadores na gestão das em_presas 
e dá outras providências. 

-6-
MENSAGEM N"289. DE 1993. 

Vocação. em turno único. da Mensagem n'' ::!89. 
de 1993 ln' 502193. na origem). pela qual o Presidente 
da República solicita a retirada do Projeto de Lei da 
Cãmara n'' 144. de 1992 (n'' '2..907/92. na Casa_ de ori~ 
gem). que extingue a françãodo cru_z_eiro, denominada 
centavo, e dá outras providências. 

-7-
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 49. DE 1993 

Discussão~ em turno único, da Reda_ção Final (ofew 
recida pela Comissão Diretora em seu parecer n\' 277, 
de 1993) ao Projeto de Resolução n" 49. de 1993. que 
autoriza a contratação de operação de arrendamento 
mercantil. sem aval da União. pela Empresa Brasileira 
de Aeronáutica S.A. - EMBRAER, junto a IBM do 
Brasil Leasing Ltda .. destinada à substitUição parcial 
de equipamentos em seu Centro de Processa-men~o de 
Dados. 

-8-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 192. DE 1991 

Discussão, em_turno único, do SubStitutivo da Câw 
mara ao Projeto de Lei do Senado Q_;, 192. de 1991. 

d~ autoria do Se-nador DiValdo Suruagy. que altera 
-··dfspo~üdVo da Lei n" s:~6q. de 11 de- janeiro de ll)93 
~ - Código de Processo Civil. tendo 

Parec_er favorávcl._sob n·' ::!63. de 1993. da Cl~
missão 

--- -de Coo_~tituição. Ju!=.tiçn e Cidadania. 

-9-
PROJETO DE LEI DA CÃMARAN" 87, DE 1~~3 

Discussão. t!m turno único.- do Projet0 de Lei da 
Câmara n'·' 87. de 1993 (n'' 2.162/91. na Casa de origCnl).
que denomina Rodovia José Francisco de Sousa o tft!chn 
federal. da BR<:~30 que liga 'aS éidades de Sousa e C aja~ 
z~iras. nO ESt~do da Paraíba. tendo 

Parecer favorável. sob n''- 214. de 199.3." da Co
missão 

,..-de Educação. 

-lO

PARECER N" 151. DE 1993 
DiscUSsãO, em _turi)(fúnieo·. do Parccer"n"·2-s:!. de 

l993._ da Comissão d~ ConstituiÇão. Justiça c Cidâda
nia. sob te questão de ordem· do Seti.ácior· Cid. ~atu..iia 
de Carvalho. concluindo ~e r de dois quintos da compow 
sição do Senado, o quorum para aprovação de Projctos 
de Decreto LegiSlatiVo de outorga e renovação de con
cessão. permissão e autorização para serviços de radio
difusão sonora e de sons e iri:tagens. conforme previsto 
no § 2\' do. art. 223 da Constit~tição. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas, l;todrigues) --:Vou enc~r
ra:r-asessão. designando para a extraordinária das 18h30rriiil. 
anteriormente convocada, ~ seguint_e 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão. em turno único, da Redação Final (ofet:eciqa_ 
pela Corrüssão Diretora em seu Parecer n" 248. de 1993) .d.o 
Projeto de Decreto Legislativo n' 19, de 1992 (n' 128/86, na 
Câmara dos DepUtados). que homologa o ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a "emissão de papel~moeda, 
no exercício de 1985, no valor de quatorze trilhões de cru~ 
zeiros. 

-2-
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 

pela Comiss&o Diretora em seu Parecer n~ 278. de 1993) do 
Projeto de Resolução n~' 59, de 1993. que autoriza a celebração 
do acordo..quadro entre a República Federativa do Brasil e 
o..Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvime.nto 
~BIRD (Banco Mundial), relativo ao Programa Pilotõ para 
a Proteção das Florestas Tropicais do BrasiL 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 35 minutos.) 



8190 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1993 

Ata da 172a Sessão, em 26 de agosto de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues . 

As 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Alfonso Can\a:rgo _Albano Franoo _ Alfredo Campos _ Ahnir 
Gabriel _ Aluízio Bezerra _ Alvaro Pacheco _ Almir Lando _ 
Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni V eras _ Carlos Antonio 
De1Carli _ Carlos Patrocínio _ César Dias _ Chagas Rodrigues _ 
Cid Saboia de Carvalho _ Darcy Ribeiro _ Dario Pereira _ 
Dirceu Carneiro _ Divaldo Suruagy _ Eduardo ,Suplicy _ Elc\o 
Álvares _ .Epitácio Cafeteira _ Esperidião Amin _ Eva Blay _ 
Flaviano Melo _Francisco .Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ 
Gerson Can\ata _ Gilberto Miranda _ Guilherme Palmeira _ 
Henrique Almeida_ Humberto Lucena_ Hydekel Freitas _ lran 
Saraiva _ Irapuan Costa Júnior __ João Calmon _ João França _ 
João Rocha_ Jonas Pinheiro __ Josaphat Marinho_ José Fogaça·_ 
José Paulo Biso! _ José Richa _ Júlio Campos _ Júnia Marise _ 
Jutahy Magalhães _ Lavoisier Maia_ Louremberg Nunes Rocha 
_ Lourival Baptista _ Lucídio Portella _ Luiz Alberto Oliveira _ 
Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ Marco_ Maciel _ Márcio 
Lacerda Mário Covas Marluce Pinto Mauro Bene~des- . 
Meira Filho Moisés Abrão Nabor Júnior Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin _ Onofre Quinan _ Pedro Simon _ Pedro 
Teixeira_ Rachid Saldanha Derzi _ Raimundo Lira_ Ronan Tito 
_ Ruy Bacelar _ V almir Carnpelo _ Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 72 Srs._ Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a_sessão. 
Sob a proteção de Deus, inidãiTJ:Os nossós trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que s_erão lidos pelo Sr. 

1\' Secretário. -
São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 806, DE 1993 

Senhor Presidente, 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336_, alínea c, 
do Regimento- Interno, para o OfíciO n~ S~83. de 1993, da 
Prefeitura Municipal de lçara~SC, soliCitando autorização do 
Senado Federal para contratar operação de crédito junto ao 
Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa_Catarina S.A. 
- BADESC, no valor de Cr$7.536.30.0.00 (sete milhões, qui· 
nhentos e trinta e seis mil c trezentos cruzeiros reais), equiva
lente a US$300,000.00 (trezentos mil_dóla[e_s norte-america
nos). 

Sala das Sessões-, 26 de agosto de 1993. -- Epitácio Cafe
teira- Mauro Benevides- Elcio Álvares- Esperidião Amin. 

REQUERIMENTO N• 807, DE 1993 

Senhor Presidente, 

Nos termoS do art. n\' 336, alínea b, do Regímen tO InternO 
do Senado Federal, requeremos ·urgência para o Ofício S/84 
de 1993, que autoriza a PrefeitUra Municipal de São Paulo 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município -
LFTM-SP, cujos recursos serão destiúã.dós ao· girO de 
1.360.894.043 LFTM-SP, v-encíveis no 2" semestre de 1993." 

Sala das Sessões, 24 de agosto. de 19~3. ..,.. Esperidião 
Amin - Marluce Pinto - Beni V eras - Mansueto de Lavor 

-~ -Vafmir Caitipelo ~ Àlba-oo -Fr3Dcõ- João Rocha- Elcio 
Alvares - Cés3.r Dias ..:.. JoãO Cabiton - · Ai:.Ii·elo Melo -

'Meira Filho- Amir Lando- Eva Blay -. LouriVal Batista 
- Bello Farga - Nelson Wedekin - Dario Pereira - Pedro 
Teixeira- GUilherme Palmeira- Magno Bacelar- Ronaldo 
Aragão- Mareio Lacerda- Wilson Martins- Alfredo Cam
pos - Garibaldi Alves Filho - Carlos Patrocínio - Pedro 
Simon- Henrique Almeida- Ruy Bacelar- Jos3phat M3.ri
nho - Ronan Tito - José Paulo Bisol - Lucfdio Portella 
.;__ Iram Saraiva -.Álvaro Pacheco - Carlos Antonio De'Carli 
·.:_José Richa- JonaS Pinheiro.- Gerson Crunata- Affonso 
Camargo - -Jarbas fassarinho - Francisco Rollemberg -
Mauro Benevides - Rachid Saldanha Derzi --Chagas Rodri
gues - José Fogaça - Almir Gabriel - Marco Maciel -
Jtitahy Magalhães- João França- Cid Sabóia de Carvalho 
- Júnia Marise - Antônio Mariz. 

OBR. PRESIDENTJi: (Chagas Rodrigues)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia; eril ·forma 
do disposto do art. 340, inciso II, do Regimento Interno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão em turno único da Redação Final (afere~ 
cida pela Comissão Diretora em seu_ Parecer n" 248, 
de 1993) do Projeto de Decreto Legislativo n' 19, de 
1992 (n•128186, na Câmara dos Deputados), que homo· 
Ioga o ato do Conselho Monetário Nacional que autori
zou a emissão de papel-moeda, no exercício de 1985, 
no valor de quatorze trilhões de cruzeiros. 

PasSa-se à discussão da redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 

a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 
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Redação final do Projeto de Decreto Legisla
tivo n~ 19, de 1992 (ri." 128, de ]986, n3 Câ.Dara dos 
Deputados). t 

DECRETO LEGISLATIVO 
No , DE 1993 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que 
~utoriza a emissão de papel-moeda, no exercício de 1985, 
no valor de Cr$14.000,000,000,000,00 (quatorze tri
lhões de cruzeiros). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !? Ê homologado o ato do Conselho Monetário 

Nacional que autorizou a emissão -de papel-moeda, no exer
cício de 1985, no valor de Cr$14.0bO.OOO.OOO.OOO,OO.(quatorze 
trilhões de cruzeiros). 

A~t. 29 Es~e Decreto Legislativo entra em vigor !13 data 
de sua publicação. ---

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 2: 

. Discuss~o e~ri tum~ ~~i_c?~da, r.e~aÇao: f~~~(ofere
cJda pela_ CC?missão pirc:tõr~ em seu. parecer n" 278, 
de 1993, dq Projeto de Resolução n'' 59, de 1993, que 
{!Utoriza a cele,bração.do acordo-quadro entre a Repú
blica Federativa do Brasil e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolviinento -- BiRD. (Banco 
Mundial)~ relativ_o- ao_ ~r_cig.ra~a Piloto para a Proieção · 
d~s Florestas TropiCais do Brasil. 

A ·matéria foi incluída em Ordem -·cto Dili., em-virtude 
da aprovação de requerime.nto de dispensa de interstíCio- em 
sessão anterior. 

PasSa-se ã discussão da redação final. (Pausa.) 
Encerrada a discussão, sem apresentação de_emendas, 

a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai à prOmulgação. 

É a seguinte a re~ação final aprovada: 

Redaç~o finãl do Projeto de Resolução n9 59, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, item 28, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1993 

Autoriza a celebração do acordo-quadro entre a 
República Federativa do Brasil e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (Banco 
Mundial), relativo ao Programa Piloto para a Proleção 
das Florestas Tropicais do Brasil. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l~' É autorizada, nos termos do art. 52, incisos V 

e VII, da Constituição Federal e da Resolução n' 96, de 1989, 
do Senado Federal, a celebração' de acordo-quadro entre a 
República FederatiVa do Brasil ê o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD (Banco Mundial), 
relatívo ao Programa Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil, instituído pelo Decreto n~' 563, de 5 de 
junho de 1993. 

Art. 2» O programa descrito no art. 1 o é constituído 
por.um conjunto de projetas integrados do governo e da sacie-

dade civil bra:)ileira, contando com o apoio t~cnico e financt:iro 
da comunidade financeira internacional, que visa a maximizar 
os benefíci.os ambientais das florestas tropicais, de maneira 
consistente com as meta~ de desenvolvimento do País, me
diante a implantação de processos de desenvolvimento susten
tável. 

Art. 3o O acordo-quadro estabelecerá a estrutura bási
ca do Programa· Piloto, esboçando suas principais caracte
rísticas. 

Art. 4" A primeira fase do programa deverá movimen
tar reêursos externos na ordem de US$250,000,000.00 (duzen
tos e cinqüenta milhões de _dólares americanos), em sua maio
ria doações. 

. § 1? Caberá ao Brasil aportar uma. contrapartjtla_corres-_ · 
pendente a dez por cento do total dos. recursos alocados pelos 
participantes do programa. 

§ 29 Os recursoS_ corresponc_lentes à contàlpartidã brasi
leira devem ser devidamente incluídos no Orçamento Geral 
da União. 

Art .. 5"' O Ministé.rio do Meio Ambientç será o órgão 
responsável pelo repasse dos recursos aos demais executores 
do programa, caben'do~lhe, portanto, ·prb\rídenCi'ar jUnto à 
Secretaria' de Orçamento Federal da Presidência da República 
(SOFIPR) a inclusão no Orçamento Geral da União (OGU) 
da previsão de ingresso dos recursos externos -(Fonte .148), 
bem·como firmãr Convênios com os órgãos ou entidades execu
toras para a transferência de recursos, respeitando as normas 
relativas à conclusão qe convénios e à execução financeira. 

Are 6~ Os eventuais empréstimos externos que forem 
_ fifmados COm base n.o: ac_ordo-quadro devem se c submetidos 

individul;llmente à aprovação do Senado Federal. 
_ , Art. -7? Esta reSOlução entrã ·em -vigof ria data de sua 

publicação'. · - - · · · - - - - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rqcjrigues) ~ Passa-se. 
à apreciação do ReqUúirncnto n" 806/93, de urgência, lido 
no Expediente, para o Ofício n'' S 83/93. _(Pausa.) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere fígu

rará na Ordem do Dia _da 2" sessão ordinária subseqüente, 
nos termos do art. 345, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à apreciação do Requerimento no 807193, de urgência, lido 
no Expediente, para o Ofício n"' S 84193. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados_ (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento. passa-se à apreciação da maté

ria nos termos do art. 140, a~ do Regimento Interno. 
Designo o nobre$enador Esperidião Ami1~ para profeiir 

o parecer, em substituição à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN. (PPR - SC. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, Sr::.. ~e_n~~ 
dores, o processo em questão sena ahsolu_tamente ordmano 
-na acepção mais legítima da palavra. por se tratar de rola
gem ·de Letras do Tesouro do Município de São Paulo -, 
não fossem dois incidentes. o primeiro refere-se a data do 
vencimento dessas Letras: dia 31 de agosto, terça-feira. 
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Portanto, esta é a última oportunidade de votarmos, mui
tQ embora eu tenha me empenhado ----:- e não tive nenhuma 
dificuld~de no, plenário - p3.ra consegUir as 5A assinaturas 
que permitiriam a delibt!'ra!:J<,lO a respeito. do assunto, ontem: 
Como ontem não houve sessão do S_e.nado, estamos yi_vendo 
os últimoS 'momentos de uma decisão a respeito do assunto. 

O segu~çlo iqciden.tc prende-se a uma dúvida, aventada 
pelo nobre Senador Eduardo Suplicy, COnstante de um expe
diente que S. Ex~ me encaminhou ante.ontem. Em apreço 
e consideração às colocações do nobre Senador pelo PT, pr~sto 
os seguintes esclarecimentos. , . - . __ . 
' O Seriador -Edu3ri:i0 'Suplicy endereçou-me o seguinte 

·fax- que. you anexar a.o. J..llFU rclatÇr)Q -,às 20~tO~ifl-de' 
anteontem,.depois de ter pedido vista:_ 

"Prezado Senador: 
Considerando o disposto na Resolução n'' 36/92, 

é impOrtâiite qúe a Prefeitura Municipal de São Paulo 
providencie o envio ao Senado Federal dos seguintes 
documentos: 

1) Plano Plurianual de Investimentos; 
. 2) Certidão de Quitação,de.Trjbutos Federais; 

.. 3) o-c:;e~i~i~do. emitido_ pe.la Caixa Econômica 
f~Ç~ral dt;: R~g.u~aridade do F~:rts, por encontrar-se 
a Prefeitura em débito com aquela instituição. 

Cabe lembrar que o certificado de quitação para 
com o FGTS, que V. Ex" havia prometido ser entregue 
no começo no ano, até a presente datanão_ioi ·encami-
nhado ao Senado Federal. Atenciosamente, · 

Senador Eduardo Matarazzo .Suplicy." · 

Tenho aqui um eXemPlar do fax. 
' 'Foram três, portanto, os quesitos suSCitados por S. Ex\ 

que sempre tem dedicãdo grande interess'c pelas matérias con
ceniefltes· à divida, pariiétilàrrnente qu·ando se trata de rola
gero da dívida do Município de São Paulo. 

Primeiro, quanto aO Plano Plurianual de Investi_mentos, 
cabe-me esclarecer que a rolagem da dÍvida mobiliária para 
1993 está prevista no orçamento de 1993, conforme demonstra 
o Ofício no 326/93, de 20 de julho de 1993, encaminhado 
a esta· Casa e ao Banco Central do Brasil. Devo observar 
ainda que a inclusão ·da rolagem no orçamento municipal é 
polítii:a aceita corno s,uficiente pelo Senãdo Feder-al. E, nos 
últimos cinco anos; foi aceita inclusive quando a própria admi
nistração anterior do Município de São Paulo promoveu rola
gero das mesmas dívidas. Devo dizer que T!m uma das vezes, 
na ausência do Senador Eduardo Suplicy, fui o Relator na 
Comissão de Assuntos Económicos. 

Segundo, a Certidão de Quitação de Tributos Federais 
suscitada existe e esclare_ce a existência de débitos. referentes 
a impostos e/ou contribuições. A minha_r~sposta à pergunta 
do Senador Eduardo Suplicy é a seguinte:_ cópias atualizadas 
das certidões negativas do INSS -tributos federais - encon
tram-se juntadas _ao processo. 

A certidão de tributos federais con.tént pendências com 
relação ao Imposto de Renda, mas nenhuma que se refira 
ao PIS-Pasep e ao FINSOCIAL, o que importaria- cm ser 
objeto do alcance da Resolução n~ 36/92. Destaca-se, ainda, 
que tal débito remonta a 1988, e o processo respectivo encon
tra-se no Judiciário para equalização. Enquanto este processo 
encontrava-se sub judice, sempre que necessário, foi autori
zada pelo Senado a emissão de novos títulos para a rolagem 
da dívida. Portanto, no período 1989/1992 não houve emba
raços, eis que a matéria se encontra sub judice. 

Finalmente, a questão mais grave, até porque envolve 
um compromisso que eu teria assumido. é referente ao certifi
cado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço. 

Faz parte do meu parecer o Voto n'' 58/93, do Ministr-o 
da Fazenda, que foi oferecido ao Conselho Monetário NaCio
nal e, em função deste voto, acolhido nO dià. ·13 de 'rôáio, 
deste ano, a situação da Prefeitura de São Paulo foi regula
rizada. Ela, efetivamente, estava irregular, estava inadimplen
te. Foi uma constatação que a atual adminístr"açáo pôde reali
zar já em (evereir_o_ deste ·ano, quando assumi o compromisso 
com a rolagem da dívida dos precatórios, de obter o certificado 
de regularidade~ posto que,.por uma questão de contingência, 
com um mês e alguns dias de administração, ainda. não _t_inha 
sido possível a regularização. 

Mas quero esclarecer que hâ um fato absolutamente novo 
de ontem para hoje. Cabe destacar que a posição da Prefeitura 
é legítima. No dia 24 de agos~o foi expedida uma liminar 
pela Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo. conce
dendo o certificado que a Caixa-Económica Federal não havia 
emitido . 

Portanto, tenho em mãos a liminar que assegura à Prefei
tura Municipal de _SãQ Pa1,1.lo, com base no Voto n" 58/93 
já referido -eu o. tenho em mãos -, dispor de certificado 
de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço. 

Gostaria de citar a seguinte expressão do mandado de 
segurança: , , 

· "Defiro a liminãr, t:Oin v·alídade do certificado até a vinda 
dãs inforfrü:ições." - -

· : F:o.i ,concediÇq um P~~zo de 10 dias, despachado no dia 
24 ,de.agoeto de 19Q3 p~lo Juiz da?"' ',I ara federal da ·seção 
Judiciária d~ São P~ulo, nos_a_u_tos. do {Vlandado de S,egurança 
n' 93.00222350. · 

Portanto, as questões que, legitimamente, tinham sido 
suscitadas pelo Senador Eduardo Suplicy estão saüsfeiras; os 
três quesitos estão satisfeitos. Por essa razão, considero-"me 
à-Vontade para conceder um parecer favorável. acompanhan
do o seguinte projetá de resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 72. DE 1993 

Autorizá a Prefeitura Municipal de São _Paulo a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Município de _São Paulo 
- LFTM-SP, cujos recursos serão destinados ao giro de 
1.360.894.043 Letras Financeiras ·do Tesouro do Município 
de São Paulo - LFTM-SP, vencíveis no segundo sCmestre 
de 1993. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o Fica autorizada a Prde_i_tura Municipal de São 

Paulo, nos termos da Resolução n" 36/92, do Senado Federal, 
a emitir Letras FinariCeiras do Tesouro do Município de São 
Paulo- LFTM-SP, cujos recursos serão destinados à rol agem 
de 1.36_0.894.043 Letras Financeiras do Tesouro Municipal 
de São Paulo - LFTM-SP, vencíveis no segunto semestre 
de 1993. 

Art. 2"' A emissão autorizada no artigo 1" será realizada 
sob as seguintes condições: __ 

a) quantidade: a ser definida no dia de_ resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a parcela de 12% do valor 
financeiro de resgate dos referidos títulos; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras de Tesou

ro- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25-11-87; 
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d) paazo; até 1.461 días; 
e) valor nominal: CR$! ,00; 
n características dOs títu1o~ a sc~em su~stit1:1ídos: 

VENCIMENTO TíTULo QUANTIDADE 
01.09.93 . 691095 821.280.993 
(oortant~ a maior vencível no dia 1° de setembrO)- -
0'1.12.93 . . 691095 . . 273.639.369 
01.12.93 691460 26.5:973.681 
TOTAL: 1.360.894.043 

Perfazendo o total já mencionado; _ _ __ 
g) previsão de colocação e vencimento dos_ títulos a ~e rem 

emitidos. 
Os que serão c_olocados no mercado no dia 1 ~de _setembro, 

razão pela qual terão que ser pagos os atuais no dia 31 de 
agosto, terão vencim_ento cm 1" de setembro de 1996. Os 
que vencerão no dia 1~ de dezembro de 1993 serão vencíveis 
em}\' de dezembro de 1996. A segunda parcela dos._yencíve_is 
em 1" de dezembro de 1993 será _vencívr;.l em 1" de dezembro 
de 1997. . . 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n" 565, de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Decreto n"' 27.630, de 26-1-89. 
Art. 3~ O prazo· para o -exetcício ·da presente autori

zação ·é· de 270 (duzentos_ e setenta) dias_contados da data 
de sua publicação. 

Art. 4\' Esta Resolução entra cm vigor a partir de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n'? 72, 
de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo 
a emitir Letras Finà.néeiias âo T escuro Nacional, do Iyl )Jni_cípio 
de São Paulo (LFTN-SP), cujos recursos serão destinados 
ao giro de I bilhão, 360 milhões, 894 mil e 43 LFTI!-SP, 
vencíveis no segundo semestre de 1993. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto, em turrio único. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1" Secretário .. 
É lida a seguinte · 

EMENDA N• I - Plen 

Dá nova_redação ao artigo 1" do Projeto:_ -
"Art. 1'' É a Prefeitura Munkipã.l de São Paulo, nos 

termos da Resolução n"' 36, de 1992, do Senado Federal, auto
rizada a emitír Letras Financeiras ·do Tesouro dO Município 
de São Paulo-- LFTM-SP, cujos recursos ·sefãO-deSUTiados 
à rolagem do principal, devidaménte autualizado, conforme 
determina o·art. 5o da Emenda Constitucional n'? 3, de 1993, 
das 1.360.894.043 LFTM-SP, vencíveis no 2~sell!cstre de 1993~ 

Justificação 

A nova redação oferecida ao artigo 1 \'do projeto objetiva 
corrigir equívoco contido na solicitação da Prefeitura Muni
cipal de São Paulo ao pretender o refinanciamento de todas 
as suas obrigações e não somente do principal_ devidamente 
atualizado, como estabclece __ 9_ art. 5"' da Emen9:_a _Constitu
cíonal n~ 3, aprovada no correnteano pelo Congresso Nacio
nal. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1993. -Senador Eduar
do Matarazzo Suplicy, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nos termos 
do art. 140, letra a, do Regimento Interno, designo o nobre 
Senador Esperidião Amin para proferir parecer' sobre a emen
da. 

-----~--

Parecer de Plenário 

O SR. ESPERIPIÃO AMIN (PPR ·:::._ Sé:. Pará prólerir 
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. PreSidente, Srs. Sena~ 
dores, a emenda sugerida pelo Senador Eduardo Suplicy', no 
meu entender, é desnecessária e implicaria um ·carátet de· 
interpretaÇão ambígua. - - - · 

As razões pelas quais me manifestO- Coritrário à emenda 
baseiam-se nos seguintes elementos_: _ _ _ _ _ __ 

Primeiro, esse tipó de título é de rendimento pós-fixado, -
com bãSe na variação -de -títulos federais. Portanto, a atuali
zação se dá na exata medida da variação dos títUloS 'federais 
que rastreiam o m~rCado financeiro:~·~· . 

" .Segundo. a modalidade de títulos públicOs; "letras", não 
foi uma invenção da Prefeitura de São Paulo~ decorreu· de 
providências contidas no chamado Plano Ve(ão, de jãneirO 
de 1989, quando o mercado de títulos públicos, com caracte
rísticas de correção em OTN, BTN, INPC-IBGE, foi substi
·tuído por essa modalidade .imposta. -

Finalmente, o art. 5!" da emenda constitucional referida 
pelo Senador Eduardo Suplicy reza: 

" ... no montante necessário-ao refiiianciamento 
do princip'al devidamente atuálizado de suas obriga
ções, representadas por essa espécie de tit'ulos, res
s'alvado o disposto no art. 33. ( ... )" 

Desta forma, a atualização ocorre de acordo com os índi- _ 
ces de valorização do título federal. 

A lastrear a razão do meu parecer contrário, cito do 
parecer do próprio Banco Central do Brasil: 

"Ademais, _cumpre registrar que a operação em 
pauta, ten.do. pOr objetivo o refiqanciamehto d~ títul,os 
hoje em circu.lação, não provocará. aumento d~ .dern,an

_da por recurso no mercado, não devendo. portanto, 
trazer pressão adicional sobre a taxa de_ juros paga 
pelo Fundo de Dívida Pública do Municfpio de São 
Paulo." 

Por essa razão. por entender _que o texto, como apre
sentei, resguarda o contido na Resolução n~ 36/92, e, obvia
mente, por todas as prescriçõeS_superíores;manifestô-me con
trário à emenda prop?sta pelo Senado_r Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIPENTE (Chagas Rodrigues) - O nobre 
Relator conclui contiári"amente à emenda. --

Em discUssão o projeto e a emenda. 
Não havenq9 quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação o projeto, ·sem p·rejüfiCfâa emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovarh queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIPENTE (Chagas Rodrigues)- Em voúição 
a_ einenda. - - --- - -- -

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
A matéria vai à Co'iriiSsão DiretOra par~ a ré-dação final.. 

-1 

O SR. PRESIPENTE (Chagas :Rodrigues) - Sobre a 
mesa. r~dação final que será lida pelo Sr. 1') Secretário. 

É lida a seguinte 
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PARECER N• 289, DE 1993 

(Da Corilissão Diret6ni)~ 

Redação final do Projeto de Resolução n9 72, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 72, de 1993, que autoriza a_Prefeitura Muni
cipal de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesou!o 
do Município de São Paulo- LFTM SP, cujos recursos serão 
destinados ao giro de 1.360.894.043 LITM - SP; vencíveis 
no segundo semestre de 1993. -~ ~ ---- ---~- ---

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de agosto de 1993. 
- Chagas Rodrigues, Presidente - Nabor JúniOr, Relator 
- Júnia Marise - Nelson Wedekin. 

ANEXO AO PARECER N• 289, DE 1993 

Redação final do projeto de Resolução no 72, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a segu~nte - -

RESOLUÇÃO N'', DE !993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município de 
São Paulo - LFTM - SP, cujos recursos serão desti
nados ao giro de 1.360.894.043 LFTM - SP; vencíveis 
no segundo semestre de 1993. 

O Senado Federai rCsolVc:-
Art. J? É a Prefeitura Municipal de São Paulo, nos ter

mos da Resolução n" 36, de 1992, do S_enado Federal, autori
zada a emitif Letras Financeiras do TeSouro do Municíp"io 
de São Paulo- LFTM - SP, cujos r_ecursos_-serão destinados 
àrolagem de 1.360.894.043 LITM -SP, vencíyçis no segundo 
semestre de 1993.. · · 

Art. 2•1 A emissão autorizada no art. 1'-' será realizada 
sob as seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida no dia de resgate dos títulos 
a serem substitufdOs~ deduzida a --p-arcela de 12% do valor 
finaiiCeíro de resgate dos referidos títulos; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras FinanCeira-S do Te_sou~ 

ro ~ LFT, criadas pelo Decreto-Lei n"' 2.376~_de 25.de novem
bro de 1987; 

d) prazo: até um mil, quatrocentos e sessenta e um dias; 
e) valor nominal: Cr$ I ,00; · 
O características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento Título Quantidade 
1°-9-93 691095 821.280.993 
1°-12-93 691095 273.63"9.369 
1°-12-93 691460 265.973.681 

---------
Total 1.36.0.894.043 

g) previsão de colocação e vencimento dos título_s a s_erem 
emitidos: 

Colocação 
1°-9-93 

! 0-12-93 
1°-12-93 

Vencimento 
1·-9-%" 
1°-12-96 
1°-12-97 

Título 
691096 
6910%-
691461 

Data-Base 
1°-9-93 

.,._12-93" 
r•-12-93 

h) Forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
- termos da Resolução n"' 565, de_ 20 de setembro de 1979, 

do Banco Central; 
i) autorização legislativa: Decreto n" 27.630, de 26 de 

janeiro de 1989. 
Art. 3"' O prazo para o exercício da presente autori

zação é de duzentos e setenta dias contados a partir da data 
de sua publícição. 

Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em di~cus-
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. S_enadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovada. 
A matéria vai à promülgação. 

O SR. PRESIDI>:NTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais 
havendo a tratar. a Pre_sidência vai ·encerrar os- ttãb;,1lhos, 
desig[]ando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 138, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia rios termos do art. 315,_V, 
combinado com o 172, 11, d, do Regimento Interno) 

Discussão, cm turno úr;tiCo, do Projeto de L~i da Câmara 
n' 138, de 1993 (n•· 3.719/93, na Casa de origem), que altera 
o inciso IV do art. !3 da Lei n•• 8.03!, de 12 de abril de 
1990. (Dependendo de parecer.) 

-2-
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N"' 156, DE 1992 
(Em regime de _urgência, nOs termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) -

-votação, em turno suplementar, do Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei da Câmara n• 156, de 1992 (n' 1.670/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre partidos políticos, regu
lamenta os arts. 17 e 14, § 3~. inciso V, da Constituição Federal, 
tt!ndo .. 

Parecer, sob n~ 279, de 1993. da Comissão 
Diretora, oferecendo a redação do vencido. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania sobre as emendas de Plenário) 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 109, DE 1993 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336~ c, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cãmara 
n' 109, de !993 (n• 3.602/93, na Casa de origem), que modifica 
a Le_i n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que "regulamenta 
dispositivos constitucionais relativos ã reforma agrária". (De
pendendo de parecer.) 
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-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N'' 69, DE J993 

(Em regime de urgência, nos termos do- art.. 336, c, 
do Regimento Inte_rno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nn 
69. de 1993, de iniciativa da Comissão Diretcita,_ que altera 
o Regulamento AdminiStrativo do Sen3do Fecteial~ t!ánsfor
ma a Auditoria efil"SecrctãfiiCde-Ci:fnW-olc Interno e dá outraS 
providências. (dependendo de parecer). -

-5-
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 49,_DE 1993 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n~ 277, de 1993) ao 
Projeto de Resolução n~49,de 1993, que autoriza acçmtratação 
de operação de arrendamento mercantil, sem aval da União, 
pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.-EMBRAER, 
junto a IBM do Brasil Leasing Ltda., destinada a substituição 
parcial de equipamentos em seu Centro de Pro_cessãmento 
de Dados. 

-6-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 192, DE 1991 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado n' 192, de 1991 (n' 2.654192, 
naquela Casa), de autoria do Sel}ador Divaldo_Suruagy, que 
altera dispositivos da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
-Código de Processo Civil, tendo 

Parecer favorável, sob n" 263, çie 1993, da Comissão 
--de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N·· 87, DE 1993 

Discussão, em turno único-, do Projeto de Lei óa _Câmara 
n• 87, de 1993 (n' 2.162191 na Casa de origem), que denomina 
"Rodovia José Francisco de Sous.a" o trecho federal da 
BR-230 que liga as cidades_ de Sousa e CajazeifaS~ ·no EStado 
da Paraíba, tendo - - -- ---

Parecer favorável, sob n'·' 214, de 1993, da Comis_São 
- de Educação. 

-8-
PARECER N'' 252, DE 1993 

Discussão, em tú.rno único, do Parecer ti" 252, de 1993, 
da Comissão de Constituição, Justiça_ e Cidadania, sobre ques
tão de ordem do Senador Cid Sabófa de Carvâlhó, concluindo 
ser de dois quintos da composição do Senado, o quórum para 
aprovação de Projetas de Decreto Legislativo de outorga e 
renovação de concesão, permissão e autorização para serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens. conforme previsto 
no § 2~ do art. 223 da Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-s~ a sessão às 19 horas.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 66, DE 1993 

Disciplina a distribuição de jornais e revistas no 
Senado Federal. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua 
competência regimental e regulamentar, resolve: 

_ -Art:- -1~' A distnOuição de jornais e revistas para Senador 
e O~gãos da Casa será feita segundo os critérios e quotas 
estabelecidos neste Ato. 

§ 1'-' Cada Senador receberá, exclusivamente, no res
pectivo gabinete ou residência, de acordo com sua escolha, 
o total de 4 (quatro) jornais, sendo um de Brasília, um do 
Rio de Janeiro, um de São Paulo e um do Estado repre-sentadO, 
e 2 (duas) revistas de sua preferência. 

§ 29 Os líderes e membros da Mesa farão jus a uma 
quota de 6 (seis) jornais e 2 (duas) revistas de sua Pieferência. 

§ 3º A Diretoria-Geral e a Secretaria-Geral da Mesa 
farão jus a 3 (três) jornais e 2 (duas) revistas de sua preferência, 
às dema.is SecretariaS, Subsecretarias e ao CEDESEN serão 
fornecido-s 3 (três)_ jornais, sendo um de Brasflia, Um de São 
Paulo e uin do- Rio de Janeiro. -- · 

§ 4" A Consultorh Gerai e a Comissão.Permanef1:te de 
Licita~ão poderão solicitar até 2 (dois) jornais, a serem entre
gues rios respetivos gabinetes. 

· § 5o O Comitê de Imprensa poderá solicitar até ô (seis) 
jornais e 1 (uma) revista, a serem entregues nó respectivo 
Comitê. 

, . § 6° A SUbsecretaria de Biblioteca e a Subsecretaria 
de Divulgação poderão solicitar todos os jornais e revistas 
necessários aos serviços, que passarão a fazer parte do arquivo. 

Art. 2~ Este Ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário, espe
cialmente o Ato da Comissão Diretora nn 6, de 1991. 

Sala da Comissão Diretora, 25 de agosto de 1993. -
Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Julio Campos, Nelson 
Wedekin, Junia Marise, Beni V eras. -

21' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DIRETO
RA 

REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 1993 

Às doze horas do dia vinte e cinco de agosto de um 
mil, novecentos e noventa e três, reúne-se a ComisSão Dire
tora do Senado Federal, na Sã.!a ôe Reuniões da Presidência, 
co_m a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores 
Humberto Lucena, Presidente, Chagas Rodrigues, Primeiro 
Vice-Presidente, Júlio Campos, Primeiro SecretáriO, Júnia 
Marise, Terceira Secretária, Nelson Wedekin, Quarto-Secre
táriQ. e B~ni V eras, Suplente. 

Deixam de comparecer, por motivos justificadOs, os Ex
celentíssimos S~nhores Senadores Levy Djas, Segundo Vice
Presidente, e Nabor Júnior, Seglifld6 ·secretário. 

O Senhor Presidente dá início à Reunião e submete aos 
presentes os seguintes assuntos: 

a) Requerimento n"'756, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Alfredo Campos solicita a transcriÇão, nos Anais do Sena
do Federal, do pronunciamento do professor Felipe Tiago 
Gomes, em agradecimento à homenagem do Congresso Na
cional pelo transcurso do cinqüentenário de fundação- da 
"Campanha Nacional de Escolas da Comunidade- CNEC". 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a e"ncami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

b) Requerimento n" 760, d.e 1993, no qual o Senhor Sena
dor Esperidião Amin solicita ao Senhor Ministro da Fazenda 
informações sobre possível acordo firmado pelo Banco do 
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Brasil, com vistas a criação de cargos· de Auditor Sindical 
a serem distribuídos por diretorias daquele Banc.o. , 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e<\ encami
nham à Secretaria-Geraraa-Mesa para as dev(das-prõ'Yi·d~n-
cias; - --- - -- - · 

c) Requerimento n' 762, de 1993, no qual o Senhor Sena
. dor Moisés Abrão solicita ao Senhor MiniStrO-da AgriCultura 
informações ·atínentes à Companhia Nacional de Abasteci
mento- CONAB. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a eíicaffii
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
cias; -- · 

d) Requerimento n" 763, de 1993, no qual o SenhcirSena
dor Esperidião Amin solicita a transcriçãO; nOS AhàiS dó Sena
do Federal, da matéria intitulada "Os Jabaculês de Lula", 
de autoria do jornalista Josias de SouZa, publicada no jOrnal 
Folha de S. Paulo, edição de 16 de agosto de 1993. · 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa -para as devidaS- prov.idên-•; . 

e) Requerimento n\"'773, de 1993, no qual o Senhor Sen~
dor Alfredo Campos solicita a transcrição, ncYDiário do Con
gresso Nacional, do artigo "A coragem da paciência", de 
autoria do Senhor Deputado José Serra, publicado no jornal 
Folha de S. Paulo, edição de 17 de agosto de 1993. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria -e 3 enCaini
nham à Secretaria-Geral -d:i- -Mesa para as devidas providên-
ciu; · 

f) Requerimento n"' 774, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Epitácio Cafeteira solicita ao Senhor MíniStro da Fazenda 
informações atinentes à- destiilação dada pelo Governo às re-
servas monetárias internacionais do País. - -

Os presentes, após exame, api"ovarri a matéria c a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas proVIdên
cias; 

g) Requerimento n'778, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Esperidião Amin solicita a transcrição, nos-Ariais do Sena
do Federal, das matérias .. 0 dinheirO da CUT'', publicada 
no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 19 de agosto de 
1993; e "Lucena descarta CP! da 
CUT", publicada no jornal Folha de S. Paulo, na mesma 
data._: .-

Os presentes, ãpós exame, aprovam a matéria e á encá:rrii
nham à Secretraria-Geral da Mesa para as devidas__providên-
cias; --

h) Requerimento n\"'779, de 1"993, no qual o Senhor Sena
dor Magno Bacelar solicita a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do "Manifesto cúiltra a revisão-COilshtuciona1 -
o Brasil real e a atual Constituição", emitido por entidades 
representativas das causas populares ao organizar o Movi
mento Cívico contra a revisão Cónstituciátlal. 

OS presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

i) Projeto de Resolução que "transforma cargos vagos 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal e dá outras provi
dências". 

Após discussão, os presentes aprovam e assinam o respec
tivo Projeto, que é encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa 
para as devidas providências; 

j) Ofício n' 4//93, da Consultoria-Geral, pelo qual o Se
nhor Consultor-Geral emite parecer à denúncia, por crime 

de responsabilidade, apresentada pelo Senhor Fernando Licí
nio Pereira e Souza, contra o Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Senhor Ilmar Gaivão. 

É. designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a 
matéria; , · _ 

k) Processo n' 005210/93-3 (anexo: Processo n' 
011802/92-8), relativo à realização de Curso e Prova Específica 
para 125 candidatos, aprovados em concurso público, com 
vistas à ocup~ção das vagas eXistentes para o cargo de Técnico 
Legislativo, Area de Especialização - Segurança, conforme 
autorização da Comissão Diretora, em sua 63 Reunião Ordi
nária, realizada em 2 de março de 1993. 

E designado o Senhor Primeiro Secretário para relatar 
a matéria; · 

I) Processo n' 016238/93-1, pelo qual o Grupo Especiiil 
de Trabalho, criado pela Portaria n' 10, de 1993, do Diretor
Gei:al, encaminha pedidos de inclusão na Proposta Orçamen
tária para'l994, formulados por diversas entidades. 

Após discUssão, a Comissão Diretora aprova a inclusão, 
na forma solicitada; 

m) Processo n' 016757/93-9, em que o Senhor Secretário
Executivo do Ministério- dOs Transportes solicita reconside
ração da decisão adotada pela Comissão Diretora, em sua 
20~ Reunião Ordinária, realizada em 12 de agosto de 1993, 
referente à doação de bens em desuso do Senado Federal. 

Após exame, a Comissão Diretora decide contrariamente 
ao pedido -de -reconsideração. 
_ O Senhor Presidente, então, passa a palavra ao Senhor 
Prürieiro Secretário, que leva ao exame da Comissão Diretora: 

a) Parecer favorável à proposta de Ato da Comissão Di
retora que altera o art. 12 do Ato n' 9, de 1987, e o caput 
do art. 11, do mesmo Ato, com a redação dada pelo Ato 
n9 12, de 1991, ambos da Comissão Diretora; e o Projeto 
de Resolução que "altera a Resolução nço 12, de 1985, e cria 
novos benefícios no Pecúlio dos Servidores do Senado Fede
ral". 

Os presentes aprovam o parecer e assinam o respectivo 
Ato, que vai à publicação; e o Projeto de Resolução, que 
é encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas 
providências; 

b) Proposta de emenda modificativa ao Projeto de Reso
lução n9 66, de 1993, que dá nova redação ao art. 5"' da Resolu-
ção o' 88, de 1992. · ·· · · · · 

Após discussão, a matéria é aprovada-e a e"ffienda assinada 
pelos presentes, para encaminhamento à Secretaria-Geral da 
Mesa; 

c) Proposta de Ato que "disciplina a distribuição de jor
nais e revistas no Senado Federal". 

___ Os pr~sentes aprovam a proposta e assinam o respectivo 
Ato, que vai à publicação. 

Com a palavra, o Senhor Quarto Secretário apresenta 
parecer oral favorável ao Processo n(' 016558/93-6, relativo 
à_ extensão do Auxílio-Alimentação a servidores suJf:ltoS à 
jornada de quarenta horas semanais no serviço público, fede
ral e distrital. 

O parecer, após discussão, é aprovado pelos presentes. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 

encerrada a reunião, às treze horas e vinte e cinco minutos, 
pelo que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e 
Secretário da Comissão Diretora, laVrei a apresente Ata que, 
depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 25 de agosto de 1993. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 



Agosto de !993 DIÁRIOpOTONGRESSO NACJONAL(Seção II) Sexta-feira 27 8197 

CONVÊNIO 
Convênio que firmam o Senado Federal e o Minis

tério da Cultura, para promoção e realização de progra
ma editolial conjunto. 

O Senado Federal, neste instrumento designado como 
Senado, representado pelo seu Presidente, Senador Humberto 
Lucena, e o MiniStério da Cultura, neste instrumento desig
nado como MinC, representado pelo seu titular, Embaixador 
Antônio Houaiss, têm entre si ajustado programa editorial 
conjunto, a ser desenvolvido nos termos do_ presente Con
vênio. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O objeto deste Convênio é a co-edição de umél coleção 
de livros assim qualificada: --

COLEÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA 

Publicação de textos selecionados, com e~!1Jdos_ introdu
tórios e cronologia, concernentes a estadistas, parlamentares, 
políticos, escritores e doutrinadores cujq ~d~,ário e cujo desem
penho tiveram, no seu tempo, expressiva foiça de irradiação. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Os Órgãos executivos do programa editorial conjunto 
objeto deste Convênio são, por parte do Senado, seu Centro 
Gráfico, e por parte do MinC, o Museu da República. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Cabem ao Museu da República os trabalhos de elabo.
ração dos originais e os de revisão de provas a partir da segunda 
revisão; cabem ao Centro Gráfico do Senadõ OS- -trabalhos 
de produção gráfica, após o Imprima-se do Museu da Repú-
blica. · 

CLÁUSULA QUARTA 

A seleção de títulos e o acompanhamento de sua edição 
ficarão a cargo de um grupo executivo constituídQ por repre
sentante do Gabinete do Presidente do Senado, como seu 
coordenador; um representante do Museu da República; e 
um representante do Centro Gráfico do senado. 

CLÁUSULA QUINTA 

Ca:da livro editado decorrente do programa editorial con
junto objeto deste Convênio conterá indicaçã.o.. de que se trata 
de obra em cc-edição do Senado e do Museu da R~pública, 
além de nominatas com a indicação de titulares institucionais 
e colaboradores destacados. 

CLÁUSULASEXT,'\ 

Das tiragens, metade caberá ao Senado e metade ao Mu
seu da República, um e outro com a livre disposição dos 
seus e'xemplares. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Cada ano a definiçãO do programa -editorial convencio
nado e a das tiragens de cada livro serão providas em termo 
aditivo. -

CLÁUSULA OITAVA 
O cronograma dos repasses será proposto pelo grupO 

executivo a que se refere a Cláusula Quinta. de acordo com 
a programação editorial do ano e de acordo. 

CLÁUSULA NONA 
Os cUstos-serão.debitados à-Coordenadoria de PublicaÇão 

da Presidência do Senado Federal, de acordo com a decisão 
da Mesa Diretora, em 25-4-89. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Caberá ao Centro Gráfico do Senado Federal - CE
GRAF, dentro de sua programação industrial, determinar 
os prazos de entrega. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA 

Este Convênio poderá sofrer modificações desde que haja 
interesse comum das partes convenentes, mediante Termo 
Aditivo, bem como rescindido por qualquer das partes através 
de comunicação expressa, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, bem como no caso de infração comprovada de 
qualquer das cláusulas. 

Assim de acordo, firmam o presente instrumento em duas 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas 
abaixo assinados, para que produza os seus efeitos jurídicos. 

Brasília, de julho de 1993.- Humberto Lucena, Pre-
-sidente do Senado Federal. - Antônio Houaiss, Ministro da 
Cultura. -

Testemunhas: segue assinaturas. 
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ANO XLVIII- N•l41 SÁBADO, 28 DE AGOSTO DE 1993 BRASÍLIA - DF 

.-----CONGRESSO NACIONAL--------. 
Faço saber que o C~ngresso Nácfófial aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado 

Federal, nos termos do art. 48, item 28 d() Regimento Interno, promulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO N• 23, DE 1993 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional 
de papel-moeda no valor de NCz$87.600.000.000,00 (oitenta e sete bilhões e seiscentos milhões 
de cruzados novos). 

O Congresso Nacional decreta: · · 
Art 1•. Ê homologado o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissãoadicional 

de papel-moeda, no exercício de 1990, no valor global de NCz$ 87.600.000.000,00 (oitenta e sete bilhóes 
e seiscentos milhões d_e_ cruzados novos), em· resposta fi solicitação e às razões constantes da Mensagem· 
n• 158, de 2 de marçõ'ile 1990, do Poder Executivo. ·• 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na .data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de agosto de 1993. ;-Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28' do Regimento Interno, promulgo o seguinte:_ 

DECRETO LEGISLATIVO N• 24, DE 1993 

Dá nova redação ao art. 4• do Decreto Legislativo n• 92, de 1992. 

O Congresso Nacional decreta: . _ 
Art 1• O art. 4• do Decreto Legislativo n• 92, de 1992 passa a vigorar com a seguinte redação: . 
Art 4•' Nas viagens oficiais ao exterior O Presidente da República e o V ice-Presidente da República 

!árão jus, optativamente, a diárias de valor correspondente .a uni trigésimo da respectiva remuneração, · 
fixada de acordo com os arts. 1'' e 2', ou ao pagamento das despesas de hospedagem e alimentação." 

Art 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de agosto de 1993·. :_Senador Humberto_LucenarPresidente. 
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EXPEDIENTE 
CI!N'I'IIO OII.APICO DO !miADO Pl!DI!IlAL 

MANOEL VILElA DE MAOALIIÁES. 
Dln!Gr.Oeral do Suado P..W.I 

. AGACIEL LlASILVA M.>,IA 
Dire10r EaCIIDVO 
CARLOS HOMERO VIEIRA NIJ<A 
Oin101 Adaiailaaavo 
IXIZ CARLOS BASI'OS . · . 
Direw JM•Inll • ' 
fLORIAH AUOUSTO COU11NHO MADRUOA 
Din10r Aoljuto 

DIÁIUO DO CONOJU!Sa) NACIONAL 

ASSINATURAS 

Sell•lral ...... _ _.;.",,;,_,,,".:..N •• : •• :.--·--···---------- CrS 70.CXXUI) 

Ti·- J.lllO __ ,.._ 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eU, Humberto Lucena~ Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLA. TIVO N• 25,. DE 1993 
Homologa ato do conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, 

no exercício de 1985, no valor de Cr$14.000.000.000.000,00 (quatorze trilhões de cruzeiros). 
O Congresso Nacional decreta: . · , . . . . .. · ._ · . . · · · . . 

· 'Art 1• É homologado o ato do Conselho Moneiário.Nàcionai que autorizou a emissão de papei
moeda, no exercício-de 1985, no vaior de Cr$14.000.000.000.000,00 (quatorze trilhões de cruzeiros). 

Art 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor ~a data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de agosto de 1993. -Senador Humberto Lu~ena Presidente. 

'' 
~------------------------------------------------------~-· 

.--------'·iENAD<i tED~ÊRt<. __ A.AlL.''---~ 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Chagas Rodrigues, 19 V ice-Presidente, no exercício 

da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do ~egimento Jntt::rno, promulgo a seguint_e~ 
RESOLUÇÀO N• 67, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Município de São Paulo- LFTM-SP, cujos recursos serão destinados ao giro de 1.360.894.043 
LFTM-SP, vencíveis no segundo semestre de 1993. · 

O Senado f'ederal resolve: 
Art. 1' É autorizada a P.refeitura Municipal de São Paulo, nos termos da Resolução n' 36, de 

1992, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo- LFTM-SP, 
cujos recursos serão destinados ã rolagem de 1.360.894,043 LFTM-SP, vencíveis no segundo semestre 
de 1993 . 

. Art. 2~' A emissão aUtoriZada riO art. 1~' será realizada sob as-seguintes condições: 
a) quantidade: a ser definida no dia de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 

de 12% do valor financeiro de resgate dos referidos títulos; 
b) modalidade: nominativa-transferível; · · 

., c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro-LFT, criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; · ·· 

d) prazo: até 1.461 dias; 
e) valor nomial: CR$ 1,00 
O características dos títulos a serem substituídos: 

VENCIMENTQ _ TÍTULO 
01.09.93 691095 
01-~2.93 691095 
~1-12.93 691460 

----~º~-

QUANTIDADE 
821-280-993 
2'73.639•369 
265.973.681 

1~360.894-043. 
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g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

~Ç.M;_ÃO 
01.09-93 
01~12-93 

01..l.2-93 

VENC,I MEN'l'O 
01.09.96 
01.12.96 
01.12.97 

'l' í: 'T,'.ULQ. 
691096 
691096 
691461 

01\'rA-BASE 
-·01. 09.93 
01.12.93 
01.12.93 

h) forma de colocação: através _de ofertas públicas, nos tenrios da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: De_creto n• 27.630, de 26 de janeiro de 1989. _ _ 
Art 3•'. O prazo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias contados 

a partir da data de sua publicação. · 
Art 4•. Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de agosto de 1993. - Senador Chagas Rodrigues, 1' VicecPresidente, no 

exercíciO da Presidência. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu~ Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimellto Interno, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO N• 68_, DE 1993 

Autoriza a celebração do acordo-quadro entre a República Federativa do Brasil e 
o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD Banco Mundial), relativo 
ao Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1• É autorizada, nos termos do art. 52, incisos V e VII, da Constituição Federal e da 
Resolução n' 96, de 1989, do Senado Federal, a celebração de acordo-quadro entre a República Federativa 
do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial), 
relativo ao Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicafs do Brasil, instituído pelo Decreto 
n' 563, de 5 de junho de 1992. · 

Art. 2• O programa descrito no art. 1' é constituído por um conjunto de projetas integrados 
do Governo e da sociedade civil brasileira, contando com o apoio técnico e financeiro da comunidade 
financeira internacional, que visa a maximiiir QS- benefíCiOS ambientais das florestas tropicais-, de maneira 
consistente com as metas--de desenvolvimento do País, mediante a implantação de processos<'de desenvol
vimento sustentável. 

Art. 3' O-acordo-quadro estabelecerá a estrutura básica do Programa Piloto, esboçando suas 
principais Caractcrístitâs. - - -- -- -- - - - - -

Art. 4~ A primeira fase do programa deverá movimentar recursos externos na ordem de 
US$250,000,000.00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares americanos), em sua maioria doações. 

§ l9 Caberá a:o Brasil aportar uma contra partida correspondente a dez por cento do total dos 
recursos alocados pelos participantes do programa. 

§ 2• Os recursos correspondentes à contrapartida brasileira devem ser devidamente incluídos no 
Orçamento-Gerai da União. .. _ _ _ _ .. _ _ . · . . _ .. _ -

Art. 5• _ O Miríistério do-Meio Ambiente será o órgão responsávél pelo repasse dos recursos 
aos demais executores do programa, cabendo-lhe, portanto,_providenciar junto â Secretaria de Orçamento 
Federal da Presidência da Repúl>lica (SOF/PR) a inclusão no Orçamento-Geral da União (OGU) da previsão 
4e ingresso dos recursos externos (fonte 148), bem como firmar convênios cpm ós órgãos ou entidades 
executoras para a transferência de recursOS, respeit3.nd0 ã.s nOrmas relatiV-as ã conclusão de convênios 
e à execução financeira. - · · - - - " 

Art. 6~' Os eventuais empréstinl.õs ·externos que foréin firm-adgs corn base no acOI:do-quadro devem 
ser submetidos indiv_iduahnente à aprovação' do Senado Federal. · 

Art. 7' Esta resolução entra ero vigor na data de sua pub)!cação. _ . ___ . _ 
Senado Federal, 27 de agosto de 1993 . ..:.__Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADO- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
RES: presença acusa o-tórtlparecirnentu de 10 Srs. Senadores. Ha-

Beni V eras _ Chagas Rodrigues _ Elcio __ Álvares _ Epitácio vendo numero regimental, declaro aberta a sessão. _ 
Cafeteira_ Esperidião Amin _ Jarbas Passarinho_ Jonas Pinheiro Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
_Magno Bacelar_ Mauro Benevides _ Valmir Campelo. O Sr. 1" Secretário procederá à leitÚra do._Exp"ediente.· 
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É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESLDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicações:~ 
N• 296 a 298, de 1993 (n• 535 a 537193, na origem), 

de 26 de agosto do corrente, referente à aprovação das maté
rias constantes das Mensagens SM n"~ 166 a 168, de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Expeo 
diente lido vai ã publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. P_residente, 
Srs. Senadores, estamos todos cansados de saber da tncrível 
complexidade do Sistema Tributário Nacional. Sabemos dessa 
complexidade e, o que é pior, da sua inoperânciá ·e da evasão 
de receitas, devido a essa estrutura tributária complicada. 

Vamos fazer uma pequena análise do Sistema Tributário 
Nacional, que, co.nforme dispõe a COnstituição Federal, com
põe-se de três tipos de tributos: o imposto, a taxa e a contri
buição de melhoria, que podem ser baixados nos níveis fede
ral, estadual e municipal. Além dessas três eSpécies, é facul
tada à União estabelecer contribuições sociais no domínio 
econômico, mediante lei complementar, assim como aos Esta
dos, Distrito Federal e Municíp-ios é autoriZado instituir contri
buições de seus servidores para custeio da Previdência e Assis
tência Social. 

Não obstante essa simplicidade estrutural da orgf!.nização 
fiscal do Brasil, proliferam hoje mais de 50 tipos de tributos 
gerais, nesses três níveis, sendo que somente a União é_ respon
sável por mais da metade do_s institutos fiscais. 

Tivemos a paciência de levantar tais tributos, para cuja 
mera citação, visando-se a ter uma idéia~da~ comple~idade 
de que estamos falando, solicitamos a compreensão do Sr. 
Presidente e dos nobres Senadores. 

Os tributos federais são, cm termos d-e impostos: Imposto 
de Renda, Imposto Sobre Produtos Industrializados, Imposto 
de Importação, Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru
ral, Imposto Sobre Operações Financeiras e Imposto de Ex
portação. Não computamos o Imposto Sobre Grandes Fo~;"tu
nas, uma vez que ainda não foi regulament~do. 

Quanto a contribuições especiais de responsabilidade da 
União, computamos sobre a folha de salários: salário-famllia, 
salário-maternidade, salário-educação, Sesc/Senac ou Sesi/Se
nai, Incra, Fundo de Garantia do Tempo -de Serviço, e contri
buição previdenciária paga pelo empregador. Sobre o fatura
mento, temos: o PIS/Pasep e o Cofins, que vem sendo contes
tado judicialmente, tendo substituído o Finsocial. Sobre o 
lucro, registramos a contribuição social. Além d~~sas, há ainda 
as contribuições sindicais. 

No que se refere a_ taxas federais, temos: Taxas Portuá
rias; Taxas de IAA, IBC, CVM; Taxa Adicional ao Frete 
Para Renovação da Marinha Mercante; Taxas de Serviços 
Cadastrais; Taxas de Organização e Regulamentação do Mer
cado da Borracha- TORMB; Taxa de Classificação, Inspe
ção e Fiscalização Animal, Vegetal e de Consumo, de compe
tência do Ministé"rió da Agricultura; Taxa de FiscaliZa-Ção dos 
Produtos Controlados pelo Ministério do Exército; e outras 
de menor importância. 

Em termos de tributos estaduais, temos os impostos sobre 
a transmissão causa mortis e· doação de bens e direitos; sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e- prestaÇão 
de serviços de transportes interestaduais e intermunicipais e 
de comunicação; sobre propriedade de veículos automotores 
e, ainda, o adicional do imposto de renda incidente sobre 
lucros, ganhos e rendimentos de capital. 

As taxas estaduais, de caráter geral, são: taxa de fiscali
zação e serviços diversos; taxa de vistoria de veículos de trans
portes coletivos intermunicipais; taxa de apreensão de animais 
em rodovias estadUais; taxa de vistoria em painéis e anúncios; 
taxas de custas e emolumentos judiciais; taxa de custas e effió-

- Jumentos extrajudiciais; taxa de serviços de trânsito; taxa de 
assistência aos médicos; e taxas e emolumentos da Junta Co
mercial, Registro de Comércio e Afins. 

Há, ainda, as contribuições estaduais ao Fundo de Assis
tência Judiciária e as relativas à Carteira de Previdência aos 
Advogados. 

Os impostos municipaiS- São: imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana;- imposto sObre· transmissão inter 
vivos de bens e direitos reais sobre imóveis; imposto sobre 
vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos- exceto 
óleo diesel -; e o impost9 Sobre serv~ç;~s de quaisquer natu
reza. 

Em termos de taxas municipais, registramos aquelas exis
tentes em certos Municípios economicamente-ID"ãis fortes do
País e também mais organizados: taxa pelo exercício de poder 
de polícia; taxa de licença· (>ela lOcalização, funciOnamento 
e instalação de atividades; taxa sobre atividades comerciais, 
industriais, profissionais e siffiilares;- taxas de licença parã. trá
fego de veículos; taxa de licença para estacionamento de veícu
los; 'taxa de licença para pUblicidade; taxa de licença para 
escavações e re_t_jrada de materiais do_ sub~Olq; t~xa de licença 
para construções, arruamento e loteamentos; taxa de licença 
para elevadores, monta-cargas e escadas rolantes; taxa de 
limpeza pública; taxa de prestação de serviços; taxa de Sinistro; 
taxa de conservação de vias e logradouros públicos; e, final
mente, taxa de serviços preparatórios de pavimentação. 

Pedimos desculpas aos ilustreS pares pela longa descrimi
nação dos tributos nacionais,_ m:as a- nossa "_intenção é justa
mente mostrar a face objetiva da complexidade do Sistema 
Tributário Naciona) e como ele massacra o cldadão, a peque
na, a média e, sobretudo, a grande empresa organizada qtie 
atua no País. Dificilmente .uma empresa de porte razoável, 
que trabalhe com certa estrutura empresarial yertical ou hori
zontal, pode fugir da incidência, se não de todos os tributos, 
pelo menos dos principais e- mais financeirãriierite contun-
dente ... s. . · · . . 

E realmente muito difícil uma indústria produzir no Brasil 
e ser competitiva junto ao· rilercado internacional ou apre
sentã.r nível baixo de preços para suprimento do mercado 
jnterno. O resultado adicional a esses dois aspectos é a sone
gação pe renda e a bata,lha jurídica· para o questiohâmento 
daqueles tributos de impfantação legal contestável. 

No Brasil, para cada cruzeiro real arrecadado em tributos, 
1,2 cruzeiro real é sonega(fo. AO lado da evasão, existem 
pendências judiciais, de carâter geral, relativas ao Finsociãl, 
entre 1989 e abril de 1992; e ao COFINS, que veTo substituí-lo 
a partir desta data; ao PIS, desde a sua iri.lplantação n:tédiante 
decreto-lei e à contribuição social sobre lucro, que não poderia 
ter sido cobrada no exercício de 1988. . - -

À maneira açodada e _controvertida com que os aparatos 
-governamentais implantam novos tributo~ no País, som·a-se 
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a persistente caminhada dos governos na expansão da carga 
tributária, mediante implantação de elevações de alíquotas 
de incidência. Só para se ter uma 'idéia, damos um exemplo 
bem significativo dessa última afirmação: em termos reais, 
em moeda constante, o Imposto de Renda quase dobrou desde 
o ano de 1980, justamente quando a maioria dos países desen
volvidos fez exatarnente o contrário. Nesse mesmo_ período, 
ficou idên~ico o ünposto. 

Desde anteontem- pasmem, Srs. Senadores!----:-, os jor
nais vêm ventilando que o Ministério da Fazenda pretende 
ampliar as alíquotas do Imposto de Renda, como se não bas
tasse o IPMF, que nos foi enfiado goela abaixo. 

Como conseqüência, a evasão provoca gra.ndes injustiças, 
penalizando exatamente aqueles setores bem organizados e 
tradicionalmente corretos. É o que demonstram os assom
brosos dados publicados pelo rcnomado consultor Antoninho 
Marmo Trevisan, em abril próximo passado: apenas 10 mil 
empresas respondem por 82% do Imposto de Renda efetiva
mente recolhido, de_um universo global de 4 milhões de contri-
buintes pessoas jurídicas regisÜ"adas. -
, Está claro para nós que-essa: situação não pode pefdurar. 
A época da revisão constitucional. que se avizinha, teremos 
que, necessariamente, lazer ampla, profunda e-estrutural re
forma do Sistema Tributário Nacional, sempre no propósito 
de simplificá-lo, dar-lhe exeqüibilidade geral e tomá-lo mais 
justo e _eqüitativo. Segundo o mesmo -consultor, um sistema 
eficaz de tributação é aquele que tenha a concepção simple's, 
alíquotas razoáveis e gerais; controle, arrecadação, fiscali_za
ção e punição eficientes; gove-rnOs c_omcredibilidade político
administrativa e -transparência na pre_stação das contas pú
blicas. 

No _entanto, Sr.. Presidente, Srs. Senadores, alguns seg
mentos da indústria e da atividade de serviços nacionais deve
rão ter imediata redução da carga tributária, não só no qUe 
se refere a tributos federais, como o Imposto de Renda citado, 
o IPI, o imposto de importação e as contribuiçõ_es Sociais, 
mas também no que se refere ao ICMS, de incumbência dos 
Estados federados. •n 1; , 

Não defendemos essa redução pura e simplesmente para 
aumentar os lucros das empresas, mas sim para que haja rein
vestime_ntos necessários para a criação Ou manutenção de em
pregos e atendimento à população brasileira a preços razoá
veis,- sem que haja neces_sidade de atacarmos a balança do 
comércio exterior com evasão de diVisã.s preciOsas. Esse- é 
o caso de segmentos em que o reinvestimento é primordial, 
como as indústrias de produtos· farmacêuticos e de higiene 
e limpeza. Há outras situações, 'G'.Omo a da indústria de alimen
tos, que é a mais crítica, pois envolve circuD.SI:ãncias quase 
exclusivas de grande recessão setorial, mediante gran,dt.ociosi
dade produtiva. Existem ainda as_ escolas particu.lares, que 
pagam imposto.s indiretos na compra dos seus insumos básicos, 
além de contribuírem substancialmente na maioria dos tribu
tos diretos_como o Imposto de Renda e contribuições federais, 
que poderiam estar destinando boa parte desses recursos, des
pendidos em reinvcrsão~ com o aumento de vagas aos estu
dantes e barateamento das anuidades escolares. 

No caso da indústria farmacêUtica, ela produziu, em 198'1, 
cerca de 1,8 bilhão de unidades, faturando cerca de 2,6 bilhões 
de dólares equivalentes. Apesar dessa pujança produtiva! o 
Brasil dominava, há dez anos, 3% do meicado mundial de 
drogas farmacêuticas. Hoje, não detém sequer 1 ,4%, confor
me dados publicados em março passado pelo Vic_e-Presidente 
da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica- Abifar-

ma, José Eduardo Bandeira de Me !lo. Segundo ele, se a indús
tria em questão não investir de 150 a 200 milhões de dólares 
equivalentes por ano, terá participação nula, praticamente, 
em novas descobertas de drogas. A Abifarma estima que preci
saria de algo entre 500 e 600 milhões de dólares equivalentes 
anuais para "começar a tecnologia de descoberta" setorial. 

No que se refere a preços e lucros, o produtor brasileiro 
fica com 34,9% do preço final, enquanto a indústria norte-a
mericana tem elevado gradualmente a sua margem, estando 
hoje com 69% do preço de venda ao consumidor. Segundo 
a Abifarma, essa é a diferença que permite aos americanos 
investir centenas de milhões de dólares em pesquisas, de forma 

-alcançar o produto-mais moderno e, assim, avançar no mer
cado mundial. Segundo essa mesma fonte. das 100 drogas 
mais precisas existentes no mundo, na atualidade, 95 foram 
descobertas pela indústria privada, mediante_ investimento em 
tecnologia e pesquisa de ponta, ficando as restantes para as 
universidades, governos e pesquisadores individuais. 

No caso das e~colas particulares, os números são, tam
_l)ém, muito significativos. Das 1.000 crianças que começam 
o primeiro grau, somente 63 concluem o segundo grau. Dessas 
63, apenas 48 chegam à universidade, sendo que unic3mente 
8 concluem um curso de especialização universitária. O núme
ro estimado de analfabetos, em 1990. no Brasil, correspondia 
a 18% da população, algo superior a 25 milhões de brasilefros. 
Em termos- de segundo grau, a ofei:"ta de matrículas corres
ponde a apenas 35% do contingente demandador. O Japão 
oferece 96%. País menos dotado de recursos,_a Coréia, oferece 
94%. Nossos pi:'ópriõs viZinhos, como o México e a Venezue_la, 
ofertam 55% e 45%, respectivamente. Em termos de terceiro 
gráu, temos-cerca de 1% do total da população estudando 
nas universidades brasileiras. Possuímos apenas 20 mil douto
res ''PhD", enquanto necessitamos de, pelo menos, 400 mil. 

Tudo isso ·nos deiXa claro que o Estado brasileiro não 
tem conseguido atender aos reclamos da população interna, 
apesar da importante participação das- Unidades federadas e 
dos municípios, nos três graus-de ensino. Ê lógico que a ação 
do Estado tem que ser complementada pela iniciativa privada, 
que, por sua vez, requer as condições econômicas e financeiras 
necessárias para realizar o reinvêstürie'nto exigido, visando 
a esse atendimento global. 

Qúanto à indústria alimentícia, esse segmento importante 
mostra um cenário também dramático, motivado, nesse caso, 

-pela es-tagnação económica. Apesar de _deter um quadro de 
800 mil empregados - a)go em torno de ~3% da população 
economicamente ativa do nosso País!-, ela tem sofrido redu~ 
ções .Significativas.de oferta de emprego, sendo de mais de 
6% aPenas nos últiinos 12 meses. A sua ociosidade caiu para 
33% conforme regi~tro da Associação Brasileira da Indústria 
de Aliment~ção - -ABIA, em abril último. Como se vê, os 
problemas são de.ordem mais crítica, de subrevivência mesmo, 
para tão expressiva coinponen_te da indústria nacional, agora 
sofrendo mais de perto a concorrência internacional, com a 
redução da alíquota do imposto de importação, em termos 
médios, de 20 para 10%, ocorrida em julho recente. 

Frente a tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não 
é mais possível taPar o soT com a peneira. As autoridades 
federais e estaduais não podem se furtar a um esforço efetivo. 
no sentido de, em parceria com o Congresso Nã.dõnal, pro mo~ 
vermos, no curtíssimo prazo. a revisão da carga tributária, 
que comprovadamente está estrangulando e inviabilizando a 
economia nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo agências que estão, de fato, com o seu quadro de pessoal 
a palavra ao nobre S_enadbi Mauro BcnevideS. · reduzido, re_clamando, portanto, o aproveitamento de concurw 

o SR. MAURO BENEVIDES (PMDB _CE. Pronuncia sados. Essas agências são as seguintes: Aerolândia (Fortaleza); 
Araripe, Barro, Boa Viagem, Catarina, Coreaú, Farias Brito, 

o seguinte discurso. SCm revjsão do orador-.)- Sr. Presid_e_nte, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Aldeota (Fortaleza); Açaré, 
Srs. Senadores, há cerca de 60 dias ocupei a tribuna do Senado Bezerra de Menezes (Fortaleza); Catiriaçu, Cedro, Distrito 
Federal para transmitir um apelo ao Pres_i_de.nte do Banco Industrial de Maracanaú, Fortaleza (Centro); Herác-lito Graça 
do Brasil, Dr. Alcir Calliari, no sent~do de que diligenciasse (Fortaleza); Ipaumirim, Itapajé, Jaguaribe, Jardim, Lavras 
a imediata convocação dos concursados daqui::le estabeleci-~ 
mente de crédito oficial. - - da. Manga beira, Massapê, Montese (Fortaleza); Orós, ~aram-

Recorde-se que, na ocaSião do meu pronunciãinêitto, v'á- bu, Pedro Pereira (Fortaleza); Praça dos Correios (Fortaleza); 
Quixeré, Santana do Acaraú, São Benedito, Tamboril, Tian-

rios Senadores intervíenim ein apartes solidários: V. E_X\_Se- guáJ Ubajara. 
nado r Chagas Rodrigues, Senador Magno Bacelar, _Senador Essas são as agênCias constatadas, .Sr. Presidente, atrav.és 
Valmir Campelo, Senadora Jdnia Marise; ennm.-, ·vátibs Sena- de comunicações à própria direção central do banco. Acredi
dores presentes expressaram também o seu desejo de que, tamos que é indispensável garantir a essas unidades opera-
no menor espaço de_ tempo possível, aqueles que se subme- cionais a presença dos concursados que. realmente, estão a 
teram a concurso passassem a integrar o quadro funcional - d necessitar do seu aproveitamento para que o banco am a 
do Banco do Brasi~. Já desesperançados de urna convOcação melhor possa servir aos seus uSuáriOs, à sua clientela. 
que pudesse atender àquela demanda de oito: mil çoncU.tS"ados, 
várias delegações originárias de_alguns Estados da Federação O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
demandaram a Bra~Oia, ria iii.áfih~-de segu~da_~~eira_~ e~~ J?<ista- nobre Senador Mªuro Beilevid~s? 
ram diante do prédto sede do Banco, para expressar nao ape- o SR. MAURO BEN~VI_DE;S - ~oni. _ pfa~r ouço V. 
nas o seu desalento, mas, ao mesmo tempo,_ para manifestar Ex", nobre Senador J.arbas_~~SS'!rjnho_. . , _._. _ ._ 
a confiança em que a diretorúrdo: 6a"n'c9 _haveria çle ser_ re~ep-
tiva ao apelo formulado, I"J.~qucle in_stante,_de forma patética O Sr. jarbas PassarinhO~. LouvO a preocupãÇão que 
e através de U)'ll _ato público, diante da sede do Banco dO - V. Ex~ expressa em relação aos cortcursados do Banco do 
Brasil. - - -Brasil, no momento em que estamos-com uma taxa de desern-

Recebi, Sr. Presidente, dos concursadosd_p meu :gs!ado, prego tão alta, e, se não estou equivocado, apareceram mais 
correspondência vaZada nos s~guint~s_t~~rpÇJS: · ·'''de 300 mil candidatos para esse concurso, que felizmente foi 

"Sr. Senador Mau.ro.Benevides, . . --PrOrrógado no seu prazo.- Resta agora saber se o Banco 
os cqncursados do Banco do Brasil _ ·ceàrá _ ·do Brasil tem ou não condições de absorvê-los. 

vêm mais uina vez recorrer a v. Ex~-pa"rã pedír'o Seu Então, e-u pediria a V. EX", que é líder do partido que 
engajamento na nossa luta ,que já:t~in a dlli-ãção de dá sUstentação do governo'," e que, por conseguinte, terá 

Ol'to meses 0 ban 0 v· e· ·co oc do 0 · melhores condições do que· eu 'de chegai aó- Governo e ·ao , .C .m ~ D ~-~CM~ -
sado que até agora são oito mílcento e sessenta e Presidente do Banco do Brasil, Âlcir Calliari, para saber 
nove, .cabendo ao Ceará apenas uffi núiiieró de trinta urna resposta. Tenho recebido também várias delegações, 
e quatro. A realidade do quadro funcional desse banç:o, não apenas paraenses, mas, de um modo geral, daqueles que 
no nosso Estado, é bc!l\ 1 #,if~re_ntt:;,,do, que ~ivulga, a são concursados e que estão na esperança de serem aprovei-

. Superintendência. _A carência d~_ pessoal, principal- tados. O argumento deles é de que eslão sendo prejudicados 
peta 'presença de estagiários ·que· est.ão Sendo contratados. mente no int~riQr. é .e.norm~. Todas as agências estão 

· - Recebo isso como um informe, na velha linguagem militar, trabalhando.com poucos funcionários e muito a.c~m. ,ulo ·não sei se é uma informação. -se .assim for, -realmente;pare
de serviço. Esse é um fàto muito fácil de ser constatado. 
Os próprios funciOnários do Banco:4o_Ê.r~"S(l ft~ó eqten- ce-me que seria: muito mai's adequado e haveria maior justiça 

eJ·Ustei:a, no· caso, se se fi:ú!sse a Chama<;la .. Qg~ con. cursados. dern o porquê dos conçursaçlos aind_a nãp teret}l sido 
chamados diante dessa grande necessidí;ld~ de pessoal, uma vez que foi prorrogado o prazo-de validade do concurso. 
mul·10 ma1·5 do que os cento e 01·1e ta c m e a· da Associo-me às p·alavras de V. Ex~, que, embora estejam mais _ _ n u _ qu m 
faltam." _centradas no problema do Ceará, atingem a vários outros 

- Estados. São concursa,dos para oBrasil inteiro e é uma pena, 
. Dizem mais os signatáriO$: M B 'd · porque algumaS deSsaS peSSóas; Senador aura enevt es, 

"Agora, em setembro, haverá' nova- Cori.vocãÇão · deixaram as suas funções, os seus empregos para se dedicar 
em todo o PaíS·: ·serâo dois mil quinhe_Ilto's e treZe, ã.o -eSfudo e fazef o concursO. Passain nõ concurso, e aí vem 
e nós. desesperançados, já ·estamOS:_agua~rdartdo um a nliriha dúvida- surgida 'já no tempo em que· fui Ministro 
número mínimd para~ b Ceàrá. Pará ·a-_delerminação da_ Educação, qu_~ndo se falava nos famosos exce-dentes, coisa 
do número de vagas para cada Estã.do conta também que acabamos, porqúe adotamos os numerus clausos nos coo-
a influência política. E aí apelamos para a sua ajuda cursos: se o Bimco do Brasil só tinha, naquela ocasião, por 
no sentido de tentar_ um._a mobilização conjunta com exemplo, 8 mil"vagas, então só estas deveriam ser preenchidas, 
todos os Deputados Federais ccarenses para interceder acabando o problema. Mas se, ao contrário, aprovam-se mais 
junto ao Presidente Alcir Calliad il.ó sentido de obter de 30 mil, fica a possibilidade de haver um pleito. uma reivindi-
um númerO ·de" vagas mais- significatiVO pa:ra · o·-nosso caç·ão·de que oS mais de 30 rríil se coloquem como candidatos 
Estado. _perfeitamente âdmissíveis para a entrada ao serviço do banco, 

Certos de sua atenção, - -que, como nóS-sàbemos, é mil banco de grande expressão, 
Concursados do Banco do Brasil" não apenas no País mas em todo mUndo, e que, naturalmente, 

Ora, Sr. Presidente, pr_ocuramos conhecer as carêri.Cias urna carreira que··se--irtlcia lá, àS Vezes, leva umª" pessoa a 
do banco no Estadó do Ceará ·e cl:iCg"ãinos a identificar várias abandonar uma i-emuneração maiOr do que a tem num certO 
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momento, pensando em iniciar-se no· banco com_uma remune
ração menor, ·mas com perspectiva maior de progresso. De 
maneira que se V. Ex~ aceita a minha palavra de apoio, que 
só faz deslustrar o discurso de V. Ex\ gostaria de fazê-la. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex". 
Senador Jarbas Passarinho, pela manifestação de solidarie
dade a esse apelo que entendi do meu dever transmitir ao 
Presidente_Aicir Cãlliari no sentido de que convoque, nacio
nalmente, os concursados do Banco do Brasil qUe aguardam 
pressurosos. 

Se fiz, no final do meu pronunciamento, um enfoque 
particularizado em relação ao Ceará, identificando as agências 
que realmente precisam de servidores, foi porque esse dado, 

levantado pelos intàessaâos, permhiu~me reenfatizar todos 
aqueles argumentos que certamente haverão de compelir o 
Presidente do Banco a admitir os concursados que aguardam 
a convocação. · -

O Sr. Epitacio Cafeteira- Permite~ me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAURO BENÉVJDES- Pois não. nobre Líder. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- NObre SenadOr Mauro Rene-
vides, como funcionário do Banco e conhecendo muitos dos 
aprovados, procurei tomar ciência da situação real. Houve, 
entre o concurso e a publicação do resultado, um tremendo 
erro. O número de vagas não era tão grande e, de repente, 
deram corno aprovados 32 miL Foi aí o grande problema 
e o início da inquietação: o Banco do Brasil, q11e tem _!-:l:m . 
corpo de 100 mil funcionário, aprova 32 mil. -o problema 
foi criado e muitos_ ·estão se aproveitan-do dessa situação, 
porqúe o banco está chamando à proporção em que aparecem 
as oportunidades. É bem verdade que o banco não está traba
lhando com 100% do seu quadro, porque se~<Y fiZer, de 
pronto, vai entrar para o grupo· de empreSas deficitárias, e 
o Governo não as quer. Não entendq_ como o J?anco poderia 
chamar 32 mil funcionários para. pela primeira vez, ter que 
pedir dinheiro ao Ministério da Fazenda por falta de verba 
para pagar a folha. Penso não ser-esse o ·caminho. Vejo, 
também, advoga9os.se oferecendo para tomar medidas judi
ciais no sentido de compelir o Banco do Brasil a chamar 
os aprovados, pedindo, na contratação dos serviços, um per
centual do que o cidadão receberá durante um ou dois anos, 
É claro que alguns vão entrar, porque normalmente o banco 
vai precisar. uma vez que o prazo de validade do concurso 
foi prorrogado. Esses advogados ganharão desses que vão 
entrar, porque o banco precisa, mas estão vendendo ilusão 
para um número muito grande de concursados: 25 mil. É 
mais ou menos como um vestibular de uma universidade: 
passam 2 mil e só se tem.150 vagaS; então. entra~ ps 150. 
E o que ocorre com esse·-concurso. Não adianta. termos o 
desejo de atender aos jovens que querem trabalhar. porque 
quanto mais dermos a eles a e_sperança de que conseguirão 
entrar- todos os 32 mil- mais iremos vender grandes desilu
sões. Também me trouxeram uma relação de possíveis vagas 
a serem ocupadas em agências do Maranhão. Quando o esta
giário é ~ontratado é para trabalhar no Cesec, só naquele 
trabalho dê digitação, não tem nada a ver com o banco, e 
esta é uma forma que o Banco tem para ajudar o universitário, 
o estudante, aquele que precisa trabalhar durante algum_tem
po, enquanto se fOrina. V. Ex~ é o Líder do PMDB, partido 
de sustentação do Governo, mas me parece que esfãinos hoje 
em posições trocadas: V. Ex~ convidando o Governo a resolver 
·gro~lema, e ele não vai poder fazê-lo, e eu aqui- fazendo 

a defe_sa de um Governo, que não ê o que apóio, dizendo 
a verdade, dizendo que o banco não vai poder fazer, isto, 
não me filiando a um movimento que só vai vender ilusões 
e colher desilusões. De qualquer maneira, quero me congra
tular com V. Ex" porque fez o apelo ao Governo, mas, já 
que fez o apelo, terá que ficar zangado quando o Governo 
não lhe atender. 

O SR. MAURO BENEVIDES ::_Nobre Senador Epitacio 
Cafet~ira, V. Ex~ coloca com muita propriedade o caráter 
suprapartidá~io desta postuiação. 

V. Ex• se intitula de anti gover_no e me considera governo, 
e nós aqui nos harmonizamos naquilo que é o interesse dos 
concursados, compatibilizados esses interes~es com os do Ban
co do Brasil. 

Diria a V. Ex" que faltam ser convocados 8 mil concur
sados, precisamente 8.169, e as carências nas agências do 
banco estão sendo identificadas num levantamento, que V. 
Ex• tomou conhecimento, que acabo de ler na parte pertinente 
ao Ceará. Acredito que çs 8.169 concursados não poderiam 
ser convocados imediatamente, porque isso traria, inegavel
mente, uma sobrecarga nas despesas de pessoal do Banco, 
embora aquele órgão, pelo seu balanço publicado, tenha ex
pressado uma situação auspiciosa, rnarcadamente superavi
tária. 

Penso que o Presidente pode reexaminar esses números, 
ampliar as oportunidades de convo_cação e permitir que o 
Banco Sirva ainda melhor a sua clientela, porque, no próprio 
instante em que há deficiência de pessoal, os serviços se tor
nam morosos e não se ajustam aos padrões ideais de eficiência, 
Fticançados, ao longo do tempo, pelo Banco do Brasil. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- Permite-me V. Ex>, nobre 
Senador Mauro Benevides, que eu faça ainda uma pequena 

-·-observação? 

O SR. 'MAURO BENE\IIDES -Com muito prazer;nobre 
Senador Epitacio -Cafeteira. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- Nobre Senador Mauro Bene
vides, esse concurso do Banco do Brasil foi sui generis. O 
Banco do Brasil partiu de um pressuposto que era o de buscar 
o homem na cidade onde precisava de funcionários, para de
pois não ter o problema da transferência. Talvez, seja esse 
o maior problema do Banco do Brasil, se não vejamos: um 
funcionário concursado é enviado para uma agência" do interior 
e, dez anos depois, por exemplo idade Cafeteira- refiro~me 
ao Estado de V. Ex~ -, não consegue ser transferido para 
Fortaleza. V. Ex~ deve receber inúmeros pedidos de funcio
nários, com mais de 10 anos de Banco, que desejam ser transfe
ridos para Fortaleza. Entretanto, as agênci~s_óos grandes cen

. trOs- sclo eStratificadas, isso significa que raramente alguém 
sai de lá, e dificilmente vai surgir vaga para quem foi para 
o interior, no inícjo da_ carreira. o· concurso foi realizado, 
pãrtindo desse pressuposto. Há duas classificações em relação 
ao concurso: Uma em função da cidade, __ onde o candidato 
fez o concurso, e outra, em função do Estadq. Ocorre, por 
exemplo, que um funcionário que passou em primeiro lugar 
numa agência do interior, onde as provas foram realizadas, 
na classificação _do Estado ele está em 225° lugar. Ele não 

entende isso, e essa_ situação tem criado dificuldades. Há um 
rem~mescente de 25 mil aprovados, e não sei onde o Banco 
vãi colOcá-los. O edital de convocação afim1a que classificará 
todos.osaprovados. O Banco, na verdade, c,l.<!§.sificou tOdos 
os aprovados, mas não garante que irá nomeá-lo~. Contudo. 
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estão usando isso para, de certa forma, iludir os aprovados 
no concurso, dizendo que conseguirão, atravéS da Justiça, 
ser nomeados. Sabemos que isso é falso, e penso que devemos, 
até com algum desgaste, ter a coragem de dizerRlhes que a 
maioria deles está carregando espingarda para dar tiro na 
Lua, o que não irá levá-los a parte alguma. Filio-me àqueles 
que preferem mostrar a verdade: o Banco errou. Errçm quan
do publicou uma lista contendo 32 mil aprovados. Está tentan
do consertar o erro na medida em que_ prorrogou o prazo 
de validade do concurso. Esta já é uma demonstração de. 
que ele quer, realmente, minorar o s~u cfrà: NaO teriho 
dúvida de que, em 5 ou 10 an.os, os últimos dos 32 inil.aírida 
não terão sido chamados. · 

O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre Senador E pitado 
Cafeteira, realmente, V. Ex• faz colocações de certa forma 
procedentes, sobrc::tud_o quando se reporta ao problema de 
transferênciª dos serVidores aprovados. ViV"enctei e-ssas-ques
tões quando presidi o Banco do Nordeste, __ e: empenhava-me 
a fundo para buscar aquelas soluções defendidas pelo próprio 
interessado e pela sua famt1ia. Recordo, por exemplo, que 
V. Ex~ tem no seu Estado- que_ é também o do Senador 
Bello Parga - utna cidade aprazível, que é a cidade de Zé 
Doca. As pessoas deSignadas para as agências do Banco do 
Brasil e do Banco do Nordeste em Zé Doca. depois de chega
rem àquele importante inunicípio do Maranhão, desejavam 
retornar a São Luís e servir na capital do Estado. E V. 
Ex\ reportando-se a esses fatos, mostra a difiCuldade que 
ocorre quando se aprova, indiscriminadamente, um número 
de concursados fora do seu hábitat. 5_eria ideal que eles penna
necessem aprovados naquele município e Jmdesse"in_scrapro
veitados nas agências ;:tli 1ocalifada,s. 

Estou ab$-olutam.en_te certo e convicto de qUe o. Presidente -
Alcir Calliãri buscará uma alternativa para i-esolver esse pro- . 
blema, aproveitando o número possível de concursados, os 
quais, no meu Estado, totalizam 180. 

Portanto, todos estão cercados daquela expectativa de 
poderem ingressar nos quadros docBancq_e a ele prestar uma 
colaboração devotada, leal e d~ciêlída_. .. ~.·-~ · · ._;, .. , , . 

O Sr. Bello Parga- Pennite·me v__ ,Ex• um.3parte?. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Pois não, noor~ ·S~nador 
'Bello Parga. 

O Sr. Bello Parga - Nobre_ Senador Mauro E}enevides, 
o meu aparte tem o sentido de_ dar apoio aos apartes que 
a V. Ex~ foram oferecidos pelo meu colega da Bancad_a mara
nhense e do BancO_ do Brasil, Senador Epitacio Cafeteira. 
S. ~.x~ colocou de_ uma l!lan<;!ira p_recís'!- o dikma em que 
se. encontram os concursados_ da __ Banco. çlo c Brasil que não 
f.oram chamados, fornecendo, a meu ver,' exp1itaç'ões cabais · 
sobre a posiçãO da Dirêçãb "do' Banco' do Brasil. Apenas me 
permito divergir, cm um pormenor, das palavras do Senador 
Epitacio CafetCiia, "quando disse que o Banco errou ao publi
car a lista de aprovados. Não poderia ter errado, porque, 
quando instituiu o concurso público, tinha obrigações para 
com aqueles concursados de dizer se eles haviam ou não sido 
aprovados. Sempre ficou bem· claro, ·nos edítafs de concurSos 
dQ Banco do Btas_ir, -que o simples fato da aprovação não 
garantiiía a nom~?ção. E essa nomeação só é possível com 
existência de vagas, quer pela aposentado da de funcionário
do atual quadro, .quer pela expansão normal dos serviços, 
quer pela expansão quantitativa das agências. É lógico que 
esses funcionários queiram ingressar no B_anç_o_, porque esta-

mos atravessando no País uma crise muito grande de falta 
de oportunidade de empregos. Todavia, infelizmente, o Banco 
do Brasil não pode absorver essa quantidade e!l-orme de apro
a sua folha de pagamento, mas também problemas para o 
próprio funcionamento da agência, em virtude da superlotação 
de pessoal. O Banco do Brasil é uma sociedade de e_conomia 
mista e, como tal, tem deveres para com seus acionistas. Por 
isSo, nãO poderá ter essa liberalidade de, meramente por ra
zões políticas, absorver um número muito grande de concurR 
sados aprovados. Quanto ao recurso ao Poder Judiciário, tam
bém focalizado pelo Senador Epitacio Cafeteira, devo dizer 
que,_la_mentavelmente, eles- estão sendo iludidos, porque não 
será por essa via que poderáo ser aproVeitados. Naturalmente, 
terão de esperar a existêncía de vagas, mediante ~bertura 
de agências. O Banco do_~rasil, sempre que_ possível, expande 
sua rede de agências e seus postos de atendimento. Hoje, 
entre agências e postos de atendimento, ele tem, em todo 
o País, cerca de 5.000 estabelecimentos. Há também o fato 
de que as vagas que surgem, principalmente nas grandes cida
des e nas capitais, primeiramente são preenchidas - como 
também assinalou, com propriedade, o Senador Epitacio Ca
feteira- por ·aqueles elementos já pertencentes_aos .quadros 
.do Banco_, que muitas vez~s trabalham _há mais de dez anos 
em agências do interior. Quando ocorrem vagas nãs capitais, 
nada mais lógico do que trazer os funcionários que já dúarn 
sua quota de sacrifício e provaram seu devotamento _em agên-

:-cias-que, embo_ra em localidades aprazíveis, como o Município 
· ·de_ Zé Doca, citado por V. Exa, muitas vezes, apesar de toda 

a situação geográfica e das belezas naturais dessas cidades, 
_.muitas vezes elas_não dispõem de uma infra-estrutur~ sOCial 
· .que atenda às exigências do funcionárlo e de suas fam.(lias. 

Só depois que os funcionáriQs. que já vêm prestando serviços 
sefam aproveitados nas agênç:ias maiore.s, é. que os .concur
sados serão chamados. Aproveitando a oportunidade do dis
curso de V. Ex:!, eu diria àqueles que alegam que o Banco 
recorre à terceirização, que _esse argumento é_ improcedente, 
que isso é freqüente nas r:epartições públicas, nos serviços 
como o d~il,hnpeza, de; cons_ervação de _móveis; que não pode
r,ão ser entregues para concu,rsados_de uma qualificação inte
lectual Inuito superior. Agradeço a V .. Ex• este aparte, espe

_rando ter-lhe dado elementos que possam melhor ajudá-lo 
a compreender a Diretoria do BancQ do Brp.~i~-

O SR. MAURO BENEVIDES - Sou eu que agradeço 
a :iÍltervenção de V. Ex\ nobre Senador Bello Parga, cofio 
funcionário que foi, durante tanto tempo, do Banco do Brasil, 
convivência de out~os organismos creditícios, çomo é o Banco 
do Nordeste, V. Ex~ tem, realmente, uma visão dess~s ques
tõés que estãd sendo por mim afloradas, neste pronuncia
mentO, na manhã de hoje. 

Entretanto, diria a V. Ex~ que a Direção do Banco já 
se definiu por-convocar, em setembro; urna nova leva de 
servidores. 

O apelo qUe fazemos hoje é para que o Presidente Alcir 
Calliari amplie o número dos convocados e não se restrinja, 
como ocorreu no primeiro momento no meu Estado, por 
exemplo, onde "foram convocados apenas 30 dos concursados. 
São 180 remanescentes desse concurso e, com o levantamento 
procedido, cercà de 30 agências estão com ca"rência de pessoaL 
Então, não seria uma admissão meramente graciosa, decorrida 
de aprovação no concurso. Seria, siin, uma necessidade impe
riosa para que b Banco, com seu qUadro de pessoal nas várias 
agências, aquelas naturalmente de maior movimentação, pu-
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desse, aproveitando seus concursados, servir melhor sua clien
tela. 

Portanto, Si". Presidente, fica aqui o meu apelo ao Presi
dente do Banco do Brasil no sentido de que, nessa convocação 
de setembro, S. s~ possa fazê-lo deforma a atender um número 
expressivo de servidores c, de forma particular, os 180 concur
sados no Ceará, com o objetivo de prestar serviços nessa 
importante organização de crédito oficíal do País. Muito obri
gado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nObre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINhO (PP'R _:_·PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há 
44 anos funciona a Escola Superior de Guerra no Brasil. 

Durante o meu tempo de Ministro, e mesmo depois, 
corno Senador da República, por mais de 10 anos fui àquela 
plataforma para fazer conferências,- segUidãs de debates. Te
nho, entre meus prémios - pelo menos considero como tal 
-, ser um dos poucos que receberam o título de Curso Hono
rário da Escola Superior de Guerra; lá não concediam o títUlo 
de professor nem de titular. 

Seria interessante- hos debruçarmOs urti-pouco, nos· dias 
de hoje, sobre 6 papel que a Escola Superior de Guerra, 
nesse quase meio centenário de trabalho, tem realizado. Du
rante o período chamado de ditadura militar, ela foi muito 
acusada de ser o embrião do pensamento ditatorial, o q'ue, 
absolutamente, é inverídiCo, 

A Escola Superior ae Guàra sufg"iú~ em gràri.de parte, 
até _como uma conseqüência da volta da Força E«pedicionária 
Brasileira. Tivemos dois epiSódios marcantes n~a vida brasi
leira. Um deles diz respeitõ à-Tríplice Alia~ça contra o Parã
guai. Quando nossas tropas voltaram. o Brasil sentiu-s_e muito 
mal por ser o último País escravagista do mundo. Então, 
houve a pressão abolicionista, que fói, em grande parte, resul
tante dessa volta das tropas brasileiras vitorios~tsrho Paraguai. 

No caso da Força Expedicionária Brasileira, pairavam 
a incoerência e o desconforto com que essa tropa tinha comba
tido uma ditadura na Europa e voltava para sustentar uma 
ditadura no Brasil, a do Sr. Getúlio Vargas, que, para mim, 
foi a ditadura autêntica, onde a palavra eleição era proíhida 
e, por isso mesmo, não havia nem clciçâo para niiss, quanto 
mais para vereador, deputado e senador. 

Tive oportunidade de ouvir. declarações do então Presi
dente Getúlio Vargas. em que Sua Exce!êqçia dizia: "Voto 
não enche barriga". _ 

Ainda ontem, na Esc_ola de Guerra Naval, eu lembrava 
uma expressão, uma frase utilizada pelo Presidente Getúlio 
Vargas, com o Almirantado reunido no Entouraçado Minas 
Gerais, onde ele dizia: "Está na hora de remOvermos o entulho 
das idéias mortas". Então, essa palavra, entulho, já vem de 
lá. E o "entulho das idéias mortas'', àquela altura, era exata
mente a democracia. 

Ora, com a volta da Força Expedicionária Brasileira, 
foi impossível manter-se a ditadura do Dr. Getúlio Vargas, 
que já vinha de 1937, e que foi extinta em 1945. Os americanos 
tinham criado uma Escola, no fim da Pririleira Guerra Mun
dial, onde já prev-iam a necessidade de que as foiças militares 
trabalhassem articuladas_. Em vez de haver só as três Forças 
isoladas, Marinha, Exército e AeronáUtica, haveria uma arti
culação, donde surgiu, então, o Estado-Maior das Forças Ar-

madas. Ter-se-ia então um Estado-Maior combinado, poden
do assim fazer uma articulação de trabalhos. 

Mas o General-de-Brigada Osvaldo Cordeiro de Farias, 
que na Força Expedicionária Brasileira comandou a artilharia, 
e que era muito querido, e um homem de pensamento, foi 
chamado pelo governo para, em 1948, pensar na criação de 
uma ~scola que, aí, já fosse uma espécie âe réplica do War 
College, dos Estados Unidos. Além da possibilidade de se 
fazer a articulação no campo puramente militar, através de 
um Estado-Maior das Forças Armadas combinado, apareceu. 
também a indiscutível necessidade de fazer com que a Nação, 
como um-todo, se empenhasse na sua segurança. 

Daí, então, a razão de os estagiários, combinados entre 
militares e civis, fazerem o curso com um currículo,_ que o 
justificasse na escola.- -

Desde o início, Sr. Presidente, Srs. Senadores, entre os 
objetivos nacionais permanentes da Escola Superior de Guer
ra figurava a democracia. 

Houve um momento em que eu até notei uma diferença 
de doutrina porque se acrescentou, para gáudio meu, a demo
cracia representativa; poderíamos ter a democracia, mas não 
a democracia representativa, e nós poderíamos ter a demo
cracia direta, da ekklesia grega, da democracia feita na praça 
pública. 

Quando Ministro do Trabalho do Presidente Costa e Sil
va, fui pela primeira vez â Suíça, a Genebra, onde vi duas 
coisas importantes. Primeiro, as mulheres suíças, em 1967, 
não tinham o direito de votar. E a Suíça· era apresentada 
como a grande democracia do mundo. As mulheres eram 
marginalizadas. E alguém lembrou que fizer;:tm, numa oca
sião, ã. seguinte pergunta a Winston Churchill, antes dele ser 
lorde, quando era membro da Cânlara dos Comuns: Senhor 
Líder, qual é. afinal, o papel das mulheres? E Churchill, muito 
irreve~ente, disse: "Desde Adão eu acho que não mudou". 

Essa expressão utilizada mostrava claramente que a Suí
ça, nesse ponto, estava devendo à nossa Bertha Lutz, que 
já possuía muitos anos de antecipação na luta pelos direitos 
da mulher. Precisamente nesse campo_ de_articulação de civis 
com militares. vi a democracia representativa como objetivb 
nacional permanente. Em 1948, se fez a efetivação da Escola 
- apesar de ter sido criada em 1947 -, o mundo estava 
numa expectativa curiosa, ou seja, os aliados, que haviam 
derrotado o nazi-fascismo. passavam a ser opositores em po
tencial, e opositores scriíssimos- eram-Os Estados Unidos 
e a União Soviética-, e os pafses derrotados, como Japão 
e Alemanha, uniam-se exatamente a um dos vencedores. ante
riores. A Alemanha estava dividida: em parte ocupada pela 
União Soviética e em parte ligada aos Estados Unidos, e 
todo o seu território estava ocupado militarmente._ O )a pão 
estava aliado desde logo aos Estados Unidos. O Japão, prova
velmente hoje a segunda economia capitalista do mundo, be
neficiou-se enormemente, porque não gastava mais um centa
vo em segurança, em forças armadas, ficava debaixo do guar
da-chuva atómico dos Estados Unidos. Isso mudou completa
mente o panorama geopolítico mundial. 

Mas havia a- Guerra Fria, havia o movimento comunista 
iqternacional em plena expansão. Estava-se fazendo o itine

-rarío que tinha sido previsto por Lênin, quando combateu 
o·princípio trotskista de fazer desde logo a revolução comu
nista na Europa. Ele dizia--que "o caminho para LondreS 
passa por Pequim e pela África". Isso estava-se dando exata;. 
mente numa expansão indiscutível no mundo. Daí por que 
o binôrnio inicial da Escola Superior de Guerra era Segurança 
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e DesenvOlvimento. A segurança aparecia como elemento 
fundamental, mas o desenvolvimento era a grande projeção 
de um plano futuro. Um projeto para o BraSil era um projeto 
de desenvolvimento. _Usava-se muito- inclusive o Presidente 
Costa c Silva a usava- a cxpre5são d~.:: Paulo VI na Populorum 
Progressio: "Desenvolvimento é o novo nome da paz". 

A Escola Superior de Guerr~ formou, nesses quase qua
renta e cinco anos, um grupo de militares e cíyts_que se integra
ram estudando não apenas os problemas brJsHeiros mas tam
bém a estratégia nacional, visando_ cxatame_ntc a ohser_var 
a necessidade dt!' atingir esses objetivos que deveriam ser coli
mados como objctivos nacionais permancntt'S. 

Uma vez que os militares tinham grande força no poder. 
durante muito tempo. infelizmente, houve pc5soas. que procu· 
ravarn a Escola Superior de Guerra para mais tarde utilizar 
a condição de ex-alunos e, com isso, se h~bilitarcm a determi· 
nadas funções públicas. 

Hoje, infelizmente, Presidente Chagas Rodrigues, vejo_ 
com tristeza o que está se passando. Pessoas tiram o curso 
da Escola Superior de Guerra, voltam para as unidades. do 
serviço público- é o serviço público que_ as_ indica em grande 
parte -, onde são marginalizadas, porque estão servindo a 
um supost~ centro. a um bunker da antiga doutrina ditatorial 
do Brasil. E absolutamente equivocado. 

Encaminho à Mesa um documento, Sr. Presidente,_ que 
representa uma espécie de dh·ulgata do que a Escola tem 
defendido, onde se verifica exatamente a sua vocação tipica
mente democrática e nunca uma vocação auto__ritâria: Houve 
até um momento, já no tt!nipo· do Presidente Geisel. cm que 
se inverteu o binômio: eni vez de Segurança e Dc_senvol· 
vimento, passou a ser Des~nvolvimento com Segurança. por~ 
que o quadro já esta_va mudando. _ . 

Nomes de grande expressão na vida civil brasileira passa~ 
ram por essa Escola. Depois, criaram~~e as Associações dos 
Diplomados da Escola Superior de Guerra, as chamadas 
ADESGs. 

Verifica~se que grande parte dos assuntOs.que discUtimos 
aqui no Parlamento hra:::.lieiro aparece no mornenro·-emoque 
essas.ADESG_s andam pelo Brasil, promoVem cursos e ouvem 
conferencistas. 

"Estudos de Problemas BraSileiros;,-_ lnfeÚzmen-te. agora, 
com essa volúpia de achar que tudo que foi fClto antes não 
prestava, acabou-se ~om. essa disdplina. Mas tamhém nós 
estamos tão moralizados, tão éticos que não precisamos mais 
de lições de moral e civismo. Somos perfeitos, puros. somos 
o povo mais puro do mundo: portanto, naturalmente. não 
precisamos discutir mãtéria ética c matéria d~ civj$mO. 

Ora, ne~se caso, verificamos que a Escola Superior de 
Guerra c, conse.qüentemente, as suas ADESGs fazem um 
desdobramento desses estudos. brasileiros, levando o contri
buto do civil qUe chega lá qualificado para isSo e os ~militares 
que discutem a matC.ria ern_ si. __ _ ______ _ 

Para que se tenha apenas uma idéia. _gostaria de ler aqui 
a parte final do documento que se rcft!re às características 
da Escola Superior de Guerra do momento. As principais, 
as que marcam a doutrina, são as seguintes: 

"Humanista - considera o homem como valor 
supremo na sociedade c centro _de todas as preocu
pações para·o qual dcvt::m ser orientadas as ins.tituições, 
as políticas e as estrat0gias. 

Brasileira - objetiva atender às necessidades da 
realidade brasileira e aos valores nela incorporados, 

quer como fontes de identidade nacional, quer corno 
padrões inspiradores de política e de estratégias. 

Realista- por ter como critério para avaliar seus 
conceitos a realidade brasileira." 

É essa realidade que se discute, não apenas nas salas 
de conferências, mas também nas visitas feitas às diversas 
regiões do Brasil, para estudar in ·loco os problemas funda
mentais nacionais. E essa realidade é ... 

'' ... entendida, não como algo imutável, mas como 
um processo histórico em permanente devir. Por isso._ 
a Doutrina ~ flexível, modificando·se, para- ser mais 
fiel à realida,de. ao povo e aos valores que a funda· 
mentam. 

Espiritualista- considera o homem na suaglobali
dade, a um só tempo espírito e matéria." 

Aqui existe uma definição de natureza filosófica. Ela é 
transcendentaljsta e não imanentista. Portanto, evidentemen
te, _ela _não defend~ria o ponto de vista do materialismo e, 
conseqüentemente, não estaria de acordo também com o ma
terialismo histórico. 

Ela é transcendentalista e acredita, portanto. nessa dupli
-cidade de matéria e espírito. 

"Democrática -propugna a organização da sode
dade pluralista sob a forma de um Estado de Direito, 
onde o Poder emane do povo e sejam asseguradas as 
garantias fundamentais da pessoa humana. Nessa visão 
democrática. o Estado Qeve estar a seryiçodo homem, 
a quem cabe o direito e o dever de participar ativa 
e permanentemente das decisões nacionais~ _ 

Adogmática --a Doutrina da Escola Superior de 
Guerra não propõe dogmas, mas, ao contrário, esti· 
mula o livre debate cm torno de suas idéias e propo
sições. Jamais se considera perfeita e acabada, por estar 
sempre Suje\ ia a crítícas e revisões." 

E termina com esta frase, com _este período, que me 
__ parece mujto ilustrativo: 

"Em faCe dessas car.actcrísticas, a ESG tem repen
sado sU:a: DOutrina-com líberdade acadêmica, desvin
cUlada dos governos que se vão suçedendo, constituin
do·se isto· numa garantia de isenção, prOfundidade e 
validade de suas pesquisas e, assini, de con_tínuo apri
moramento de suas conclusões." 

Passo este documento à Taquigrafia, pedindo que ele 
seja -inserido no discurso que .faço. 

Outro assunto que me faz pedir a atenção dos meus ilus
tres Pares é uma reflexão que talvez devamos fazer todos 
j~,Jntos. 
. Aipda ontem 1 na Escola de Guerra Naval, o Deputado 
lbsen Pinheiro e eu éram·o·s os conferencistas e tidos corno, 
provavelmente, conferencistas ~m debate de conflito!) de 
idéias. Esse conflito praticamente não apareceu porque os 
pensamentos do Deputado Ibsen Pinheiro aproximaram-se 
muito daqueles _que sempre defendi. 

Digo, corrf certa jocosidade, que adoro os pós~marxistas. 
Não coloco o Deputado Ibsen nessa categoria,_mas, evidente· 
mente, com a !11ll0ança do ,n:tundo, com a mudança dos tem· 
pos. há urna visão crítica que passa a ser mais simpática em 

-relação à chamada ditadura militar do período que nós vive· 
mos. Há uma compreensão. O próprio Deputado Ibsen, que 
veio da chamada esquerda do PMDB. dizia ontem na Escola 
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de Guerra Naval: "Curiosa a ditadura que chamávamos a 
que o Brasil estava submetido. Era uma ditadura que precisava 
ganhar eleição". Era um ditadura que tinha que se voltar 
para o eleitor e perdia, cada vez mais, poder, a partir dos 
centros mais impOrtantes, e começou a se refugiar na área 
rural, como hoje acontece com o PMDB. 

De fato, a ditadUra que eu conheci, em cuja rocha talvez 
eu tenha trabalhado a minha primeira tendência de liderança 
política, como estudante secundarista, foi a do Dr. Getúlio 
Vargas. Lembro a jovens que ainda não t6m experiência com
pleta de imprensa, mas já leram o que nela existiu, o que 
é que havia. Foi quando aprendi, Sr. Presidente, uma nova 
e feliz definição de fascisirio: Fascismo não é só impedir de 
criticar e de dissentir, é obrigar a elogiar. 

Havia o DIP - Departamento de Imprensa e Propa
ganda, e deste saíam todas as notícias com press release, e 
todos os jornais tinham que publicar o elogio ao ditador. 
O DASP fazia o par)el do Parlamento. Então, a área legifc
rante do Governo era o DASP. Aliás, com belos concursos 
feitos, inclusive pessoas de renome apareceram- lá, mas era 
um regime ditatorial .total. Acredito que o único joTnal cJ.ue 
tentou resistir a iSso foi O Estado de S. Paulo. O que fez 
o Governo do Presidente Getúlio Vargas? Colocou lá um 
interventor e baniu do Brasil o Sr. Júlio Mesquita, que foi 
para Buenos Aires. 

Eu era um jovem estudante, tinha vindo do meu Pará 
-havia pegado um i ta no Norte, como diz a canção de Dorival 
Caymmi- a fim de tentar, no Rio de Janeiro, um concurso 
para a Escola Militar de Rcalengo, e morava então numa 
pensão de estudantes pobres, na Rua dos Inválidos. no centro 
do Rio de Janeiro. Ela fazia conflu-ênCia com a chamada Casa 
Amarela, que era a Central de Polícia -do- RiO de Janeiro 
naquela época. Cheguei rio fim de 37, começO de 38. Tinha 
havido a tentativa do putsch integralista. 

Ouvíamos,_Sr. Presidente, Srs. Senadores~ a lli da manhã, 
às 2h da manhã, a tortura. O prédio da minhaj,ensão confluía 
com o prédio da Polícia Central, embora em ruas diferentes. 
Ouvíamos, pelos fundos, aquela voz soturna: .. Grita anauê!" 
E, em seguida, um palavrão ... Grita anauéf" E o sujeito grita
va anauê, porque eram os integralistas que haviam sido presos. 
Em pouco tempo aquela voz ia csmaccendo, diminuindO, liga
vam o rádio e a tortura funcionava. Funcionava a tortura 
no morro em que funcionava tamb~m a Polícia Especial. 

Devo confessar. com uma certa tristeza. que quando che
guei aqui, no meu primeiro·mandatõ, tive dificuldade de aper
tar a mão do Senador Filinto Müller. porque, quando estu
dante, eu era impregnado da idéia de que a tortura do Gqverno 
do Presidente Getúlio Vargas era feita pelo Sr. Filinto Müller. 
Pois o Dr. Getúlio conseguiu essa grande vantagem: tirou 
de cima dele toda essa responsabilidade, e o Capitão Filinto 
Müller foi quem ficou con1 ela. MãiS tarde, vi aqui, Sr. PreSi
dente- não sei se y. Ex• já havia chegado ao Senado-. 
o respeito com que o Senador Filinto Müllcf era tratado nesta 
Casa. 

São fatos que ficaram gravados na ininha memória, de 
modo que, quando às vezes me cabia discutir com os jornalistas 
estrangeiros, que o ltamaraty de modo geral mandava para 
mim como piêce de résistence para falar naquele período, 
eu dizia, também desta tribuna- o Senador Mauro Benevides 
já era meu contemporâneo nessa época -, que vivíamos em 
um regime autoritário; totalitário, não; mas autoritário; sim. 

Eu não podia defender o regime de democracia plena 
se havia um Al-5, capaz de cassar o mandato de qualquer 

representante do povo ou representante do Estado. como 
é o Senador. Mas havia uma diferença entre nós e o regime 
totalitário. Eu estava encharcado de leitura de Soljenitsin, 
havia lido "0 Primeiro Círculo" e vi como os prisioneiros 
eram mantidos naquelas prisões de Gulag, que ele descreveu, 
completamente dominados inclusive pela polícia política do 
regime comunista. 

Aqui no Brasil, era o contrário. Faço uma diferença entre 
o chamado preso. político - que é o preso por c:Jelito de 
consciência - e o preso que- se envolve numa luta armada 
para conquistar o poder. Este não é bem um preso político, 
é um preso que, politiCamente, se-deStina a derrubai- Õ gOVerno 
pela força, e o governo que não se respeita, não se defende. 
evidentemente é S1;licida. 

Não chego ao máximo do Sr. Carlos Prestes e do nosso 
Deputado baia_!!O _fernando S~ntan_c_t, sempre de branco aqui 
no Congresso, que, por ocasião da chacina da Praça Celestial, 
a Praça de Tiananmen, chegaram a defeJ;Idê-la. Fiquei estupi
dificado quando ouvi isso do Santana, que é uma pessoa simpá
tica, afável. Perguntei-lhe por que defendia aquela chacina, 
e ele me disse: ''Porque governo que nã-o se· defende não 
merece ser "governo". Então, essa é uma diferença entre o 
totalitarismo e o autoritarismo. 

No Rio de Janeiro, há dias, participei de um debate na 
Escola de Guerra Naval, numa tarde que consideraram muito 
feliz, porque. pela manhã, deveria ir um representante do 
Executivo para falar sobre o Executivo. que seria o Ministro 
Hargreaves; mas S. Exa, com problemas muito importantes 
no País. não póde ir. Então, à tarde, fomos nós dois, lbsen 
Pinheiro e eu. Foram muitas perguntas para o Deputado Ihsen 
e para mim, mas coube a mim ficar no final, porque o Depu
tado tinha ql)e viajar para o Rio Grande _do Sul, para onde 
não havia tantos aviões, tantos vôos disponíveis. 

A mim, então, foi feita uma pergunta, Sr. Presidente, 
sobre a qual devemos refletir, os nossos' poucos Senadores 
que me dão a honra de estar aqui hoje. A pergunta que 
me foi feita é a seguinte: "Por que o Congresso Nacional 
não cassa os seus integrantes que se declaram sonegadores. 
fraudadores e que Tião se fazem respeitar pelo povo? Por 
que o Congresso leva anos a fio para votar urna matéria'?" 

A pergUnta foi difícil, naturalmente, porque, embora feita 
com polidez, era feita a um Senador da República. E eu 
não sei se tive a melhor resposta. Provavelmente, aqui, meus 
ilustres colegas terão. Eu apenas disse: "Comandante, não 
vou me defender. Vou apenas ampliar a sua acusação. O 
senhor fala dos defeitos do Legislativo, mas o Legislativo 
é um caleidoscópio. Temos de tudo no Brasil". O Deputado 
lbsen Pinheiro tinha dito uma frase antes, da qual me servi. 
Ele disse meio jocosamente que um vereador do Rio.de Janei
ro estava numa churrascaria, e lhe fizeram pergunfas do tipo: 
"Vocês são um bando de vadios. Ganham uma fortu-na e 
não trabalham pelo 'País. Tem bandido lá, tem gente envolvida 
até _com narcotráfico, ladrão. O que o senhor diz?" E o verea
dor disse: "Vocês têm razão. Vocês todos estão representados 
lá". (Risos.) 

Contudo, insisti nesse outro ponto e gostaria, até mesmo 
estando numa tribuna, de ouvir a _opinião dos meus coJegas, 
mais tarde, sobre se a resposta que dei teria cabimento. Eu 
disse: "Não se prenda apenas ao problema do Parlamento. 
O Parlamento tem isso também. 

o que pesa muito contra nós é a "semana parlamentar", 
disse até com certa jocosidade. 
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Menino pobre, defronte da minha casa havia. um pequena 
padaria chamada Padaria e Mercearia Duas Nações - era 
de um português, e tinha uma bandeira portuguesa e a ban
deira brasileira. Os caixeiros, como se chamavam na ocasião 
-não eram chamados de atendentes, comerciários, nem bal
conistas, eram os caixeiros -, trabalhavam até domingo ao 
meio-dia, Sr. Presidente, sem salário monetário; o salário 
era o alimento e a a-prendizagem no trabalho. Depois, veio 
a folga do domingo todo; depois, veio a semana inglesa -
no sábado, à tarde, já não se trabalhava -, e eu disse: 

"Eu vim agora conhecer a semana parlamentar-, que começa 
na terça-feira, quando começa, e termina na quarta-feira. 
quando ficamos exaustos de trabalho". Isso conspira contra 
nós, conspira contra o Congresso, 

Eu escrevi um artigo. a pedido de um jornalista amigo, 
há dois anos, quando era Presidente da Câmara, o Deputado 
Paes de Andrade. Pediram-me um artigo provocador e eu, 
que não posso ver defunto, sem chorar, elaborc:::i um artigo 
provocador para o Jornal da Tarde. Esse artigo tinha o seguin
te título: "'Escândalos do Congresso". Dissettava sobre o fato 
de que o Congresso não se reunia. não cumpria com os seus 
deveres_ no tempo oportuno; que a votação do O.rçamen_to 
era uma farsa, onde havia quase uma tonelada d.e._ papel; e 
que, às vezes, era preciso pegar um Senador a pulso para 
obter-se o quorum necessário à votação do Orçamento; que 
o desmembramento do Orçamento. através dos interesses pes
soais que, às vezes se sobrepunham, outras vezes não. m·as 
quase sempre se sobrepunham ao interesse nacionaL Esta·vam 
todos os fatos ali, e o meu ilustre colega, aqui, o Senador 
Afonso Sancho estava sentado a meu. lado, logo depois do 
almoço, e disse: "Olha, você infernizou o almoço do _Sr. Paes 
de Andrade. porque_ ele está recebendo protestos da Câmara 
dos Deputados. Estão querendo processar você. Você deslus
trou a imagem do Congresso c maculou a imagem do Câmara 
dos Deputados, inclusive.'' Eu só perguntava, mas leram até 
o fim o artigo? E o Senador Afonso Sancho, que também 
não tinha lido, ficou calado. 

Mas leram ou não ler~m até o fim?, eu Fndagava. Então, 
deixa ler. deixa acabar. As 4 horas e 30 minutos da tarde, 
o Sr. Paes de Andrade telefonou-me e começou_a rir. Disse: 
"Você estragou o meu almoço; todo mundo, aqui, queria 
acabar com você, já, num protesto, criando Comis~ões para 
puni-lo, e, quando leram seu artigo, perceberam que você 
estava falando sobre o Congresso norte-americano." 

Era, exatarnente, uma transcrição que cu fazia do New 
York Times e de uma outra publicação americana, inclusive 
de um Senador americano dizendo por que_não ia se cãndidatar 
novamente, tal a sua decepção e o seu desalento. 

Então, a primeira resposta minha foi essa: nãó é um 
triste prívilégio do Parlamento brasileiro. Mas é curioso que 
as Assembléias Legislativas trabalhem de segunda a sexta. 
No Pará, de segunda a sexta-feira a Assembléia Legislativa 
trabalha. Nós. aqui, somos raríssimos os Senadores de segunda 
a sexta. 

Mas continuei a minha resposta, e disse o seguinte: aqui, 
há médicos -e no meio daqueles oficiais há médicos, não 
há.? Há. Quantos médicos já foram impedidos de exercer sua 
profissão em virtude d,e penalidade a eles imposta pelo Conse
lho Regional de Medicina? Todos nós sabemos que coisas 
absurdas acontecem, e tenho um filho médico. Prosseguindo, 
disse que certamente naquele meio - era urna platéia de 
oficiais- não haveria advogados, mas, mesmo assim, pergun
tei: quantos advogados que iludem seus clientes e que come-

tem as piores fraudes foram cassados pela OAB? Recente
mente um médico foi_cassadq por motivo de natureza ideoló
gica. Trata-se do psicanalista chamado Lobo, que participava 
de sessões de tortura. Foi fdentificado e processado. Agora 
seu chefe imediato também foi identificado. Provavelmente, 
também será cassado. · 

Ainda ontem, a televisão mostrou casos de erro médico, 
embora não devam ser considerados ao pé da letra. Muitas 
vezes há queixas contra cirurgiões que deixam instrumentos 
dentro do abdômen dos pacientes. Ngs Estados Unidos existe 
ação imediata de ressarcimento e, de algum· modo, o médico 
é punido. 

Depois, disse: já que nesta Casa a imprensa não está 
presente, vou falar também sobre o Judiciário. Será que esse 
Poder é puro? Só o Legislativo merece esse tipo de crítica? 

Quando fui Governador revolucionário do Estado do Pa
rá, apliquei punição em onze juízes. No Maranhão tambt!m 
havia fraude eleitoral. O eleitor votava num candidato, e o 
juiz, de acordo com outro, mudava o voto e negociava o 
valor, cuja cotação era diária. O que acontecia? Por um mapa 
de totalização da votação, leo.to.demais, p_candidato verificava 
que não tinha mais capacidade de se eleger, tinha 8 mil e 
500 votos e precisaria de 15 mil votos, e vendia os seus votos 
a outro candidato, que os absorvendo pa<.sava a ser eleito; 
a venda era feita em_ conivência com o juiz; e quein tinha 
sido eleito de fato passava a ser suplente. 

Pois bem. hoje, ouço notícias do meu Estado- não 
me responsabilizo por isso, poderia se_r .até processado se me 
responsabilizasse-, mas dizem haver lá quem venda a senten
ça por linha! 

Então, Sr. Presidente, não é só o Parlamento, desgraça
damente é a imagerrl global do nosso País em ni.at"éria de 
ética. Julien Freund escreveu um livro muito interessante so~ 
bre política. Ele pergunta: Qu•est-ce que la politique? A polí
tica é o reino da_ ética? Ele responde: Não. A política é o 
reino da justiça. Ele responde que não. A política é o reino 
da força? Ele responde: Sim. A política é o reino do direito? 
Ele responde: talvez. Por que a força? Porque é a força da 
!flaioria. 
. . -~entar fazer a política, trazer apenas para o Senado e 
para Câmara apenas as vestais, nós, ·evidenteffienú~. não con
seguiríamos. Mas acho muito importante que aqti.i, nesta Casa, 
se saiba o reflexo de .uma pergunta corno esta, quando dois 
representantes- um ex-Presidente da Câmara e um ex-Presi
derlte do Senado - estão diante de urna platéia de militares 
ávidos para receberem respostas a respeito das di..ívidas, ou 
mais do que dúvidas, das críticas que eles já fazem. 

Esse é um ponto, Sr. Presidente. Semana que vem, inscre
ver-me~ei para falar sobre um outro assunto, extremamente 
polêmico, que é a questão dos índios. Tive que responde.r 
essa pergunta, mais de urna vez, sobre a questão ianomâmi. 
Já fiz exposição, aqui no Senado, e recebi, com orgulho, a 
manifestação do Senador Wilson Martins, que incorporou a 
minha mensagem aqui no Senado, ainda quando Ministro,· 
quando defendia a demarcação das terras ianomâmis. 

Vou esperar os resultados. Nâo vou me antecipar como 
outros já o fizeram. O ilustre Governador de_ Roraima, Otto
mar Pinto. desde logo, nos primeiros dias, disse: - "Houve 
chacina sim; mas não foi por garimpeiros, foi entre os índios''. 
Um comandante de uma unidade militar disse a mesma coisa. 
Na hora ein que dizem isso, admitem a chacina! Apenas acham 
que a chacina não foi feita por garimpeiros, mas sim pelos 
índios, Os índios não usam escopeta, ~íijdios não usam arma-
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mente pesado de caça, como ficou provado pela visita da!c> 
autoridades, entre elas o Ministro da Justiça e o Procura
dor-Geral da RepúbliCa. Não me antecipo em dizer, mas dei
xei-me impressionar pela expressão de um homem, que consi
dero um aventureiro, mas que era o· líder dos garimpeiros 
na ocasião, que é o Sr. Altino. que disse desde logo. e os 
jornais publicaram: - "'Estou me demitindo da presidência 
da cooperativa porque sou líder de garimpeiro e não líder 
de bandido". O que me levou a acreditar, portanto, que ele 
sabia que a chacina tinha se dado. 

Essa história de dizer que não há crime quando não há 
cadáver é muito bonita no Código Penal. Um penalista brilha 
nisso e livra o seu cliente. Lembro-me de um caso famoso 
da minha geração que foi a morte de uma mulher, muito 
bonita, chamada Dana de Teffé. Recordo-me, inclusive, _de 
que meu querido colega, o Senador Eurico Rezende, que 
era o Líder de Governo, foi o defensor do indigítado assassino 
e conseguiu fazer com que ele fosse absolvido, porque nunca 
apareceu o cadáver, mas também nunca mais apareceu a Dana 
de Teffé no mundo. Não apareceu o cadáver, mas ela, viva, 
também não apareceu mais, nunca mais no mundo. 

EntãO, acho que tem razão o Governador de Roraima 
- e digo isso _coril -maior isenção - quando diz que a culpa 
não é do Governo de Roraima. Quiseram atribuir a culpa 
ao Governo de Rorairria. Por quê? Não tem cabimento. 

Se fizemos uma demarcação de terras e essa demarcação, 
através de uma portaria, tem, inclusive, restrições para a -e-ntra
da de pessoal, menos de autoridades, o Governo Federal tem 
a responsabilidade por isso. 

Então, o que receiO são a5 demonstrações. desde logo, 
precipitadas. Houve chacina? Não houve chacina? Vamos 
aguardar para verificar se houve. 

Farei um apelo, Sr. Presidente, justamente aos meus cole
gas de Roraima. Ontem conversei muito com o Senador César 
Dias. Há uma proposta aqui do Senador João França, um 
projeto de lei que está parado, tendo como relator o Senador 
Eduardo Suplicy- e vou me permirlftrabalhar nesse sentido 
para que avance. Há um outro projeto na Câmara. Não sei 
se há um projeto da Senadora Marluce Pinto sobre a ocupação 
e utilização das terras. 

Acho que isso é o que devemos fazer no momento para 
evitar essa especulação que existe e que passa a ser alimentada 
por algumas organizações não-governamentais. Ainda ontem 
li uma declaração de um representante de urna dessas organi
zações, médico da França e até de venezuelano, dizendo que, 
já que a Venezuela nem o Brasil têm capacidade de garantir 
os direitos humanos dos ianomâmis, que ·a ONU o tente. 
Houve, diante dessa afirmativa, um- escândalo generalizado, 
porque não é a ONU que está tratando disso~ é um subgrupo 
de direitos de minoria. É como se fosse uma câmara de verea
dores que estivesse tomando uma posição e estivesse derro
tada. 

Continuo no meu prindpio de que não sOfro da estratégia 
do medo. Agora, é preciso barrar desde logo uma possibi
lidade dessa natureza crescer. Presididos pela Senadora Mar
luce Pinto, estamos com uma Comissão Mista para a vitali
zação do Calha Norte. Por que não fazê-lo? Dizem que o 
Presidente Collor a impediu. Não é verdade, foi urna questão 
de orçamento, de falta de recursos. 

Eu dizia ao Ministro Sócrate"s que~ se quisesse montar 
uma base aérea, que o fizesse._O ExérCito-quer levar para 
lá quatro Batalhões de Infantaria de Selva? Pois que o faça. 
Só não ponha encouraçados ou o '"Minas Gerais". Mas até 

fuzileiros navais podem ir para lá. nada impede isso, e a Consti
tuição, t!xatamente no seu art. 20, elcnca os hens da União 
e insere, no último item, as krras indígenas e a faixa de 
fronteiras. Então. por duas vezes. temos a obrigação de estar 
pres_entes. _ -

Agora, é preciso esclarecer h!.!m a 4uestão, porque, se 
isso tiver sido uma forma velha.::a, extremamente dc~lcal de 
atribuir ao Brasil essa chacina por parte de garimpeiros, para 
criar efeitos no exterior, com o intuito de engrossar a voz 
desses grupos equivocados que pensam que podem levar ao 
desmembramento do território brasileiro. então cahe a nós. 
desde logo, ultimar esse trabalho. Não é impossível fazer isso. 
Que se verifique, que se apurem os fatos em profundidade. 
Agora, se realmente houve algo. este é o momento_de nos 
aliarmos e lutarmos contra esse abusos. 

Como última hipótt!se que me atraiu um pouco mais, 
diz-se que houve uma represália a partir de ataques de tropas 
fardadas da área da Venezuela. de_ polícia .. 

A Sr~ Marluce Pinto -Trata-se da Guarda Nacional. 

O SR. JARRAS PASSARINHO- Isso mesmo. A Guarda 
Nacional, que foi responsável pela morte daquele piloto brasi
leiro - eu ainda estava no Governo. Eles mataram aquele 
piloto no chão depois da descida de emergência. 

Agora mesmo o Governador do Pará se_ queixa- e sobre 
isso falarei mais demoradamente -de que havia um pedido 
dos Caiapós solicitando 665 mil hectares de demarcação de 
suas terras. A Funai rez os levantamentos e passou de 665 
mi(, hectares para 26 milhões 607 mil hectares. 

A Sr" Marluce Pinto - Permite-me V. Ex' um aparte, 
nobre Senador? 

. O SR. JARRAS PASSARINHO - Com muita honra, 
Senadora Marluce Pinto. 

A Sr~ Marluce Pinto- Já quc_V. Ex·' mencionou a Comis
são Mista que criamos para avaliação dos trabalhos do Calha 
Norte e áreas de fronteira, quero dizer que, no dia 25 próximo 
passado, quarta-feira, foi criada uma outra Comissão, só que 
com validade apenas de 90 dias, para que houvesse elucidação 
desses casos. O Senado, juntamente com a Câmara, deveria 
pronunciar-se e, cm go dias, apresentar um relatório ao PrQcu
rador-Geral da República e ao Ministro da Justiça. Para sur
presa minha, hoje o Correio Braziliense publicou que a Câma
ra dos Deputados criou uma comissão para investigar- o assUn
to. Isso quer dizer que foi criada posteriormente à comissão 
mista outra comissão. Trata-se de uma comissão externa que, 
já na terça-feira, deverá seguir para aquela área. O nobre 
Senador Jarbas Passarinho tem razão: não poderemos d_eixar 
esSe fato cair no esquecimento, como tantos outros, ou seja, 
quando não são confirmados logo que ocorrem, com o passar 
do tempo, a própria imprensa não tem o mesmo interesse 
em divulgá-los. Assim sendo, soli__cito a V. Ex• que. a partir 
de hoje, converse com os Srs. Líderes partidários, tanto do 
Senado quanto da Câmara, a respeito do assunto. no sentido 
de fazer com que fosse constituída imediatamente essa comis
são. O ideal seria que os membros dessas comissões traba
lhassem juntos. Isso porque não adianta, por exemplo, uma 
comissão ir na frente, posteriormente ir outra. Isso só vai 
acarretar mais despesas para a Força Aérea. Temos conheci
mento de que o orçamento deLes é muito curto e. para chegar
mos até lá, temos que usar um avião da F AB. Não podemos 
deixar essa situação sem uma definição. Quero felicitar .o Mi
nistro Jarbas Passarinho pelo seu pronunciamento, pela sua 
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preocupação a respeito do assunto. Não estava aqui desde 
o início, mas perdoe~ me uma consideração. Quando ia entran
do, informaram-me que V. Exft achoU um pouco precipitadas 
as colocações do Governador de Roraima. 

O SR. JARRAS PASSARINHO- Do que eu li. 

A Sr" Marluce Pinto - Sim, sei que não se trata de 
nenhuma critica. Conheço muito b~m V. Ex• e sei que há 
anos conhece o Governador Ottomar Pi.nto. V. Ex~ o conheceu 
antes de mím e já acompanhava se.us trabalhos quando S. 
Ex~ passou 8 anos na Coroara comandando ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - O prejuízo foi dele 
por me conhecer antes de ·conhecer V. Ex• 

A Sr Marluce Pinto - Gostada de apenas prestar um 
esclarecimento, não para o Senador, mas para quem tomar 
conhecimento dessa observação. Trata-se de uma sitt,~.aç_ão 
da qual praticamente o mundo inteiro toma conhecimento, 
os repórteres o asse_d_iam~ e qualquer pessoa é movida pela 
emoção. O Governador foi até cdticaâo diretamente pelo 
Presidente da Funai, que pretendeu culpá-lo, dizendo que 
ficava instigando os garimpeiros a ga:rimpat; quando isso não 
é a realidade. O Governador Qt_tornar Pinto tem-se sacrifi
cado, construindo uma hidrelétrica numa região oposta àque
las em que ficam as áreas de garimpo. Estes ficam na região 
norte, de montanhas, e S. Ex• está construindo uma hidrelé
trica com recursos próprios na região sul, que faz fronteira 
com o Pará e o Amazonas, a fim de que aqueles homens 
que não têm a sua sobrevivência possam, por meiO da agricul
tura, com o programa de irrigação já inicfadO~--esquecer que 
existe garimpo, que propicia uma vida muito sacrifiCada não 
só para eles próprios, garimpeiros, como para os índios. Essa 
situação não tem trazido nenhum benefício ao nosso Estado. 
Ga-impar poderia ser uma atividade muito salutar, coni.o já 
disse da tribuna, mas se fosse feita uma explotação ordenada, 
na qual pudesse haver o pagamento dos impostos, sem que 
saísse ouro e diamante clandestinamente, com'b é costume 
ocorrer no nosso País. Agradeço a V. Ex• por este aparte. 
Tenho certeza de que. quando V. Ex• falar cm nome de Otto
mar Pinto, será para realmente fazê-lo com justiça. Muito 
obrigada, nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Primeiro, Sr. Presi
dente, pediria que a primeira parte do aparte da nossa querida 
colega, quando se refere a V. Ex', seja o Presidente da Casa. 
porque era uma solicitação que estava fazendo à Casa. 

Relativamente a mim - repito - a crítica que fiz foi 
ao que li como declarações que, mais tarde verifiquei, foram 
precipitadas. Referi-me a do meu nobre amigo. Governador 
Ottomar Pinto, quando teria dito que não teria sido chacina 
a partir de garimpeiros, e 'Sim de lutas entre os índios. E 
isso foi repetido. Li também no jOrnal que o próprio Coman
dante do Batalhão de Infantaria da Selva disse _o mesmo. 
Somos experientes cm relação às publicações dá imprensa, 
mas é preciso ter cuidado, De modo geral, não faço avaliação 
no primeiro dia, espero até o segundo. O que aconteceu foi 
uma luta entre índios_. Ora, se eles disseram 3}ue foi uma 
luta entre índios, já admitiria uma chacina, só_ que não teria 
sido de garimpeiros contra índios. A meu ver, era perigosa 
essa afirmatiVa. Em Compensação, ao contrário, penso que 
V. Ex~ já estava chegando aqui quando defendi o Governador 
da acusação da Funai. Aliás, não falei em Funai porque é 
estranho que o Governo esteja assim: Funai, Ministro Mau-

rício Corrêa, nosso querido colega, e mais o Secretário de 
Polícia Federal com três versões dife(entes e conflitantes. 

Sei bem como a Funai é trabalhãda f!.UJI)a área e_m que 
talvez esteja a serviço de algo - não sei se estou pensando 
demasiadamente - mas creio que, depois do desmorona
mento do sistema comunista no mundo, a tentativa de impedir 
que o capitalismo avance e se torne democrático passa por 
duas objeções típicas: política indigenista e polftica ecologista. 

Nós da Amazônia,sabemos que temos uma riqueza fantás
tica com relação a madeiras. E praticamente estamos sendo 
proibidos de exportá-las. 

Em relação a Roraima, se eu tivesse continuado no Go
_verno, eu t_e_ria levado ao Presidente Fernando CoUor a pro
posta que eu pretendia fazer: primeiro, sobre o projeto de 
lei que a Constituição prevê, sobre o ·qtial tenho Conversado 
com a Senadora Marluce Pinto, com os colegas desta Casa 
e com Deputados. A Constituição não impede absolutamente 
que essas terra sejam'trabalhadas. É um engano pensar que 
a terra é dos índios. segundo o art. 20 da Constituição. Porém, 
as terras só podem ser exploradas mediante audiência do Con
selho de Defesa e projeto de_ lei que passe pelo Congresso 
Nacional. Por que não se faz_ isto, Sr. Presidente? Dar-se-ia 
trabalho aos garimpeiros organizados, far~se-ia uma explo
ração de subsolo racional, não se perdei-ia_ o _que a batei a 
à la diable tem perdido desde Serra Pelada e ainda se satisfaria 
a á~ea indígena com os royalties necessários que ela deve 
receber. E ain<!a se poderia associar esse tipo de prójcto à 
exportação da madeira. 

Quando conh~ci Boa Vista, nos meus tempos de Oficial 
do Es_tado-Maior do Comando Militar da Amazônia, não havia 
ouro, mas já havia o contrabando de diamantes. Conhec.i 
lá ~uito antes de V. Ex~ no~ honrar com a s1,1a presença 
como S_enadora por Roraima e antes de Ottomar Pinto._ Como 
V. Ex• disse, o Ottomar conhe_ci como um coronel fazendo 
um belo trabalho de aeroportos na Amazônia. 

Duvido que qualquer Senador ou Deputado de Roraima 
esteja disposto a defender matança do índio. Isto não é verda
de! Duvido também que se possa dizer que todo garimpeiro 
é um assassino. Também não é yerdadc! Muitos deles até, 
ao contrário, associam-se muito bem com os índios na sua 
defesa. 

Agora, é preciso respeitar a Constituição, e não posso 
ser sacrificado por tê-la cumprido. É um absurdo! J urci defen
dê-la e tive apenas a coragem de levar a matéria até o Presi
dente, mergulhando até _em estudos que não são da minha 
especialidade, como o estudo_ de Antropologia, para poder 
caracterizar _que ali deveria haver uma linha contínua. 

Tudo começou no Governo de João Figueiredo,-~ nin
guém disse nada. No q-overno do Presidente Figueiredo, man
dou-se demarcar se.te milhões de .hectare_s_._ Porém, meu_ que
rido e saudoso amigo Mário Andrcazza não deu prossegui
mento a essa determinação. Posteriormente, ocorreu o mesmo 
no Governo do Presidente José Sarney. Há, inclusive, uma 
portaria assinada por quatro ministros nesse sentido :.... creio 
que a Senadora Marluce Pinto conhece o fato- e um deles 
era o General Ba)'ma Denys, que, -à época, era juStamente 
o·· Secretário-Geral do Conselho de Segurança do Governo 
José Sarney. -

O Presidente José Sarney escreveu um artigo dizendo 
que não havia nehhuma taba a menos de 20km de distância 
da front~jra. Falei com S. Ex• a esse respeito. 

A Sr_~ _Marluce Pinto """'":' Meu nobre colega, perdoe-me 
a inte_rrupção, mas permita-me fazer dar um esclarecimento: 
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nessa época, a demarcação era de 19 ilhas. Quer dizer, não 
pegava aquela área contínua. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Permita-me chegar 
até esse: episódio; isso ocorreu somente depois. Tenho o rcgis
tro_dos quatro Ministros que _assinaram o documento, inclusive 
os Ministros Bayma Dcnys e João Alves, es~e:-do Interior 
- mandando demarcar oito milhões de hectares de terras 
contínuas. Dois rheses depois, o Governo mudoú de idéia 
e criou as 19 ilhas a que se referiu V. Ex• E essas ilhas, 
do ponto de vista da Antropologia- se quisermos ser agr-es
sivos -, constituíram-se cm 19 campos de concentração, por
que a área entre uma tribo e outra- dentre as várias tribos 
ianomâmi, de quãtro línguas- diferentes e alguns dialetos -
não tinham mais capacidade de comunicação, uma vez que 
entre elas havia duas florestas nacionais e o Parque Nacional 
de Neblina. - - -

Senadora, estudei o assunto, estou pronto para ser sabati
nado. Tenho a minha vaidade intelectual! Não tenho outras. 
Estudei em profundidade, para poder chegar ao Presidente 
da República e f3zer úni.a propos-ta. e n3.o fui só eu: o- ex--Mi
nistro Rezek, das Re.laçõ_es Ex.teriores, defendeu firmemente 
essa ppsição. -- --

Ontem, rejubilei~me- ao verificar qui! afinal o Itamaraty 
já venceu a primeira- teiitiüíVa; Coin- iet3Çã0 a esse subgrupo 
da ONU dos direitos das minorias. Porém, não vivo sob. amea
ça do que considero não uma paranóia.;-·mas uma fantasia: 
""Vão desmembrar o Brasil!" Está lá a Bósnia Herzegovina, 
um continente chamado civilizado fazendo purificáçã'o étnica! 
Os sérvios violando as mulht::res muçulmanas, obrigando-as 
a engravidar para esse fim! E o que a ONU faz? No entanto, 
é necessária a sua presença para saber se estamos rna~ando 
ou não ianornâmis? · · 

Creio que tein.OS. a obrigaÇã:O de analisar esse ponto, Sena
dora. 

Para concluir, Sr.Presidentc, quero também estranhar 
a presença açodada de dois diplomatas que foram à região. 
Por quê? Poderia V._ Ex\ Sr. Presidente, enviar uma delegação 
de Senadores por ocasião da matança em Los Angeles? Tería
mos tido condições de verificar o acontecirri.erito naquele país? 
E cm relação aos outros casOs deSsa natureza que- acontecem 
e que têm acontecido em toda parte, poderiam os Senadores, 
os Deputados brasileiros ou um diplomata _ter acesso àquelas 
regiões? No Brasil. ent·retanto, quando surge um problema 
como esse, aparecem uma senhora da Embaixada Americana 
e um canadense. 

Demos recentemente um exemplo perigoso a esse- respei
to. Sr. Presidente. Lembra-se do seqües_tro, em São Paulo, 
do Sr. Abflio Dinii.? Os culpados foram condenados pela Jus~ 
tiça paulista, com todo o direito de defesa; a-28 an!)S de 
prisão. Eram dois canadenses: uma moça e um rapaz. O que 
fez o SeRado há poucos dias? Possibilitou 'qUe houvesse troca 
de presos. Fizemos um acordo com votação- do Senado. Essas 
duas pessoas foram descobertas na Nicarágua: aúavés do bun
ker que organizava os seqüestros na América do Sul. Eu mes
mo me interessei pelo assunto, porque vicra:'hrpare mãe dt::ssa 
moça, ChrisünC, -da família Lafond -ele é um grande cirur
gião. Mas foram condenados com direito à defesa den_tro da 
Justiça brasileira. Não se pode falar em ·autoritarisrrio ãgorã~ 
estamos falando em democracia. 

Pois bem, Sr. Presidente, ontem os· jornais anunciavam 
que serão trocados por ninguém! Isso me lembra uma piada 
do meu .tempo de ginásfo, -no Pará: o bonde estava cheio 

de goteiras, e havia un-i cavalheiro lá embaixo de urna delas; 
veio o _condutor e perguntou: "Por que o senhor não troca 
de lugar"? Como ele era o único passageiro, respondeu: .. Mas 
trocar com quem"? E ficou embaixo da goteira, porque não 
tinha com quem trocar de lugar. Não temos prisioneiros no 
Canadá para trocar. Qual é a diferença?_ A djf_erença é o 
tratanler:lto penitenciário, pois, no Canadá, eles terão albergue 
e saída. O Primeiro-Ministro do Canadá se interessou pelo 
fato! Votei essa matéria com estranheza. Isso não deveria 
ser universal? Apenas podemos fazer com o Canadá? Pois 
bem: compareceu a Roraima um canadense, para discutir esta 
matéria, e foi pela Funai, com autorização da Funai, sendo 
barrado em momento oportuno, se não me engano, pelo Mi
nistro Maurício Corrêa, mas através da intervenção do Itama
raty. 

Então, há uma grande diferença, Sr. Presidente. Há uma 
grande diferença entre a posição que adoto quando cumpro 
a Constituição e aquela em que pensam que posso ser um 
instrumento, utilizado como inocente útil, em relação a qual
quer possibilidade de desm~rnbramento do território nacional. 
Aí não. Erribora já reformado no Exército, creio que ainda 
tenho vitalidade suficiente para me apresentar como volun
tário- Deus permíra qU:C não seja necessário! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE OSR. JAR, 
BAS PAS$.$RINH0 EM SEU DISCURSO: 

MENSAGEM 

SEÇÃO II 

Doutrina da ESG 

1 - Origem e evolução 

O término da 2" Guerra Mundial eVidenciou qu"e ao imen
so esforço nela empregado não se seguiu a paz desejada. 
Entre as potências beligerante~ ocorreu simplesmente a mu
dança da relação amigo-inimigo que, de acordo com Julicn 
Freund, alicerça a política _externa_das nações. Os dqis grandes 
aliados durante a guerra_.:... Estados Unidos e União Soviética 
-se tornaram antagonistas, enquanto os inimigos. a Alema
nha, já dividida, e o Japão, se alinharam a um e a outro 
dos contendores principais. E o conflito armado foi substituído 
pelo conflito ideológico. com emprego da guerra psicológica 
e de outros ingredientes do que se chamou guerra fria. 

A- perspectiva de uma 3" Guerra Mundial tornou-se preo~ 
cupaÇão dominante. Mais do que a anterior. a futura guerra 
se desenhava como urna guerra total, com engajamento de 
todas as forças vivas do país. Daí a formulação. na doutrina 
militar do Ocidente, de um novo conceito de_Segurança Nacio
nal que já não Se continha ilos tr"ãdicionais limites da Defesa 
e~ por isso, extravasava do âmbito militar para impregnar-se 
de asp~ctos políticos, econôrnicos c psico~sociais. Do mesmo 
modo, alterou-se o sentido da Mobilização que deixou de 
ser apenas militar para transformar-se em Junção do Governo 
corno um todo, passando a exigir preparo contínuo c amplo 
em todas as Expressões do Poder Nacional. 

Essa nova concepção da Guerra c, corno conseqüência, 
a da doutrina relativa à Defesa e à Segurança Nacional já 
se vinhaln esboçando a partir do conflito de 1914-1918. A 
primeira iniciativa para estudar a prohlemárica daí decorrente 
surgiu na Inglaterra com a criação, em 1927, do Imperial 
Defence College (depois Royal Oefence College), visando esta-
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belecer uma orientação adequada aos novos conceitos oriun~ 
dos da evolução da guerra. 

Na França, o problema encontrou no Alffiirante Castex 
urna visão objetiva e realista. Arguto defensor da unidade 
da guerra, Castex inspirOu o governo francês a fundar, em 
1936, um Instituto de Altos Estudos, congregando civis e mili--
tares e englobaildo em se_us estudos "não somente o tempo 
de conflito armado, mas igualmente os períodos de tensão 
e abrangendo una e indivisivelmente tanto os aspectos pura
mente militares como~os aspectos políticos, Sociais e cientí
ficos''. 

Os Estados Unidos haviam criado, em 1924, o industrfal 
College, instituto ligado aos problemas ·de defesa, em face 
dos ensinamentos da 1• Guerra Mundial. Esta mostrou que 
a vitória depende não só da _eficiência militar~ mas também 
da capacidade de produção do pais. A experiência fo"i bem-su
cedida e, após a última conflagração, os americanos sentiram 
a necessidade de ampliá-la. Fundaram então, em 1946, o Na
tional War College, orientado para os problemas da prepa
ração para a guerra, tendo em vista a conjuntura da época, 
já caracterizada pelo irredutível antagonismo entre os dois 
grandes pólos de poder que emergiram da guerra - Estados 
Unidos_e União Soviética.--- -

Em nosso País, es_se movimento encontrou ressonância 
principalmente como resultado da presença da Força Expedi
cionária Brasileira na Europa e da visifa que alguns de seus 
membros fizeram aOs EStados Unidos. Cgm _o regressO dos 
expedicionários ao Brasil, a primeira conseqüência foi .a mu
dança do quadro político interno, para a qtiã.l concorreram, 
já qUe vigorava um-regime semelhante á.o que eles ajudaram 
a combater na Guerra. Em seguida compreenderam a necessi
dade de se aparelharem para a emergência de um -novo conflito 
que a conjuntura fazia prever. A primeira providêri.cia a tomar 
seria a integração das Forças Armadas, que a-guerra demons
trara ser indispensável para o sucesso das operações. Com 
esse fim, criou-se, em 1946, o Estado-Maior Geral, logo depois 
transformado em Estado-Maior das Forças Armadas. 

Outra medida - esta de 1948 - foi a da criação da 
Escola Superior de Guerra, a princípio destinada a efetivar 
o curso de Alto Comando, delineado em 1942, que se restrin-
gia apenas a oficiais Superiores- das trê:5"Forças. · 

Na regulamentação desse curso, porém, novas idéias sur
giram, centradas em um documento elaborado por uma-comis
são dirigida pelo General Oswaldo Cordeiro de _Farias, já 
nomeado __ _C_omandante da Escola. Nesse documento, foram 
estabelecidos os chamados Princípios Fundãlnentais da Escola 
Superior de Guerra, que nortearam a organização da Esc"ola. 

Entre esses princípios, me recém destaque os que afirmam 
que a Segurança Nacional é mais função do potencial geral 
da Nação do que de seu potencial milítar e que o -desenvol
vimento do Brasil depende da remoção de óbices que o entra
vam, de modo a se obter uma aceleração de ritmo, o que 
exige a utilização de uma energia motriz e de um processo , 
de aplicação dessa energia, Trata-se, no caso; de energia hu
mana, que então se pro pós fosse consubstanciada em um grupo 
selecionado ou elite, capaz de assumir os encargos de direção 
e de administração do esforço nacional. Isto se conseguiria 
com a criação de um instituto de altos estudos, que funcionasse 
também como centro permanente de pesquisas. 

Explicitando o primeiro desses princípios citados, o docu
mento acrescentou que ' 4 0 caminho para se conquistar a segu
rança consiste em se promover o desenvolvimento geral da 
Nação". 

Com base nesses princípios, foi cri"ada enfim, em caráter 
definitivo, pela Lei ne 785, de 20 de agosto de 1949, a Escola 
Superior de Guerra, não mais destinada exclu_sivamente a 
militares, mas também a civis de atuação relevante na orien
tação e execução da Política Nacional. 

Desde o início do seu funcionamento, a Escola formulou 
a concepção de uma Metodologia que, durante anos de evolu
ção e·aperfeiçoamento, vem constituindo importante contri
buição para a análise dos problemas brasileiros, através de 
uma visão integrada da realidade. 

A Escola procurou efetivar o processo de racionalização 
da ação política, visando à modernização do País e à aceleração 
de seu desenvolvimento, aspirações de ponderáveis parcelas 
das elites civis e militares e_ que as práticas então vigentes 
estavam longe de alcançar. 

Firmava-se também a collvicção de que a racion"alidade 
deveria estender-se a todos os processos .da ação política, 
tanto na esfera da Segurança quanto na do Desenvolvimento._ 
Além disso - e neste ponto reside o traço peculiar da ESG 
-. verificou-se que os problemas da Segurança estão intima
mente ligados com os do Desenvolvimento,_ de tal modo que 
é impossível tratá-los como fenômenos independentes. 

A Doutrina que a ESG vem elaborando, há quase qua
renta anos, mantém-se fiel aos_ princípios que-'lhe deram ori
gem. Partindo de conceitos consagrados na Ciência Política 
e nas disciplinas afinS, valendo-se também de seus estudos 
e_ pesquisas, inspirados na realidade,.vem sendo aprimorada 
e adquiriu, como toda doutrina, contelído próprio. Seus con
ceitos fundamentais foram firmados com o intuito de criar 
uma linguagem comum que a_ Escola _utiliza nos estudos que 
empreende. 

A construção doutrinária da ESG parte do pri~cípio de 
que toda ação racional pressupõe dois elementos básicos: fins 
a atingir C meios a empregar. Assim ocorre em todos os níveis 
de atividades, desde as ações individuais às altas decjsões 
do Estado. Neste último caso, os .fins devem ser os objetivos 
próprios da cultura nacional - os Objetivos Nacionais -
e Os fueios devem se--r-os tecurs_os que a Nação aciona, princi
palmente por intermédio do Estado, para alcançar e manter 
aqueles fins, ou seja, o Poder NacionaL 

Racionãlizar a ação política é, pois, em última análise, 
otimizar -o uso de meios para atingir determinados fins. O 
que se quer racionalizar é a destinação e o emprego do Poder 
Nacional para a conquista e manutenção dos Objetivos Nacio
nais, submetendo-se ambos a métodos e normas que busquem 
o máximo de eficácia aliada ainda ao mais alto nível ético, 
tanto na identificação e estabelecimento dos objetivos quanto 
na sua conquista e manutenção. 

Isso significa que a busca da eficácia não deve prescindir 
de um conjunto de valores .que integra e confere unidade, 
coerên:ia e finalida~e a todo o processo de racionalização. 
Essa onentação ética da Doutrina se inspirã. nos valores univer
sais e nas peculiaridades que se originam de nosso processo 
histórico-çultural!. A Doutrina da ESG fundamenta-se no Ho
mem, considerado corria pessoa dotada de c-onsciência e liber
dade, que encarna valores permanentes e transitórios, cujo 
destino não se restringe apenas à-ineiã procura do bem-estar 
social senão que simultaneamente busca satisfazer todas as 
suas potencialidades,. nos planos físico, cultural, moral e reli
gioso, dado o caráter de globalidade que envolve a proble
mática hu_mana e que vai além dos aspectos exclusivamente 
materiais, . 
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Ao ser criada, em 1949. a ES"G tinha como interesse 
prioritário o estudo da Segurança Nacional c a formulação 
de um método para seu plancjamento. Tratava-se da elabo
ração de um conceito de Segurança Nacional mais amplo que 
o de Defesa, que sc'rvissc de ba::-e para o método que se 
pretendia instituir. Era o início de uma das melhores tentativas 
realiZadas, no País, para a racionalização da ação política 
mediante uma metodologia para a formulação de uma Política 
de Segurança Nacional que, após longa evolução, se consubs
tanciou no atual Método para o Planejamento da Ação Política 
adotado na Escola. 

Para alcançar a primCira dessas finalidades. __ Qs pioneiros 
que implantaram a Escola não só estabeleceram um conceito 
de Segurança Nacional, em vigor até hoje em sua-s.Jinhas 
gerais, mas também firmaram outros concejto_s coi'rdatos ten
dentes a homogeneizar conhecimentos e. poSsibilitar melhor 
compreensão dos estudos posteriores. 

Esses conceitos fundamentaram-se, ba:;;icamente, em en
sinamentos já consagrados nas ciências s_oçiaíS e,"no decorrer 
do tempo, vêm recebendo a contribuição de sucessivas tur:mas 
que têm freqüentado os cursos da Escola ou integrado_seu 
Corpo Permanente. Tais conceitos foram consolidados em 
um conjunto hornogêneo, que constitui hoje o núcleo da Dou
trina da ESG. Esse núcleo é constituído dos seguinteS concei
tos: Objetivos Nacionais, Poder Nacional, Política Nacional 
e Estratégia Nacional. Considera-se que esse corpo conceituai 
seja fundamental à implementação do Método preconizado 
pela Escola. De forma semelhante, busca-se uma articulação 
coerente entre esses conceitos básicos e o binômio adotado 
pela ESG- Seguran-ça e Desenvolvimento~. cuja inter-re
lação é vital para a aplicação do Método. 

Assim, quanto ao método -a outra missão fundamental 
proposta à ESG _- valeu-Se a Escola dos ensinamentos de. 
Descartes, seguindo, aliás, _uma tradição de_ nossas Escolas 
Militares. Surgiu, assim, o bínômio análisc~síntese, preconi
zado para Avaliação da Conjuntura, Cómo ponto de partida 
para os estudos que se procurava cfctivar. 

Trata-se da aplicação do_ pensamento cartesiano. isto é. 
a busca metódica da cvidênci{l pela análise dos elementos. 
da realidade e depois, em operação inversa, de reflexão .crítica 
que reduza esses elementos a uma sintcsc que englobe sí~ternas 
cada vet mais complexos. Obtt!m-se desse ,modo um~ visão 
global da realidade em seu constante dcven~r, 

No entanto, dentro desse esquema, a Avaliação da Con
juntura que a ESG introduziu em seus estudos não se limita 
aos aspectos cambiantes da realidade presente, mas tem pene
trado a fundo no processo históricó-cultural da nacionalidaçl.e 
brasileira para retirar daí a explicação dos fatos atuais. Neste 
sentido, a Doutrina da ESG procurou. fundamentar-se rio.::;_ 
valores qu_e têm predominado desde a fornlação da naciOna
lidade brasileira, até os dias de h.ojl.'. 

Inicialmente, esboçou-_se .uma especulação, também pio
neira no Brasil, em termos amplos- a dos Objetivos Nacio
nais e Objetivos Nacionais Permanentes- considerados_como 
a tradução das aspirações imanentes da consciência nacional, 
como os definiu, em 1952, o então Comarid,ante da Escola, 
General Cordeiro de Farias. Nos primeiros ensaios para a 
caracterização desses Objctivos, já aflorava o sentido huma
nístico das preocupações da Escola. Entre os Objctivos Nacio
nais Permanentes arrolados de _início para estudo - Valori
zação do Homem, Bem-estar, Saúde c Ed~cação, Pleno Em
prego, Emancipação Econômica ~ e_nfa"tiiãva-se_a proble
mática do homem como centro de todas as _cogitações. Não 

importa que essas metas fossem depoiS tidas como etapas 
intermediárias- p-ara ·a conquista de objdivos mais elevados, 
pois o simples fato de anunciá-las prioritariamente já denotava 
o intuito de colocar o homem como o primeiro fundamento 
do Poder Nacional. 

Esse humanismo, por sua vez, encontra suas raízes na 
cultura nacional ou mais propriamente, nas tradiçõeS cristãs, 
pois não se pode esquecer a contribuição das_ várias Igrt!jas 
na formação da estrutura social brasileira. O ato do próprio 
descobrimento de nossa terra foi assinalado por uma cruz 
e uma primeira missa. Ao longo da colonização, as sangrentas 
lutas entre portugueses e índios foram abrandadas pela ação 
dos jesuítas. Estes exerceram também apreciável influência 
no processo educacional brasileiro, suprindo em parte a ausên~ 
da do ensino universitário durante o período colonial. A pró
pria situação da famí1ia, no complexo social brasileiro, dev_e 
sua coesão ao fenômeno da fé e à participação institucional 
da Igreja. A fé religiosa concorreu ainda para mitigar a dissolu
ção _dos co_stumes nos tempos da colonização. 

Todos esses laços espirituais concorrem para a acomo
dação de conflitos, pf:rmítindo ao País uma evolução quase 
sempre incruenta. Foram, sem dúvida, forças de equilíbrio 
que atuaram no sentido da conciliação de interesses entre 
grupos e class_es, propiciando à sociedade um clima de paz 
e de liberdade, sob a égide dos traços marcantes do caráter 
nacional que se foram forjando ao longo do processo, especial
mente a cordialidade, a vocação pacífica e a adaptabilidade. 

Nesse ambiente, propCcio à harmonia. a nacionalidade 
brasileira foi-se formando com espírito de unidade, que se 
tornou uma constante preocupação das elites nacionais e tem 
perdurado em termos políticos, com tendência a estender-se 
aos níveis sociais e econômicos - o que vem sendo preco
nizado nos estudos da Escola. Daí porque_ se incluiu no rol 
dos Objetivos Nacionais Permanentes a Integração Nacional. 
tendo em vista a eliminação de disparidade_ de qualquer natu
reza _entre regiões ou membros da comunidade nacional, em 
busca da Paz Social e do próprio Bem Comum.- que é a síntese 
de todos os objctivos. 

Vale destacar, também_. que os princípios da MoraL e 
da Ética sempre estiveram presentes nos estudos efctuados 
na Escola, tendo havido mesmo, em certa época, uma corrente 
que pro pugnava sua inclusão, como Objetivo Nacional Perma
nente sob o título de Projeção dos Valores Morais e Espirituais 
Brasileiros_. Embora não tenham-sido arrolados expressamen
te nos ONP. tais valores constituem parânl.etrOs relevantes 
na Doutrina da ESG. 

Outros valores que fundamentam a Doutrina da Escola 
são os que caracterizam a Democracia. Esta, como a· tem 
encarado a Esçola, c.o.nquanto obedeça a determinados precei
tos universais, não pode deixar de conter diferenciações que 
se formaram emconformidad.c com as çaracterísticas_de cada 
país. Em verdade,conforme ensina Giovanni Sartori. a Demo
cracia é um produto histórico no sentido de que ela só_adquire 
sucesso e dinamismO quando surge de condições criadas espon
taneamenteo para seu funcionamento. Compreende-se deste 
modo que, se uma forma democrática se transplanta para 
um ambiente histórico diverso, algo de imprevisível ocorre. 
É precis9 um longo e penoso esforço para que cada povo 
encontre seu próprio caminho para a Democracia. 

A Doutrina da ESG conduz ao entendimento de que 
a Democracia para adequar-se à re31i11.ade, deve constituir 
um processo integral. Não se restringe à esfera política, mas, 
sim, a todas as Expressões do Poder Naciodj.i-_l... tendo como 
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denominador comum a participação. A esse respeito. convém 
ter em vista que participação não significa apenaS VOto, mas 
que se manifesta ·em todas as iniciativas relacionadas c_om 
o Desenvolvimento e com a Segurança. 

Outra preocupação dominante nos' estudOs realizados na 
ESG é a temática do Desenvolvimento Nacional, considerado 
como processo de diferenciação do Poder Nacional, que não 
se esgota apenas na conquista de bens materiais, mas abrange 
ainda a melhoria da qualidade de vida como decorrência de 
mudanças sacio-culturais, cm termos éticos. 

Esse conceito inclui, entre outros valores, os gerados pelo 
conhecimento das leis que regem a transformação da natureza. 
Por isso, a Ciência e Tecnologia têm recebido_ênfas~_ <;specíal 
nos estudos da ESG, com vistas ao fortalecimento do Poder 
Nacional. A Doutrina da ESQ considera que Ciência e-Tecno
logia devem estar presentes em todas as Expressões do Poder 
Nacional. . 

A situação descrita na Seção anterior levou a ESG _a 
rever os princípios fUndamentais elaborados em 1949, em face 
de uma realidade evidente: as profundas transformações ocor
ridas entre a década de 40 e 80. 

Assim, com vistas a uma projcção parã o noVo séc~lo, 
foram estabelecidas as seguintes bases, as quais deverão onen
tar os trabalhos da ESG tanto quanto à sua Doutrina como, 
também, à conseqüente metodologia de Planejamento e de 
pecisão. 

BASES PARA ATUAÇÃO DA ESCOLA 
SUPERIOR DE GUERRA 

(ESG -2000) 

1. A razão de ser da Escola Superior de Gu'erra é o 
estudo do Brasil, buscando conhecê-lo melhor para melhor 
servi-lo. A Segurança Nacional é terna fundamental e o estud:o 
do Desenvolvimento - nele inserida a Justiça Social -é 
indispensável pela interdependência natural. -

2. O Interesse Nacional, traduzido em Obje.tiVáS"~acio
nais Permanentes compatíveis com os reais e durat:touros inte
resses do Povo brasileiro, proporciona o referencial maior 
para-os-estudos da Escola Superior de Guerra:. -

3. Os estudos desenvolvidos pela Escola Superior de 
Guerra terão carátet integrado e serão enfatízaâoS_ Ci::ltii base 
no Poder Nacional e na busca de opções estratégicas para 
sua aplicação. Serão conduzidos auscultando nosso passado 
e à luz da análise prospectiv"a, de âmbito nacional e interna
cional, mediante conceitos çle Teoria do Poder, COf!Sidcradas 
a viabilidade de seus resultados e a sua coerência com os 
Objetivos Nacionais Permanentes. - . 

4. A Doutrina da Escola Superior âe Guerra evolui 
em sintonia com- as-conquistas do conhecimento humano e 
com a estatura político-estratégica-do :PaK Reflete os valores 
éticos, de fundamentação transcendental, caracterizadores do 
espírito democrático, -c-onsolidado ao longo da história pátria, 
e operacionaliza-se mediante terminologia cons_en~ânea e me
todologia de planejamento e decisão aplicável à gestão nos 
diferenteS níveis da vida nacional. 

5. A metodologia de planejamento e decisão levará em 
conta a essência democrática da gestão social, que: impõe racio
nalidade dialógica à aplicação de meios para a ConsecUção 
dos Objetivos Nacionais e determina a necessidade de partici
pação dos diversos níveis da admiti~stração e do$ _difere.nt~s 
segmentos da sociedade. . 

- 6. ?ara conduzir o Brasil à posição de destaque que, 
por capacidade, poder e potencial, deverá alcançar entre as 

mais prósperas nações do mundo. é preciso que a Vontade 
Nacional seja expressada por elites nacionais, nas quais se_ 
inserem as diversas lideranças de compromisso democrático, 
-coll"scienteS de suas responsabilidades perante o povo, cujo 
çaráter e índole impõem que o Brasil represente um _ _fator 
de harmonia atuando num mundo de conflitos e tensões. 

7. O fortalecimento da Vontade Nacional é instrumento 
essencial à realização do Bem Comum. É preciso que todo 
o Povo - e cada pessoa - compreenda a necessidade de 

· partiCipar na pro·moção do Bem Comum e de exerCitar o 
direito de usufruir do!:i resultados conquistados de forma prow 
gressiva, segura e justa e em prazo factível. 

8. O papel da Escola Superior de Guerra, na sua qualifi
cação de Instituto de Altos Estudos, é contribuir para o aper
feiçoametüO --da_ sociedade brasileira. mediante a pesquisa e 
o_ debate de opções político-estratégicas democráticas que pos
sam servir como subsídios para a solução dos pro h lemas nacio
nais. 

2 - Fundamento~ Ax~ológicos 

Uma Doutrina se caracterizá como um corpo coerente 
de princípios, conceitOs, norm:as, métodos e processos, inspi
rados em valores. ESSes valores pressupõStos na- Doutrina, 
valores sero os quais não pode ela ser pensada ou utilizada, 
constituem seus fundamentos axiológicos, do grego axiós, que 
significa valioso. Explicitar tais valores é importante, porquan-
to condicionam eles a harmonia, a coerência e a conSistência 
da Doutrina. 

Ao cogitar dos valores que informam ou devem informar 
a Doutrina, torna~se indispensável levar em consideração os 
frâÇos majoritariam~nte preval~scentes na cu_Itura. da socie
dade à qual se desuna. E cructal, portanto, tdentlficar, em 
sua realidade, a vertente cultural em que ela se insere e, 
nessa vertente, quais são as concepções dominantes quanto 
às características, o papel e o destino dos seres humanos que 
a integram. 

Situa-se a sociedade braSileira na vertente da cultura oci
dental, de marcada influência cristã. Sob essa influência, con
sorciada a outras igu~lrnente transcendentalistas, a realidade 
do homem não se esgota, simplesmente, na consideração dã. 
expressão biológica de que ela se compõe. Nossa cultura reco
nhece a presença imanente da divindade no ser humano, o 
que projeta seu destino em termos de infinito e eternidade. 
Não _se lhe retira, contudo, a capacidade de construir seu 
próprio destino: dotado de consciênda e vontade, o Homem 
pode ter sempre a possibilidade moral de decidir, superando 
os condicionamentos. • _ _ 

A aceitação desse humanismo teísta e cristão de nossa 
cultura se faz pela assimilação dos seus valores, mesmo quando 
não se comungue dos dogmas de fé, próprios das religiões 
cristãs. 

Assim, a Doutrina aceita, corno postulados éticos básiN,~. 
aqueles traços que, segundo Maritain-, Caracterizam unia civili
za_ç_ão cristã: a superioridade da pessoa individual sobre o 
grupo, a igualdade fundamental de todos os homens e a frater
nidade. 

A superioridade da pessoa se dá na medida em que é 
nela que podem e devem realizar-se os valores supremos. 
CQroo_ pessoa, o Homem se alça acilna do Estado, urna vez 
que seus fins são superiores aos do Estado. Cabe ao Estado 
.e _à sociedade proporcionar ao Homem as condições de sua 
auto-reafízação.- N"a êori:tposição dê tensão entfc os valOres 
do indivíduo e os valores da sociedade, afirma Reate, "brilha 
um valor dominante, uma constante axiológica do justo, que 
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é o valor da pessoa humana". E acrescenta: "O indivíduo 
deve ceder ao todo, até e quando não seja ferido o valor 
da pessoa, ou seja, a plenitude do homem enquanto homem. 
Toda vez que se quiser ultrapassar a esfera da personalidade 
haverá arbítrio". Assii]f, o status autônomo da índividualidade 
pode serafetado pelas relações intersubjetivas e pela dinãmiCa 
social, mas a estas não pode ser reduzido. Por isso que a 
liberdade do indiv\duo conStitui, em nossa cultura - e na 
Doutrina- valor prÍoritáriQ. 

A construção de uma ordem social de natureza demo~ 
crática só é possível quando a dimensão da liberdade é intrín
seca a todos os seus integrantes. Jamais se podem conceber 
superestruturas que tenham o apanágio da liberdade se este 
valor não estiver presente como atributo básico do Homem, 
agente e beneficiáriO maiOr-daquelas. Diversas formas pode 
a liberdade tomar, como as da expressão do pensamento, 
de criação, de escolha, de associação, de empreendimento 
e outras mais, todas intimamente rclacíón-ã.das à operacio
nalização de diversos conceitos doutrinários e à própria aplica
ção do método de planejamentQ da ação política preconizado 
pela Doutrina. 

A idéia - valor da igualdade fundamental de todos os 
Homens - deriva da aceitação de que todos nascem iguais 
em dignidade, na medida em que compartilham de uma co
mum e transcendente _condição humana. Porque haurida de 
urna realidade transcendente_e ligada, pela origem e pela desti
nação, a Deus, essa dignidade não pode ser ignorada ou des
respeitada por superestruturas. quaisquer que sejam. 

Nascidos livres e iguais- em dignidade, _são os Homens 
capazes de (e têm direito a) buscarem, ao longo da existência, 
uma realização pessoal diferenciada, própria, intransferível 
e irredutível a padrões impostos pelo grupo. 

Entretanto, porque criaturas do mesmo Criador_, cónscios 
de sua dignidade essencial c da precariedade_ da existência 
terrena, impõem-se livremente aos Homens o direito-dever 
de fraternidade, ou amor ao próximo, virtude e_ valor que 
hão de servir, em nossa cultura, de parâmetro norteador da 
vida social, do qual decorrerão justiça mais perfeita, paz dura
doura e progresso verdadeiro. O próprio exercício da liber
dade, nas suas diferentes formas, numa cultura inspirada pelos 
valores do amor entre os Homens e da sua intrínseca digni
dade, deve sofrer as naturais limitações decorrentes dos deve
res de fraternidade para com o próximo, do altruísmo, da 
eqüidade e do tratamento condigno a que tem direito cada 
pessoa, pelo simples fato de sua condição humana. Por outro 
lado, o sentir-se parte, o comprorneter~se com os destinos 
dos compatriotas e da comunidade nacional transforma-se em 
comunhão de sentimentos, condição necessária-para o plasmar 
da identidade nacional c, conseqüentemente, para a conquista 
dos objetivos maiores âa nacionalidade. __ 

Dentro dessa ordem de idéias, a Doutrina da ESG, reco
nhecendo a preeminência axiológica da Pessoa, busca ultra
passar não só urna concepção meramente _individualista da 
convivência social, mas ainda as concepções coletivistas, que 
subordinam, de modo absoluto, os valores da pessoa aos valo
res da coletividade. É por isso que a Doutrina coloca o Bem 
Comum como um objetivo-síntese em torno do qual outros 
referenciais significativos estão articulados. 

A idéia do Bem Comum Tol delineada por São Tomás 
que, seguindo a tradição arístotélica, encara a Socíeâade como 
um sistema de permuta de serviços, cada qual dentro de sua 
especialização, onde se incluía a classe governante. Mas, na 
concepção tomista, a sociedade é também um sistema de fins 

e o fim último dos governantes c dos súditos é o Bem Comum, 
já entendido, como comenta- Afonso Arinos, não sob uma 
concepção exclusivamente religiosa ou filosófica, mas em seus 
fundamentos sociais. 

Assim, os valores da preeminência da pessoa, da liber
dade individual, da igUaldade fundamental entre os Homeri.s 
e da fraternidade inspiram o conceito de Bem Comum adotado 
doutrinariamente e que se explicita como um ideal cte convi
vência que, transc_endendo a busca do bem-estar, construa 
uma sociedade onde todos, e cada um, tenham condições 
de plena realização de suas potencialidades como pessoa, e 
de conscientização e prática de valores éticos, morais e espi
rituais. 

O Bem Comum tem um sentido próprio que não s~e con
funde com o simples agregar dos bens individuais. E algo 
que transcende aos interesses, às aspirações e às necessidades 
individuais e se projeta no todo social, no conjunto dos mem
bros da sociedade_e, por conseguinte, pode ser identificado 

-como distinto do bem individual, sem que este tenha de ser 
suprimido em nome daquele. 

A concepção do Bem Comum, circunscrita a uma socie
dade nacional, dá origem a determinadas obrigações de seus 
membros em relação ao corpo social, não apenas consubs
tanciadas no plano ético e moral mas também no ordenamento 
jurídico-institucional. Em decorrência, no chamado Estado 
de Direito, compete à lei declarar e impor obrigatoriamente 
as exigências ~o Bem Çomum, a~ quais passam a constitUir 
a pauta básica de deveres e direitos de governantes e gover
nados. 

Em certo sentido, o conCeito de Bem Comum confunde-se 
com a acepção objetiVa de Justiça. No dizer de Rcale, "objeti
vamente, a Justiça se reduz à realização do Bem Comum, 
ou, mais precisamente: é o Bem Comum in fieri ( ... )". 

Na busca do Bem Comum, ou de urna ordenação justa 
da convivência, as sociedades humanas têm desenvolvido con
ceitos e os têm operacionalizado através de inúmeras institui
ções. As idéias de liberdade política, democracia represen
tativa, igualdade perante a lei, separação entre os poderes 
do Estado, liberdad_e_ económica, livre comércio, interven
cionismo estatal, assiStência social, por exemplo, foram criadas 
e desenvolvidas como tentativas, máis ou ·menos bem sucedi
das, de instaurar o Ben_1 Comum. 

Assim, nas sociedades democráticas, a partir do final do 
século XIX e com maior ênfase nas últimas décadas deste 
século, verificou-se uina grande preocupação quanto à necessi
dade de serem reduzidas as desigualdades sociais extremas 
ou injustificáveis, daí result_ando o delineamento do conçeitq 
de Justiça Social. Inspirada no valor maior da Justiça, a Justiça 
Social, doutrinariamente, não só completa os conceitos da 
Democracia e Paz Social, mas ainda gera contornos para os 
objetiVoS da Nação brasileira. 

Compondo os valores da liberdade, da igualdade e da 
fraternidade, sob a égide do Justo, a Justiça Social pretende 
superar a tensão entre liberdade e igualdade, que, no dizer 
de Lagaz y Lacambra, ''constitui a essência do drama político 
de nossos dias". 

Sacrificar a liberdade para obter mais igualdade ou, em 
nome da liberdade, admitír a perpetuação de desigualdades 
injustificáveis? A Justiça Social i-epresenta a superação desse 
dilema na medida em que propõe, corno critério de sua realiZa
ção, a igualdade de oporrunidades, ou seja, urna igualdade 
de base que enseja a realização diferenciada, a competiÇão 
justa e·, portanto, preserva o espaço da liberdade_. 
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Enfim, a Justiça Social representa um compromisso efcti
vo de construção de uma ordem social mais humana e solidá
ria, em que, sem sacrifício das liberdades fundaq1entais, ~ada 
um de seus membros se perceba partícipe e responsável pelo 
destino coletivo da comuni_dade nacional. Nã_p é tarefa exclu~ 
siva do governo, mas um compromisso efctivo de todas as 
instituições, grupos, categorias e classes sociais,_ com vistas 
ao Bem Comum. 

Deve ser entendida não como igualitariSmo sufocante 
e estéril, mas como um ponto de equilíbrio entre o direito 
à igualdade, que advém_ do dcyer de respeito à dignidade 
comum a todos os Homens, e o direito à desigualdade, à 
realização diferenciada, que constitui um aspecto do próprio 
exercido da liberdade. Justiça Social que se operacionaliza. 
nas democracias, através da oferta mais ampla e igualitária 
de oportunidades. 

3 - Características 

As características principais que marcam a Doutrina da 
ESG são as seguintes: _ 

-Humanista- considera o homerii como Valor supremo 
na sociedade e centro de todas as preocupações para o qual 
devem .ser orientadas as instituições, as políticas- e as estra-
tégias. · 

-Brasileira- objetiva atender às. necessidades da reali
dade brasileira e aos valores nela incorporados, quer corno 
fontes de identidade nacional, quer como padrões inspiradores 
de políticas e de estratégias. 

-Realista -Ela é realista, por ter corno criférto-p:ara 
avaliar seus conceitos a realidade brasileira, entendida, não 
como algo imutável, mas como um processo--históiico, em 
permanente devir. Por isso a Doutrina é flexível, modifican
do-se para _ser mais fiel à realidade, _ao povo e aos valores 
que a fundamentam. Ela é integradora pois resulta de processo 
de elaboração coletiva. Por tudo isso constitui o instrumento 
de ação democrática para a transformação da sociedade brasi~ 
leira, com vistas ao Bem Comum. 

-Espiritualista - considera o ho-r:nem na sua globali
dade, a um só tempo espírito e matéria. 

-Democrática - propugna a organização da sociedade 
pluralista sob a forma de um Estado de_ Direito, onde O Poder 
emane do povo e sejam asseguradas as garantia·s-fút'idametitais 
da pessoa humana. Nessa visão ~emocráticit, o Estado deve 
estar a serviço do hom·em, a quem cabe a direito e _o dever_ 
de participar ativa e permanentemente das decisões nacionais. 

- Adogmática - a Doutrina da ESG não- propõe dog
mas, mas, ao contrário, estimula o livre debate em torno 
de suas idéias e proposíçôes. Jamais se considera perfe5ta 
e acabada pois está sempre sujeita a críticas e-revisões. 

Erri face dessas características, a ESG_ tem repensado 
sua Doutrina com liberdade acadêmica, desvinculada dos go
vernos que se vão sucedendo, constituindo--se isio"nUma garan
tia de isenção, profundidade e validade ·de s-tias pesquisas 
e, assim, de contínuo aprimoramento de suas conclusões._ 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo -- Aluízio Bezerra _ Bello Parga _ Gerson 

Camata _ Gilberto Miranda _ Guilherme Palmeira .., Humberto 
Lucena _ João Calmon _ João Rocha _ Josaphat Mariiilio _ Luiz 
Alberto Oliveira _ Mansueto de Lavor _ Marluce Pinto _ Meira 
Filho _ Moisés Abrlio _ Nelson Carneiro _ Odacir Soares _ Pedro 
Simon_ Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sobre a 
mesa comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1" Secrct<.trio. 

_ É lida a s_eguinte _ _ 

Senhor Presidente. 
Comunico a Vossa Excclênc_ia, nos terlnoS Oo irt. 39, 

adoRegimento-Inter'no dO Senado FederaL que meâus.entarci 
do País nos dias 6, 7 e R de agosto do corrente ano, com 
destino à República do Paraguai, em viagem de caráter parti
cular. -Senador Affonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A com uni· 
cação lida vai à publicação. _______ _ 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pdo Sr. 1'' 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 808, DE 1993 

Brasuia, 26 de agosto de 1993 

Senhor Presidente, 
Solicito que seja considerado: cOmo licença autorizada, 

nos termos do art. 43, incisO II. do Regimento Interno, o 
período de 30-8-93 a 3-9-93-. quando estarei ausente dos traba
lhos desta Casa. 

Atenciosamente. -Senador Jutahy Magalhães. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A votação 

do requerimento fica adiada por falta de quorum. 
Esgotado o tempo destinado ao Exped_icnte. 
Presentes na Casa 29 Srs. Senadores. ~
Passa-se à 

ORDEMDODíA 

-A Presidên-Cia: Oos temias do art. 175, e do Regimento 
Interno, retira da pauta da Ordem do Dia de hoje os itens 
1. 2 e 3, para instrüçãõ das matérias. 

São os seguintes os itens adiados: 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 138. DE 1993 

. (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, V, 
combinado com o 172~ TI.~ do Regimento Interno.) 

. Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n" 138, de 1993 (n' 3.719/93. na Casa de orígem). que alten 
o inciso IV do art. 13 da Lei n" 8.031. de 12 de abril d: 
1990. (Dependendo de parecer.) 

-2-
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'' 156. DE 1Y92 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c 
Regímento Interno.) · 

Votação, em turno suplementar. do Substitutivo do Se 
do ao Projeto de Lei da Câmara no 156. de 1992 (n" 1.670 
na Casa de origem), que dispõe sobre partídos políticos, n 
lamenta os arts. 17 e 14, § 3!', V. da Constituição Fed( 
tendo 

Parecer, sob n~ 279, de 1993, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 
(Dependendo de pareCer da Comissão de ~onstitt' 

·Justiça e Cidadania sobre as emendas de !~enáno.) 
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-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 109, DE 1993 

(Em regime de urgê~:tci_a nos te.rmos do art. 336, c do 
Regimento Interno.) 

Discussão; em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 109, de 1993 (n• 3.602193, na Casa de origem), que modifica 
a Lei o-? 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que ''regulamenta 
dispositiVos,constituciOilais ielãtivós à refOrma agrária". (De
pendendo d~ parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 4: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne 69, DE1!Í93 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c do 
Regimento Interno.) -

Discussão, em turno único, ·do Projeto de Resolução n" 
69, de 1993, de "i~iciativa da Comissão Diretora-, que altera 
o Regulaniento Administrativo do Senado Federal, transfor
ma~ AUditoria em Secretaria de Cofltrole Interno e dá outras 
providências. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art .. 140, a do Regimento Interno_,_ designo 
o nobre Senador Elcio Alvares para proferir o parecer. 

O ~R. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para proferir pare· 
cer.) -Sr. Presidente e Srs. Seriadores, de Plenário, em 
substituição à ComiSsão de ConStituição, Justiça e Cidadania 
sobre o_ Projeto d.e ReSolução n9 69, de 1993, que "altera 
o Regulamento Administrativo do Senado Federal, transfor
ma a Auditoria em Secretaria de Controle Interno e dá outras 
providênciaS". · 

I - Relatório 

~submetido à análise_desta Casa o Projeto de Re_~olução 
n9 69, de 1993~ da Comissão Diretora, que "altera o Regula
mento Administrativo do Senado Federal, transforma a Audi
toria em Secretaria de COntrole Interno e dá Outras provi
dências". 

O PrOjeto de Resolução em comento altera diversos dis
positivos do Regulamen-to Administrativo do Si!nado Federal 
(Resolução n9 58", de 1972), com o objetivo de transformar 
a Auditoria, órgão de Assessoratnento Superior desta Casa, 
em Secretaria de Controle Interno, aumentando-lhe as compe
tências. A proposição prevê, também, a organização da nova 
unidade administrativa e cria as funções comfssiOTiadas corres
pondentes. 

. Confoi-me a jus~~fi~ção dó Projeto,-~- alteração que -~se 
propõe visa a adequar a estrutura, as rotinas _opera:cionais- -
e a distribuição dos recursos humanos imprescindíveis da Au
ditoria à sua nova condição de Secretaria de Controle Interno, 
tendo em vista o crescente aumento de suas atribuições, deter~ 
minado não apenas pela Carta de 1988, como pelas Resoluções 
do Egrégio Tribunal de Contas de União e pelo aperfeiÇoa
mento e modernização das técnicas de gestão no interior -do 
Senado Federal. 

Conclui a citada justificãÇào que a proposiçãO inspira-se 
na "preocupação e-m ·procurar adequar ao Senado Federal 
as técnicas modernas de desenvolvimento e aperfeiçoamento 
do sístema de Controle.~nterno, o que, .sem dúvida alguma, 
.só traz benefícios à .Casa". _ _ 
· O Projeto rião recebeu emendas. - .. -

É o relatório. · 

II - Voto do Relator 

Os requisitos formais de constitucionalidade e regimen
talidade são atendidos pelo Projeto de Resolução n" 69, de 
1993, tendo em vista que a matéria deve ser disciplinada em 
Resolução do Senado Federal (Constituição Federal, art. 52, 
XIII), de iniciativa privativa da Comissão Oiretora (Regi
mento Interno, art. 98, III). 

O Projeto atende também aos requisitos de juridicidade 
e boa técnica legislativa. 

Quanto ao mérito, trata-se, indubitavelmente, de propo
sição de largo alcance no sentido do aprimoramento da estru
tura administrativa desta Casa, adequando-a aos avanços in
troduzidos pela Constituição de 1988 no campo do Controle 
Interno e às modernas técnicas organizacionais. 

O crescimento dos encargos de fiscalização contábil, fi
nanceira e orçamentária que a nova Carta atribuiu aos sistemas 
de Controle Interno de cada um dos Poderes da União já 
estava a exigir que o Senado Federal procedesse às necessárias 
adaptações na organização e funcionamento de sua Auditoria, 
para dotá-la de instrumentos ainda mais eficientes e eficazes 
na consecução de suas relevantes funções. 

A nova estrutura permitirá â Secretaria de Controle Inter
no privilegiar a auditoria prévia e a análise ex ante dos atos 
administrativos, com vista a dar aos dirigentes do Senado 
Federal orientação segura na busca da legalidade, legitimidade 
e economicidade na aplicação dos recursos públicos. 

Assim, à vista do exposto, somos favoráveis à aprovação 
do Projeto de Resolução nu 69. de 1993, como apresen~ado 
pela Comissão Diretora. -

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
conclui favoravelmente. 

Completada a fase de instrução, passa-se à discussão do 
Projeto; em turno único. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~lo. encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação da matéria fica adiada 

por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 5: 
Discussão, em turrio único, da Redação Final {oferecida 

pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 277. de -1993) ao 
Projeto de Resolução n~· 49, de 1993, que autoriza a contra
taÇão de operação de arrendamento mercantil, sem aval da 
lJnião, pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.- EM
BRAER, junto à IBM do Brasil Leasing Ltda .. destinada 
à substituição parcial de equipamentos em seu Centro de Pro~ 
cessamento de Dados. 

Em discussão a Redação Final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 

a Redação Final é considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno. 

O Projeto vai à promulgação. 
É a·seguinte a redação final aprovada: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 49, DE 1993 

Faço Sab·er que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno,_promulgo a segu~nte 
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RESOLUÇÃO N" , DE 1993 

Autoriza a contratação de operação de arrenda
mento mercantil, sem aval da União, pela Empresa Bra
sileira de Aeronáutica S. A.- EMBRAER, junto à IBM 
do Brasil Leasing Ltda., destinada à substituição parcial 
de equipamentos em seu Centi-o de Processamento de 
Dados. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É a Empresa-Brasileira -de Aeronáutica S.A. 

- EMBRAER, autorizada a contratar operação de ary-~nda- _ 
menta mercantil, sem aval da União, junto à JBM do Brasil 
Leasing Ltda., destinada à substituição parcial de equipamen
tos em seu Centro de Processamento de Dados. 

Parágrafo único. O contrato de arrendamento mer~ritil 
a que se refere o c_aput deSte artigo será realizado nas seguintes 
condições e características: ,- __ 

a) o valor da operação: será da ordc.m de 
Cr$26.983~_000.000,00 (vinte_ç_ ~eis bilhões e novecent9s e oi-
tenta e três milhões dc_çruzciros);- _ _ -- _· 

b) o objetivo da operação: é o de sUbstituir parcialmE:nfe 
equipamentos em seu Centro de Processa!Jlentq de Dados; 

c) as condições financeiras· básicas da operação:_~~? aque
las constantes nas Ordens de Compra n"' 92136001 e 92135501, 
anexadas à Mensagem nn 122, de 1993. . ._, -

Art. 2" Esta resólu_ção entra cm vigor _na data ~:e sua 
publicação. 

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrisues) -Item 6: 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado n'' 192, de 1991 (n" 2.654/92, 
naquela Casa). de autoria do Senador Divaldo_ ~l!_ruagy, que 
altera dispositivos da Lei 0° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
-Código de Processo Civil-. tendo _ _ . 

Parecer favorável, sob n'' 263, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça c Cidadania. 
Em discussão o Substitutivo. erh tur"Iio único._ (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação da ma~éria fica adiada 

por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (ChagasRodrigues) -ltem 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei_ da Câmara 
n' 87, de 1993 (n' 2,162/91 na Casa de origem), que denomiria
.. Rodovia José Francisco de Sousa" o tr_ccho federal da 
BR-230 que liga as cidades de _Sousa e Cajãzeiras-;- n_(;l: S.stado 
da Paraíba, tendo __ ., 

Parecer favoráVel, sob-nn-214-, de 1993, da_Comissáo 
-de Educação. _ _ -__ ~- _ _ 
A matéria ficou sobre ~unesa durante cinco. sessões ordi

nárias, a fim de receber emendaS;--nos termos do_ art. 235, 
II, d do Regimento InternÇ)._À proposição não foram apresen-
tadas emendas. _ _ 

PassaRse à discussão _49 projeto, cm turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça palavra. encerro a çl.iscussão. 
Encerrada a discussão_, a_vo_tação da matéd;;~. .fica adiada 

por falta de quorum. 

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -ltem8: 

Discussão, em turno único, do Parecer no 25_2, de 1993. 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cic;l.adaitia, sobre ques
tão de ordem do Senador Cid Sabóia de Carvall:!_?, concluindo 

ser de dois quintos da composição do Senado o quorum para 
aprovação de Projetes de D~cr:to Legisl.ativ? de outor~a e 
renovação de concessão, perm1ssao e autonzaçao para servtços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, conforme previsto 
no § 2~ do art. 223 da Constituição. 

Em discussão o parecer, em turno únicq. (Pau·sa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a d~scussão. 
Encerrada a discussão, a votação da matéria fica adiada 

por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Co_ncedo 
a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra. 

O SR, ALUÍZIO BEZERRA (PMDB-:..::-AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, gostaria de fazer um registro _que considero 
muito importante. Na última segunda-feira, participei, junto 
com outros Parlamentares -Senadores e Deputados-, de 
visita às instalações da Petrobrás nas regiões do Ur!JCU c do 
baixo Juruá, no Estado do Amazonas, onde se; desenv9lve 
o trabalho de extração de petróleo. _primeira operação de 
cunho comercial de exploraÇão de petróleo que alcançou êxito 
na região amazônica. . : · 

_ O trã.balh_9 _que a Petrobrás vem desenvolvendo nessa 
Região, que desde os primeiros anúncios causou_b_astante im
pacto na imprensa, evidencia um ponto muito importante~_ 
que é a existência de petróleo de primeira qualidade na vasta 
região amazônica. : 

. E são importantes os dados que a Pe.trobrás possui hoje, 
nos seus levantamentos, que levam-na a ter a estimativa das . 
reservas disponíVeis, porque estas poderâo ser enormemente_ 
ampliadas, na medida em que se desenvolverem os estudos 
nessa região. . .. , , _. 

Os documentos oficiãis da Petrobrás registram reservas 
- da ordem de 300 milhões de metros .cúbicos d12 petróleo, às 

margens do rio Urucu, nas proximidadeS do rio Te fé, na região 
do baixo Juruá, no Estado do Amazonas. 

Não somente petróleo encontramos ali, mas· também as 
maiores jazidas de gás de todo o território nacional e, possivel-
mente, do continente. . _ · 

_ É signifióitivO :esse· ttãbalho de prospecção" e extraÇãO--'"· 
da Petrobrás, contando com uma unidade de beneficiamento, . 
que separa o gás do petróleo, o qual é enviado para refinariaS 
de Manaus e da região Nordeste. 

Hoje, â produção de petróleo está limitada, na sua am
pliação, pela falta da instalação de novas unidades de benefi
ciamento de gás, t_endo a Petrobrás já realizado projeto dessas 
unidades, que_ em curto espaço de tempo estarão funCiOnando. 

Na medida em que o gás sai acompanhado do petróleo, 
significa que a Petrobrás já instalou as uriidades de beneficia
mento de gás. No momento, a Pctrobrás está reinjetançlo 
nos poços o gás que sai. Entretanto, a capacidade dos compres
sores de reinjeç'ão do gás está _limitada no atual projeto da 
empresa. - -- -

_ Já está caracteri~ado, demonstrado e comprovado que 
a região aAmazônica é uma das grandes regiões petrolíferas 
do nosso País._ Na região do alto Juruá, nas proximidades 
da Serr_a do Divil?o_r, no Estado do Acre, os últimos testes 
realizados pela Petrobrás mostram indícios ·animadores da 
existência cte petróleo, o que está levando a empresa a reorien-
tar o seu trabalho de prospecção. _ . . 

Esses dados são_ importantes para.:..e. W"edução da nossa 
depen_dência na i~P:ort~ção ~essa valiosa matéria-prima_, o 
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petróleo, e para o funcionamento da economia do nosso País. 
E não somente o petróleo, mas também o gás. 

Com isso, na medida em que se desenvolva a produção 
de gás, poderá ele, em diversas utilizações, substituir o petró
leo, que, corno produto nobre, poderia ser reservado para 
a petroquímica. 

Sr. Presidente, faço o registro da nossa _viagem, da última 
segunda-feira, quando passamos o dia visitando_todos os poços 
em funcionamento na região de Urucu, bem como a unidade 
de beneficiamento e os oleodutos que compõem o sistema 
de _escoamento da produção cm direção às refinarias mais 
próximas da região. _ 

Ê, sem dúvida alguma, muito importante o fato da Petro
brás ter encontrado petróleo na região amazónica, de forma 
que permite a sua exploração comercial em larga es_cala. E 
mais importante ainda foi a detecção de reservas que se pres~ 
tam à exploração durante períodos prolongados. 

É claro que esse é um entre os inúmeros recursos naturais 
que a região amazónica possui. Mas ficamos cqm o registro 
desses dados, com relação à prospecção, ao nfvcl da produção 
e comercialização em que se encontra o petróleo de Urucu, 
além dos estudos para inveStirncirtO:S fu-turos. 

E nos reservaremos-, Sr. Presidente, para, na próxima 
semana, com os dados que estamos colhendo, fazer uma ava
liação importante do que está se passando cm outra região 
da Amazônia, que diz respeito à questão dos ianomâmis e 
à presença de tropas do Exército nortc-americ~no na vizinha 
República da Guiana, o que tem_~aosado preocupação nos 
Parlameritares dos diferentes paíSCs âa região aespeito à ques
tão dos ianomâmis e à presença de tropas do Exército Amazó
nica: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela 
e a própria Guiana. - -

A partir de contatos que venho realizando, como Presi
dente _do_ Parlamento Amazónico_, acontecerá, no próximo 
mês de outubro, um encontro de Parlamentares de todos os 
países da Bacia Arnazônica~ em Bogotá, Colômbia, onde se 
fará uma profunda avaliação dessa situação preocupante que 
estamos vivendo, observando o seu desenvo!v~mento , que 
é a presença de tropas de um ExércitO regular_, como o. dqs_ 
Estados Unidos. em nossas fronteiras.. 

Acrescentando mais um dado, Sr. Presidente, gostaria 
de dizer que nesses Contatos preliminares um dos itens que 
vamos discutir é o do rechaço à patente sobre a biodiversidade, 
por parte dos países ricos, na regi~o amazón}Sl· Esse é um 
item importante, porque na medida cm que_ potências que 
dispõem de recursos econ6micos, como os Estados Unidos, 
e possuem o conhecimento científico; um âos mais desenvol
vidos do Planeta; na medida em que não abrem mão da patente 
sobre a biodiversidade, isso resultará em quê? Em que os 
pafses em desenvolvimento, que fazem parte da Bacia Amazó
nica e possuem o m·aior" banco genético do Planeta, não pode
rão dispor desse banco genético. Isso porque-o~s Estados Uni
dos, através do seu poder científico e financeiro, vão explorar 
e usufruir desse colosso de recursos naturais-. que poderia 
resolver os problemas económicos c sociais da população dos 
países Que integram a Bacia Amazónica. - · · -

Essa· questão é muito importante porque· Cssá posfção 
norte-americana contraria o esPírito da EC0~"92. O acordo 
a respeito da biodiversidade, firmado pOr Ocasião· da EC0-92, 
tinha como objetivo a transferência dos conhecimentos cientí
ficos e_ tecnológicos dos países desenvolvidos para os p-arses 
em-desenvolvimento, a fim de que os países pobres e os países 
em desenvolvimento pudessem, eles mesmos, operar o a pro:; 

veitamento racional dqs seus recursos natmais e, mais ainda, 
orientar o desenvolvirrlento auto-sustentado das suas regiões. 
Ess_e foi o espírito-da EC0-92. 

Todavia, o Governo norte-americanÕ, pressionado pelas 
multinacionais, só assinou o acordo depois, com ressalva. Isso 
significa não -abrir mão da patente sobre a biodiversidade; 
significa que eles vão fazer o mapeamento biogenético e paten
teá~lo, retirando essa oportunidade dos países em desenvol~ 
vimento. Esses recursos naturais poderiam ser aproveitados 
para, em primeiro lugar, responder às questões da miséria 
a que está submetida a larga maioria da população amazônica 
dos p~íses que integram a região. 

Trata~se, na verdade, de um colosso de recursos naturais 
Sr. Presidente! ' 

Os países que possuem esse conhecimento científiCo do 
século XX deveriam fazê-lo chegar aos países em desenvol
VÍ!JlentQ, como o Bra_sil.e os demais países da região, do mesmo 
modo em relação à África, à Ásia etc. Mas isso não está 
ocorrendo, o que nos coloca diante de uma situação que é 
a da rapinagem mais refinada dessa etapa da história, pois 
o conhecimento científico e o poderio financeiro dos países 

-ricos é eXercido de mineira monopolística. Entretanto, eles 
ampliam cada vez mais seus monopólios, patenteando a vida 
biológica, os recursos naturais para utilizarem como mais urna 
fonte de exploração na comercialização sobre os países em 
via de desenvolvimento_, que são i~feriori?ados científico, tec: 
nológico e financeiramente. 

J;ssa superioridade financeira, científica e tecnológica dos 
países ricos poderia ser minorada através da transferência, 
pelo acordo da biodiversidade, aos países em desenvolvimen
to, proporcionando-lhes fazer um aproveitamento dos recur
sos naturais pela elevação da qualidade da vida da população 
em miséria plena. Ao invés disso, os países ricos, como no 
caso os Estados Unidos, estão fazendo opção para distanciar 
o fosso entre os países ricos e os países pobres. 

Esse o registro, Sr. Presidente, que gostaria de deixar. 
Vamos desenvolvê~lo mais detalhadamente na próxima sema· 
na. já que_ temos tomado conhecimento da presença de tropas 
norte·americanas nas fronteiras com a Guiana, com a Colôm
bia e com o Peru, tendo como pretexto o combate à droga. 
Na realidade, nós estamos ficando é num cerco com a presença 
de militares, de força de tropas regulares, de um exército 
do maior país do nosso hemisfério. 

Portanto, essas preocupações têm bastante sentido e, com 
base nessas questões e em outras, nós, Parlamentares dos 
países amazónicos. estamos organizando um encontro, que 
se realizará em Bogotá, para discutirmos o assunto em profun
didade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cliagas Rodrigues) - Esgotada 
a lista de oradores. 

Na presente s~ssão terminou o prazo para apresentação 
de emendas às seguinte::;. matérias: 

~Projeto de Lei da Câmara n"s 114 e 131, de 1992; 
-Projeto de Lei do Senado n·' 344, de 1991, em trami

tação cçmjunta ~ 
-Projeto de Lei do Senado n• 85. de 1992. 
Ao Projeto de Lei da Câmara n" 114, de 1992, foram 

oferecidas 16 emendas, que serão lidas pelo Senhor Primeiro 
Secretário. 
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São as seguintes as emendas: 

EMENDAS OFERECIDAS AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 114/92 

Que dispõe sobre as restrições ao uso e propaganda 
de produtos fumígeros, bebidas alcoólic:õ\s, medicamen
tos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do pará
grafo 4~ do artigo 220 da Constituição da República, 
nos termos do art. 235, II, d, do Regimento Interno. 

- N•2-

Altere-se e adite~se. _o a~~igo 2" do projeto, para que 
passe a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 29 A propaganda de produtos derivados 
d_o tabaco e de bebidas alcoólicas so~ente s~r~_permi
tida, nas emissora~-de rádio e televisão, no hofáiio 
compreendido entre_ as 21 (vinte_ e uma) e a~ .6. (seis) 
horas. considerado o fuso horário do Estado onde se 
situar, em caso de rede, a errlissora que gera a p~blici-
dade." - -

Justificação 

O eStabelecimento de um restrição horária à publicidade 
de deriv_ados de tabaco e de _bebidas ;;tlcoQ_Iicas tem como 
escopo evitar sua veiculação em horários recomendados para 
o p~blico infanta-juvenil. Não apenas as normas do Código 
NaCional de Auto-Regulamentação Publicifáiiã.,- do CONAR, 
organismo que congrega diversoS se tores" da Sociedade civil, 
além de representação da-·mfd_ia e de publicidade, como as 
da Portaria n" 1.050/90, do Ministro da Saúde, limitam tal 
resttiçã~ (que excepciona o princípio contido no caput do 
art. 220, dei ConStituição Federal) ao período compreendido 
entre 6 e 21 horas, nenhuma razão havendo para alterar horá-
rios já objeto da a_ceitação sociaL ·-- -

Ademais, a existência de redes nacionais, cobiindo unida
des da Federação em diferentes fusos horários, cuJa diferença 
se acentuam, muitas vezes; em decorrência_da institUição-de 
horários legais, em função das necessida-des-i! conven"iências 
pa~a diminuir o consumo ·de energia, recomend~a que seja 
aditada a regra estabelecida para fixar-se que, nesSa hipótese, 
deve-se levar cm consideração o_ horário -do Estado onde se 
situa a emissora que gera a p-ublicidade. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1993.:::. Senador Esperi· 
dião Amin. 

-N•3-· 
Emenda Aditiva 

. Altere-se e adite-~e. o art 1 2\' dQ projeto, para que passe 
a Vlgorar COm a seguinte redação: '--- : r-, 

"Art. 29 A propaganda de produtos de&rivados 
do tabaco e de bedidas alcoólicas sorilente será permi
tida, nas emissoras de rádio e televisão, nO horário 
compreendido entre as 21 (vinte e uma)_e_as __ ~ (seis) 
horas, considerado o fuso horário do Estado onde se 
situar, em-caso de rcde,_a "emissora_ que gera a publici-
dade." · 

Justificação 

O estabelecimento de uma restrição horária à pUblicidade 
de derivados de tabaco e de bebidas alcóólicas tem coino 

escopo. evi~ar sua ~eicul?ção em horários recomendados para 
o P':lbhco mfantO~JuvemL Não apenas as normas do Código 
Nac1o?al de Auto-Regulamentação Publicitária, dO CONAR, 
orgamstno que congtega diversos setores da sociedade civil, 
além da r~presentação da mídia e de publicidade, como as 
da Portana n9 1.050/90, do Ministro da Saúde, limitam tal 
restrição (que excepciona o princípio contido no caput do 
art. 220, da Constituição Federal_) _ao período compreendido 
entre 6 e 21 horas, nenhuma razão havendo para alterar horá
rios já objeto da aceitação social. 

Ademais, a existência de redes nacionais, cobrindO unida
des da Federaçã? em diferentes fusos horário_s, cuja diferença 
se acentua, mmtas vezes. em decorrência da instituição de 
horários legais, em função das necessidades e conveniências 
pa~a diminuir o consu~o de en·~rgia, recomenda que seja 
adttada a regra estabelectda para ftxar~se que, nessa hipótese, 

-deve~se levar em co.nsideração o horário do Estado onde se 
situa a emissora que gera a publiCidade. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1993.- Senador Meira 
fjlho. 

- N•4-
Emenda Modificativa 

Altere-se o parágrafo único do art. 2" do projeto, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. A propaganda comercial refe
rida neste artigo, assim como a veiculada oa imprensa 
esc~ita, não poderá associar o uso dos produtos a com
penções desportivas ou no superior desempenhofísico, 
nem tampouco associar idéias ou imagens de maior 
sexualidade das pessoas_." 

Justificação 

A redação proposta visa a melhor definir a proibição 
legal, que é a de vincular a _publicidade de cigarros à prática 
desportiva fornial, nas suas diversas e variadas modalidades. 
Na mesma linha, evita-se que da id~ia de fumar advenha 
a de um desempenho físico superior, o que não se encontrava 
perfeitamente caracterizado no texto ora emendado em face 

·da amplitude e .fluidez da expressão '·desempenho saudáVel 
de qualquer atividade", que poderia conduzir a interpretações 
capazes de desvirtuar o alcance do comando legal. De igual 
modo, encontra-se coibida a associação dO Uso do produto 
à da exacerbação da sexualidade ,_capaz de induzir a um consu
mo exagerado e/ou irresponsáveL 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1993.- Senador Meira 
Filho. -

~ N•S~ 

Emenda Modificativa 

_ - Altere-se o pa_~ágrafo único do artigo 2•.' do projeto. que 
passa·a vigorar com a s·eguinte- tedação: 

"Parágrafo único. A propaganda comercial refe
rida neste artigo, assim como a veiculada na imprensa 
escrita, não poderá associar o uso dos produtos a com
petições desportivas ou ao superior desempenho físico, 
nem tampouco associar idéias ou imagens de maior 
sexualidade das pessoas." 

Justificação 

A redação proposta visa melhor definir a proibição legal, 
que~ a d~ vincular a publicidade ~e cigarros à prática dcspor-
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tiva formal, nas suas diversas e variadas modalidades. Na 
mesma linha, evita-se que da idéia de fumar advenha a de 
um desempenho físico superior, o que não se encontrava per
feitamente caracterizado no texo ora emendado em face da 
amplitude c fluidez da expressão ''desempenho saudável de 
qualquer atividadc" ,·que poderia conduzir a ínterpretações_ 
capazes de desvirtuar o alcance do comando legal. De igual 
modo, encontra-se coibido à associação do uso do produto 
e da exacerbação da sexualidade, capaz de induzir a um consu
mo exagerado e/ou irresponsável. 

Sala das Sessões. 27 de agosto de 1993.- Senador Esperi
dião Amin. 

~N~6-

Emcnda Modificativa 

Altere-se o artigo 3" do projeto que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 3'! A propaganda comercial dos produtos 
referidos no art. 2\ contará nos meios de coinunícação 
advertência escrita sobre os malefícios do fumo ou con
seqüências das bebidas alcoólicas exccto no .r..ádio, onde 
será falada." 

Justificação 

A redação proposta tem por escopo dar à norma legal 
a necessária clareza. definindo a forma escrita para a divul
gação da advertência, exccção feita ao rádio, onde, pela sua 
própria natureza, será falada. 

A extensão da frase instituída no § 2" do art. 3", por 
outro lado, impõe o critério estabelecido pela presente emen
da à divulgação escrita sob pena de estar o legislador inviabi
lizando a puhlicidade de bebidas alcoólicas, na mídia televi
siva, contrariando o § 4'' do art. 220 da ConstituiçáO Federal, 
que se pretende regulamentar. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1993. -Senador Esperi
diãoAmin. 

- N~7-
Emenda Modificativa 

Altere-se o art. 3" do projeto que passa a vigorar com 
a seguinte redaçãO: 

.. Art. 3" A propaganda comercial dos produtos 
referidos no art. 2-" conterá nos meios de corriunicação 
advertência escrita sobre os malefícios dD fumo ou con
seqüências das bebidas alcoólicas exceto no rádio, onde 
será falada." 

Justificação 

A redação proposta tem por escopo dar à norma legal 
a necessária clareza, definindo a forma escrita par? a divul
gação da advertência, exceçãO feita ·ao rádio,_ onde; pela sua 
própria natureza, será falada. 

A extensão da frase instituída no § 2~ do art. 3", por 
outro lado. impõe o critério estabelecido pela presente emen
da - divulgação escrita - sob peria de estar o legislador 
inviabilizando a publicidade de bebidas alcoólicas, na mídia 
televisiva, contrariando o § 4o do art. 220, que se pretende 
regulamentar. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1993. -Senador Meira 
Filho. 

N•S
Emenda Aditiva 

Adite-se o§ Y do art. 3" do projeto que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 3•' ............................ . 
§- 39 As embalagens, recipientes oU rótulos da 

menor unidade de comercialização dos produtos a que 
se refere o art. 2", exceto dos destinados à exportação. 
bem como os pôsteres, painéis, cartazes, jornais ou 
revistas que façam a difusão ou propaganda desses pro
dutos, mesmo que importados, conterão as respectivas 
advertências mencionadas nos§§ 1'.> c 2'! deste artigo, 

-estampadas sempre de forma clara e legível." 

Justificação 

A intenção da advertência é alertar o consumidor para 
o potencial risco à sua saúde ou para as conseqüências advihdas 
do uso de cigarros ou bebidas alcoólicas. 

Desse modo, a advertência deve, obrigatoriamente, ser 
estampada, sempre de forma clara c legível, na embalagem, 
ou recipiente que constitui a menor urildade de comercia
lização, vez que será ela manuseada pelo consumidor do pro
duto, que a conservará em seu poder. 

As demais alterações de redação são decorrência da inser
ção da expressão "menor unidade de comercialização", em 
nada modificando o alcance e as restrições da norma emen
dada. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1993.- Senador Meira 
Filho. 

- N•9-
Emenda Aditiva 

·Adite-se o§ 39 do artigo 3"' do projeto, que passa a vigorar
com a SegUinte redação: 

"Art. 3' .................................................. . 
§ 39 As embalagens, recipientes ou rótulos da 

menor unidade de comercialização dos produtos a q1,u;: 
se refere o art. 2~. exceto dos destinados à exportação, 
bem como os "posters", painés. cartazes, jornais ou 
revistas que façam a difusão ou propaganda desses pro
dutos, mesmo que importados, conterão as respectivas 
advertências mencionadas nos§§ 1~ e 2~ deste _artigo, 
estampadas sempre de forma clara e legível." 

Justificação 

.A intenção da advertência é alertar o consumidor par'a 
o potencial risco à sua saúde ou para as conseqüências advindas 
do uso de cigarros ou bebidas alcoólicas. 

Desse modo, a advertência deve, obrígatoriamente, ser 
estampada. sempre de forma clara e legível, na embalagem 
ou recipiente que coristitui a menor unidade de comercia
lização, vez que será ela manuseada pelo consumidor do pro
duto, que a conservará em seu poder. 

As demais alterações df: redação são decorrência da inser
ção da expressão "menor unidade de comercialização", em 
nada modificando o alcance e as restrições da norma emen
dada. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1993. -Senador Meira 
Filho. 
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- N• 10-
Emenda Modificativã __ _ 

Altere-se o § 1" do art. 4" do projeto, que passa a Vigorar 
com a seguinte redação_:_ 

"Art. 4"' ., ................................... . 
§ 1\' As disposíÇõeS deste artigo' aplicam-se à pro

paganda estética existente c_m estúdios, veículos de 
competição c locais similares." 

Justificação 

A mudança da palavra "Restrições" pelo vocábulo "Dis
posições'' tem como objcüVO a·aacqua:çao-·ao parágrafo ao 
caput do artigo, que dentro do contexto da norma, expressa 
um permissivo à restriÇão imposta nos dispositivoS normativos 
anteriores. Assim, a referência a seu conteúdo deve fazer-se 
através da p'alavra "disposições". 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1993. -Senaçlor Esperi
dião Amin. 

- N• H
Emenda Modifícativa 

Altere-se o § 1'' do artigo· 4~ do projeto, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4-:> ································~-----~--········· 
§ 1"' As disposições deste artigo aplicam-se à pro

paganda estática existente em estádios, veículos de_ 
competição e locais similares." 

Justificação 

A mudança da palavra "Restrições" pelo vocábulo 
"Disposições" tem como objetivo a adequação do parágrafo 
ao caput do _artigo, q'ue, dentro do contexto da norma, expres
sa um permis.<>iVõ- à restrição impostit-rióSâispositivos norma
tivos anteriores. AsSim, a referência a -seu Conte_üâo deve 
fazer-se através da palavra '"disposições". 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1993.- Senador Meira 
Filho. 

--N• 12-

Emenda ao projeto de Lei da Câmara n~ 114. de 1922 
(n9 4.556-E, de 1989, na origem), que "'dispõe sobre as restri
ções ao uso e à propaganda de produtos fumígerOs, bebidas 
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos 
termos do§ 4'.! do art. 220 da Constituição da República". 

Dê-se ao art. 7'! do Subs,titiJt_ivo do Relator Senador Amir 
Lando a seguinte redação: 

•• Art. _ 7~ A propaganda de defensivos agrícolas 
que contenham produtos de efeito tóxico para o ser 
humano deverá, obrigatoriamente,. cont.ç_r_ ç._}]:plicação 
completa sobrc_sua aplicação, precaução no emprego. 
manuseio, consumo ou utilização, segundo o que dispu~ 
serem os órgãos competentes do Ministério da Ag_ri~ 
cultura e do Ministério do Meio AmlJiente, se_m pre
juízo das normas estabck:cidas_ pelo Ministério da Saú
de." 

Justificação 

. Partindo do pressupoMo de que a divulgação comercial 
do produto (agrotóxicos) deve alertar para o seu correto uso 

e dos efeitos danosos ao ser humano, entendemos que a limita
ção proposta pela redação original do art. 7" do projeto não 
atende ao interesse p4blico. 

O objetivo da propaganda comercial, nesse caso, é -o 
de divulgar o produto e o seu correto manuseio. Assim sendo, 

-é de se esperar que toda a população. não apenas os agrope
cuaristas. tenham a correta noção do produto e dos cuidados 
que merece ao ser utilizado. 

Por outro lado, existem regiões do País- que- não são cober
tas pela mídia segmentada (dirigida ao pecuarista e agricultor). 
Assim, pela falta de veículos ou programa específico, a mensa
gem publicitária deixaria de ser veiculada, perdendo-se a opor· 
tunidade de propagar o correto uso do produto. 

Dado a interação do tema com a questão ambiental, esta
mos propondo também a vinculação da norma às disposições 
do Ministério do Meio Ambiente. 

Objetivamos cOin a nossa emenda assegurar qUe toda 
a população tenha acesso às informações couetas no tocante 
aos agrotóxicos. Assim sendo, com base nos argumentos aqui 
expostos. esperamos apoio -à emenda ora apresen-tada. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1993.- Senador Meira 
Filho. · 

- N• 13-
Emenda ModificatiVã""' Supressiva 

Altere~se os inçisos_ I, III, V e suprima-se o mCISO VI 
do artigo 8°, -o qual passa a vigorar com a seguinte rcdaÇão: 

"Art. W São vedados; 
r - o uso de cigarros, cígarrilhas, charutos, ca

chiinbos ou àe_quaiquer outro produto fumígero, deri
vado ou não do tabaco, em recinto coletivo, privado 
ou público, sem arejamentO conveniente, salvo em área 
destinada exclusivamente a esse fim, devidamente iso
lada; 

ll- .......... o=······················ .. ···--····••"••--· 
_III - a veiculação da propaganda de produtos 

de que trata esta lei em trajes utilizados na prática 
desportiva formal; 

IV- ...................... , ................................. . 
V - a exposiçãO, Venda e consumo de bebidas 

aLcoólicas em Palcõ_cs_Q~ b_ares, restaurante~ e e~tabele
cimentos similares situados em rodovia." 

Justificação 

As modificações inseridas no texto original pretendem 
estabelecer, de forma clara, o alcance das restrições instituídas 
pela norma legal. 

-_Assim, no inciso I, pr01be-se o uso dos produtos ali discri
minados em recinto fech:~._dq, que seja coletivo, não impor
tando se público ou privado, onde não haja sistema de areja
mento conveniente. A regra-é" excepcionada apenas para per
mitir a prática de fumar quando existir local exdusivamcnte 
destinado a esse fim, devidamente isolado, onde não serão 
incomodados os não-fumantes. _ _ o 

Mantem-se, destarte, a_ proibição genérica do inçjso II, 
tendo em vista que o fumo em veículo em movimen_to, abertos 
ou fechados, pode ocasionar transtornos para os não-fuman
tes. 

A nova redação dada ao inciso III visa a adequar a termi
nologia ali empregada à Lei n" 8.672, de 6-7-93 e a clarificar 
a redação original, onde a expressão "trajes esportivos" com
preende não apenas os uniformes utilizados em competições 
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desportivas, objeto de vedação, mas também a denominada 
"roupa esporte". 

No que se refere ao inciso V, ao vedar a exposição e 
venda, não forobstaculizado o consumo de bebidas alcoólicas 
nas rodovias, real intenção do legislador. 

A eliminação do inciso VI, decorre da vedação ao consu
mo incluída no inciso- V, vez que a publicidade de bebidas 
alcoólicas torna-se inócua qiiaildo exposição, venda, e consu
mo estão proibidos. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1993. -Senador Esperi
dião Amin. 

- N'14-
Emenda Modificativa SupressiVa 

Altere-se os incisos I, III, V e suprimã-se o inciso VI 
do art. s~, o qual passa a vigorar com a seguinte redação; 

"Art. 89 São vedados: 
I - o uso de cigarros, cigarrilhas, ch-ªIVJ:ID, ca

chimbos ou de qualquer outro produto fumígero, deri
vado ou não do tabaco, em recinto coletivo, privado 
ou público, sem arejaritento Conveniente, Salvo em área 
destinada exclusivamente a esse fim, devidamente iso
lada; 

11- ............... c •• '··'··•••»<>•••»••••••••-•••••••••••••••• 

III - a vciculação da propaganda de produtos 
de que trata esta lei em trajes utilizados na prática 
desportiva formal; 

IV- ....................................... ~····~····~····· 
V - a exposição, venda e consumo de bebidas 

alcoólicas em balcões de bare's, restaurantes e estabele
cimentOs similare-s sítu-ados em roaovias. ,.-

Justificação 

As modificaÇões-íriseridas no texto original pretendem 
estabelecer, de forma clara, o alcance das restrições instituídas 
pela norma legaL 

Assim, no inciso I, proíbe-se o uso dos produtos ali discri
minados em recinto fechado, que seja coletivo, não impor
tando se público ou privado, onde rtão haja sistemã de arejã
mento conveniente. A regra é excepcionda apenas para per
mitir a prática:- de fumar quando existir local exclusivamente 
destinado a esse fim, devidamente isolado, onde não serão 
incomodados os não-fumantes. 

Mantém-se, destarte, ·a proibição genérica do inciso II, 
tendo em vista que o fumo em veículos em movimento, abertos 
ou fechados, pode ocasionar transtornos para os nâo-fuman
tes. 

A nova redação dada ao inciso III visa adequar a termino
logia ali empregada à Lei n" 8.672, de 6-7-93 e a clarificar 
a redação original, onde a expressão "trajes espõrtivos" com
preende não apenas os uniformes da vedação, mas também 
a denominada "roupa esporte". 

No que se refere ao inciso V. ao vedar a exposição e 
venda, não foi obstaculizado o consumo de bebidas alcoólicas 
nas rodovias, real intenção do legislador. 

A eliminação do inciso VI decorre da vedação ao consumo 
incluída no inciso V, vez que a publicidade de bebidas alcoó

,icas torna-se_ inócua quando exposição, venda e consumo es-
tão proibidos. - - . --- - --

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1993.- Senador Me_ira 
Filho. 

- N• IS-~ 
Emenda Modificativa 

Altere-se o caput, inciso V e §§ l" e 2"' do art. 9',., que 
passarão a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 9\' Aplicam-se aos infratores de_sta Lei, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas vezes o valor 
da Unidade Fiscal de Referência - UFIR, da Lei n" 
8.078, de I I de sete'!lbr!J de 1990, as seguintes sanções: 

I_: ............................................. C"•••· .. •··· 

II- ·························································· 
III - ··········-'············································ 
IV- ..... ~ .................................................. . 
V -·multa de 100 (cem) a 500 (quinhentas vezes) 

o valor da Unidade Fiscal de Referência - UFIR
vigente no mês em que for aplicada a penalidade, ou 
outro indicador que venha substituí-la. 

VI - ................. ······················•-•··-······-··· 
§ I~ As sanções previstas neste artfgo serão apli

cadas de forma gradativa, de acordo com a gravidade 
da transgressão, com a multa estabelecida no inciso 
V, que poderá ser dobrada. em caso de sucessiva reinci
dência. 

§ 2" A peça publicitária que tiver dado causa à 
aplicação da penalidade fica definitivamente vetada se 
não puder ser modificada para adequar-se às determi
nações legais. 

§ 3• ......... ········-······································· 
Justificação 

A técnica legislativa determin~?u as alterações inseridas 
no texto do dispositivo legal emendado. 

A supressão da referência à gravidade da transgressão, 
no caput, tem em vista a rcdação dada ao § 1 ~. o mesmo -
ocorrendo com relação à nova redação do inciso V. 

No § 1 o estabeleceu-se que as sanções serão aplicadas 
de forma gradativa, considerando a gravidade da transgressão, 
admitindo-se sua cumulatividade com a sa~ção p_ecuniária! 

- ào Caso de reincidêll-da. Na hipótese de sucesSiva reincidência, 
a multa em seu valor máximo, poderá ser dobrada, como 
intuito de desencorajar, pela sanção económica, prática do 
ato considerado ilegal. Eliminou-se a possibílidade de dobro 
ad infinitum por não se constituir em princípio aceitável de 
direito. 

A redação primitiva admitia distorções. De um lado, a 
aplicação cumulativa de todas as sanções tendo como critérios 
a gravidade da transgressão e a reincidência, não nec_essa
riamente sucessiva, e, de outro, no inciso V, a quadruplicação 
do valor mínimo ainda não seria igual ao valor máximo, não 
se coadunando com a ratio da lei. 

No que concerne-ao§ 2"'. explicitou-se que o veto refere-se 
à peça publicitária ens-ejádora da aplicação da penalidade e 
só se torna definitiva na hipótese de não poder ser ela mo·difi· 
cada para adequar-se às determinações legais. CasO contrário, 
cessada a causalidade, a permanência do veto caracterizaria 
a violação do princípio erigido no art. 220 caput, da Consti
tuição Federal. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1993.- Senador Meira 
Filho. 

- N• 16-
Emenda Modificativa 

--Altere-se o caput, inciso V e§§ 19 , e 29 do_art. 9\ que 
passarão ·a vigorar com a seguinte redação: 



Agosto de I 993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 28 8227 

"Art. 9~ Aplicam-se aos infratores desta lei, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas vezes o valor 
da Unidade Fiscal de Referência - UFIR, da Lei n'' 
8.078, de 11 de setembro de 1990. as seguintes sanções: 

I - .................. c .......... -... ~,, ........................ . 

II - ................................ ~--...... ~ .. -- ..... .. 
III- .................... - ............. - ...... ~-....... -
IV- ............................. c ... - .. "··-· ___ .... .. 

V- multa de 100 (cem) a 500 (quinhentas vezes 
o valor da Unidade Fiscal de Referência - -UFIR. 
vigente no mês em que for aplicada a penalidade, ou 
outro indicador que venha substituí-la. 

VI- .......................................................... . 
§ 19 As sanções previstas neste artigo serão apli

cadas de forma gradativa, de acordo com a gravidade 
da transgressão, com a multa estabelecida no inciso 
V, que poderá ser dobrada, em caso de sucessiva reinci
dência. 

§ 29 A peça publicitária que tiver dado causa à 
aplicação da penalidade fica ·aefinitivanlerfte vetada se 
não puder ser modificada para adequar-se às determi
nações legais. 

§ 3• ..................... , ....... ---·--~ .......... .. 

Justificaçãú 

A técnk:a legislativa determinou as alterações inseridas 
no texto do dispositiVO legal emendado. -

A supressão da referência à gravidade da trasngressão, 
no caput, tem em vista a redação dada ao § 1 ''. o mesmo 
ocorrendo com relação à nova redação do inciso V. . 

No § 19 estabeleceu-se que as sanções s_erão aplicadas 
de forma gradativa, considerando a gravidade da transgressão, 
admítirido-se sua cumulatividade com a san_ção pecuniária, 
no caso de reincidência. Na hipótese de sucessiva reincidência, 
a multa, em seu valor máximo, poderá ser dobrada. com 
o intuito de desencorajar, pela sanção económica, prática do 
ato considerado ilegaL Eliminou-se a possibilidade de_obra 
ad infinitum por não constituir em prinCípio aceitável de di-
reito. _ 

A redação primitiva admitida distorções. De um lado, 
a aplicação Cümulativa de todas as sanções, tendo com cdtérios 
a gravidade da transgressão e a reinCidência, não necessa
riamente sucessivas, e, de outro, no inciso V, a quadruplicação 
do valor mínimo ainda não seria igual ao valor máximo, não 
se coadunando com a ratio da lei. 

No que concerne ao § 2~. explicitou-se que o veto refere-se 
à peça publicitária- ensej3dora da aplicação da penalidade e . 
se torna definitivo ria hipótese de não poder ser ela modifiçada 
para adequar-se às determinações legais. Caso_ con!ráriO, ces
sada a causalidade, a permanência d_o veto _ç.atãCterizaria a 
violação do princípio erigido no art. 22Q .. ,>cãput, da Consti
tuição Federal. 

Sala das Sessões, 27 de agosto_;lé""l993. -Senador Esperi
dião Amin. 

,/N'17-

Acrescente-se ~eguinte parágrafo ao art. 9~: 

H§ No que diz respeito à publicidade de medi-
cam os e defen_sivos agrícolas, os meios de divulgação 
s. rão responsáveis na medida em ·que veiculem pu

/ ··blicidade tendo conhecimento ou tendo_;sido advertidos 
por órgão le.galmente competente de que a peça pub-lici
tária não atende ao_s requisitos estabelecidos nesta lei.'' 

Justificação 

Não resta a menor dúvida que os órgãos de divulgação 
devem ser resporfsãhilizados por infrações à maior parte dos 
diSpositivos destã lei, cotjl:_ por exemplo, as disposições do 
art. 3~ ou 4~. 

No que diz rêsPeito a--medicamentos e defe~sivÕs agrico
las, entretanto, afigura-se-nos situação diferente. . ~ 

Além de ~ão 'estarem capacitados físisa e piofiSSional
mente para examinar bulas ou folhetos de produtos, os meios 
de divulgação recebem tão-somente a peça publicitária acaba
da, às vezes com poucos minutos anteriores à divulgação. 

Na confecção da peça publicitária, onde o atendimento 
do cliente e a confeCção dâ peça são feitos por agência especia
lizada com, obviamente, pessoal conhecedor do produto, há 
tempo para as considerações, investigações e informações ne
cessárias a fim de que a peça saia de conformidade com a 
lei. Destarte entendemos absolutamente descabível, por injus
ta, a punição pura e simples do órgão divulgador que recebeu 
uina peça publicitária com toda a aparência de conformidade 
com ·a lei; sem meios de comprová-la. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1993. -_Senador Meira 
Filho. - ·-· · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A matéria 
volta à Comissão de Assuntos Sociais para éxame das emen
das, juntamente com os projetes que com ela tramitam em 
conjunto. 

O Projeto de Lei do Senado n" 85, de 1992, será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente. --

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária da próXima segunda-feira 
às 14h30mim, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 138, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, V, combi.
-nado com o art. 172, II, d, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úníCo, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 138, de 1993 (n• 3.719/93. na Casa de origem), que altera 
o inciso IV do art. 13 da Lei n" 8.031, de 12 de abril de 
1990 (Dependendo de parecer) 

~2-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No !56. DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, -c; 
do Regimento Interno) 

Votação;em turno suplementar~ do Subs_titutivo do Sena
do ao Projeto de Lei da Câmara n• 156. de 1992 (n" 1.670/89, 
na Casa de origem) que dispõe sobre partidos políticos regula
menta os art" 1_7_e 14, § 39 , inciso V, da Constituição Federal, 
tendo 

Parecer, sob n'' 279, de 1993, da 
Comissão Qiretora,_ ofe~~cendo a _r~d~ção do vencido, 
(Dependendo de parecer da Comissão Constituição Jus-

tiça e Cidadania obre as emendas de Plenário) 
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-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃQN" 69, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do_ ar~: 336, c, 

A TO N" 437 /93 

DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

do Regimento Interno) O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" tência regimental e regulamentar. em conformidade com a 

69, de 1993, de inid3üva d& ComiSsão Dirctora, que altera delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
o Regulamento Administrativo do Senado Federal, transfor- da Comissão Diretora nn 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
ma a Auditoria em Secretaria: de Controle. ~nterno c d~ P.!:'tras ""_em vista o que consta do Processo n·'0971193-6, resolve aposen
providências, tendo_ __ __ -- - - - t<if"Voluntariamente, VIRGO UNO MIGUEL JARDIM, ma-

- Parecer favorável, proferido em Plenário. relator Sena- trícula 0575, Técnico de Indústria Gráfica Legislativa-, Nível 
dor Elcio Álvares, em substituição à Comissão de Con~ti-- II. Classt! Especial, Padrão IV/M23, do Quadro de Pessoal 
tuição, Justiça e Cidadania. do. Centro Gráfico do Sen~do Federal- Cegraf. oos termos 

-4-
PROJETO DE LEI QA CÂMARA N·• 109, DE 1993 

(Em regime de urgência nos, termos do ar_t. _336, C, do Regi
mento Interno 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Ulm-ª-ra 
n' 109, de 1993 (n" 3.602/93, na Casa de origem), que modifica 
a Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que "regulamenta 
dispositiVOs- constitucionais relativos à reforma agrária" .(De
pendendo de parecer.) 

-5-
0FÍCIO N" S/83, DE 1993 

(Em regime de urgência, __ nos termos do art. 336, c, do Regi
mento Interno) 

Ofício n~ S/83, de 1993, através do qual a Prefeitura Muni
cipal de Içara, Estado de Santa Catarina, solicita-, nos termos 
da Resolução n" 36,_de 1992, do Senado Federal, autorização 
para que possa contratar operação de crédito junto ao Banco 
do Estado de Santa Catarina S/ A- BADESC, para os fins 
que especifica. (Dependendo de Parecer). 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está en- • 
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às I !horas e 20 minutos.) 

A TO N' 436 /93 

DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em confoqnidade com a 
delegação de competência que lh!.! foi o_u_torgada pelo Ato 
da Comissão Diretora nv 2 •. de 4 de abril de 1973, c tendo 
em vista.o que consta do Pro~esso n" 1150/93,-6, Resolve Apo
sentar, voluntariamente~ JOAO BASÍLJO;Matricula n"0176, 
Analista de Indústria Gráfica Legislativa, N(vel III, Classe 
Especial, Padrão III/S28, do Quadro de _Pessoal do Centro 
Gráfico -do Senado Fe_d_eral - _Cegraf, nOs tciTnos do artigo 
40, inciso III, alínea a , da Constituição da República Federa
tiva do Brasil, combinado cornos artigos 1~6. i_itciso IIL ~dínca 
a e 192, inciso II, da Lei n" 8.112, de 11 de _d.ezcmhro de 
i990. 

Senado Federal, 27 de agosto de 1993.- Humberto Luce-
na. PreSidente do Senado Federal. -· -

~do artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição da Repúblcica 
Federativa no Brasil, combinado com os· ~rtigos 186, inciso 
III, alínea a c 193, da Lei n·' 8.112, -de 11 de dezembro de 
1990. 

Senado Federal, 27 de agosto de ! 993. -:-Humberto Luce
na, Presidente do Senado Fed_eral. 

ATO N• 438/93 

DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
-têncía regimental c regulamentar, em conformidad_e co.m a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dlretora nn 2, de 4 de abril de 1973~ e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 1240/93-5, resolve aposen
tar, voluntariamente, OLEGARIO DE OLIVEIRA ALVES, 
matricula 0369. Técnico de Indústria Gráfica Legislativa Nível 
II, Classe Especial, Padrão IV/M23, do Quadro de Pessoal 
do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos ter
mos do artigo 40, ínciso III, alínea "a", da Constituição da 
Rcpúhlica Federativa do Brasil, combinado com os artigos 
186, inciso III, alínea "'a·· e 192, inciso II. da Lei n" 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 27 de agosto de 1993. -Humberto Luce
na, Presidente do Senado Federal. 

A TO N~ 439/93 

DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do Senado Fed_eral, ~o uso da sua cor:npe
tência regimental e regulameritai. em coriforiTlfd3de. cOril a 
delegação de competência que lht! foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973. e tendo 
em vísta o que consta do Processo n·' 1.062/93~0, resolve apo
sentar, por invalidez, DIMAR ALMEIDA CONRADO 
EMERICK, matrícula 1928, Técnico de Indústria Gráfica Le
gislativa, Nível II, Classe Especial, Padrão JV/M23, do Qua
dro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal- CE

. GRAF, nos __ term_Os do arti_go 40. inciso I, da Constituição 
da República Federativa do_ BraSil_, combinadO com o artigo 

-186, inciso I, da Lei n" 8.112, de 11 de dcze.mdro de 1990. 

Senado Federal, 27 de agosto de 1993. -HumbertQLuce-
na, Presidente do Senado Federal. · 

·-- . 



Agosto de 1993 DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 28 8229 

ATO DO PRESIDENTE 
N-440, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de-suas atribui
ções e em conformidade com a delegação. de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Cqmíssão Diretora n9 2, 
de 1973, e tendo em vista o que corista do Processo 
PD-000423/93-9 resolve exonerar, a pedido, por ter sido no-· 
meado e empossado em O\ltro cargo público, TRAJANO 
SOUSA DE MELO, Técnico de InformátiCl! Legislativa, do 
Quadro de Pessoal do. Centro de Informática e Processamento 
de Dados .do Senado Federal - PRODASEN, a partir de 
9 de agosto de 1993. 

Senado Federal, 27 de agosto de 1993.- Senador Hum· 
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 

N• 057 DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7", § 2", da Resolução n1> 42, 
de 1993, e de acordo com que consta dos Processos n"~ 
016.520193-9 e 015-789/93-9, Resolve nomear REINALDO 
MARTINS RIBAS para exercer o cargo, em comissão, de 
Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal do Senado Federal 
com lotação e exercício no Gabinete do Senador Ped-r<? Simon~ 

_ Senado FederaL 27 de agosto' cte i 993·. ·_:_.'M3noel Vilela 
de Magalhães, Dire_t_o~-Gefal. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I - ATA DA 174• SESSÃO, EM 30 DE AGOSTO 
DE 1993 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

- N" 299. de 1993, solicitando a retirada da Mensagem 
n" 483, de 4 de agosto de 1993, que sub_mc-te a aprovação 
do nome do Senhor José Jer:õni_mo Moscardo de Souza, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer o cargo de Embaixador, Chefe da Missão 
do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos. 

1.2.2- Ofício do lo Secretário da Câmara dos Depu
tados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do se-
guinte projeto: - -

- Projeto de Lei da Câmàra n' 1:;;>, de 1993 (n' 
1.348/88, na Casa de origem), que institui a obrigatoriedade 
de indicação do Registro Geral e CPF dos interessados 
nas certidões expedidas pelos cartórios distribuidores e de 
protesto. 

1.2.3- Comunicação 

-Do Senador Onofre Quinan;--de ausênc;ia_dos traba
lhos da Casa no período de I~' a 30 de se_tembro próximo. 

1.2.4 - Comunicações da Presidência 

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 
Medida Provisória n~' 345, de 25_d_c agosto de 1993, que 
dá nQva rcdação aos arts. 5" c 19 da Lcí n'·' 8.Q31, de 12 
de abril de 1990, que cria o Pro_grama Nacional de Dcsesta
tização e dispõe sobre a suspensão de processos de privati-

zação; designação da Comissão ·Mista e estabelecimento 
de calendário para sua tramitação. 

-Recebimento do Ofício n~385, de 1993, do Coman
dante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, esclare
cendo a posição daquele Coinando em relação a denúncias 
praticadas pela Polícia Militar contra soldados da Corpo
ração. 

-Recebimento do Ofício n~ 19, de 1993, do Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, solicitando subsídios 
desta Casa com vistas à elaboraçãO de Relatório fixando 
a posição do Brasil a ser apresentado na "Conferência 
Internacional sobre População e Desenvolvimento", con
vocada pela ONU, a realiZar-se na Cidade do Cairo, QO 

Egito, em 1994. 
1.2.5 - Discursos do Expediente . 
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Considerações 

acerca da eScolha do Sr. José Jerônimo Moscardo de Souza 
para _o cargo d~_Ministro da Cultura._ 

SENADOR NEY MARANHAO, como Líder -
Comportamento exemplar da tOrcida pemambucana, por 
ocasião do jogo Brasil X Bolívia, em Recife~PE. 

SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Importação 
de carn~ em virtu9e da entressafra do produto. - · 

SENADOR MEIRA FILHO - Parabenizando o 
Exército Brasileiro, pelo amparo dado a menores carentes, 
em Brasllia. 

1.2.6- Comunicação da Presidência . 
_ -Recebimento do Ofício S/89, de 1993 (n' 272193, 

na origem). da Prefeitura MuniCipal de NãO-Me:-Toque, 
Estado do Rio Grande do Sul, solicitando, nos termos 
da Resolução n" 36, de 1992, do Senado Federal, autori
zãÇãO para contratar·operaçâo de crédito, para os fins que 
especifica. · 
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EXPEDIENTE 
Cl!ln"llO ORÁPICXI DO SI!NADO Pmi!IIAL 

DIÁRIO DO CXINOJU!Sm NACIONAL MANOEL VILElA DE MAOALHÁES 
OireiOI'.OctaJ do S.udo PedaraJ la_ ............ illü4 ... .._ ........ !'-

, .>.QACIEL DA SILVA MAlA 
DireiOI' :E.c•avo 
CAJ!LUS HOMERO VIEIRA SINA 
Dirt:IOI Adaiaillri.UVO 
1-1;1;1: CARLOS BASI'OS S..•lral ·····----······-····----------·--- QS 'IQOOD,OO 
DiraiOf .la4•lnll 
fLORIAN AUOUSI'O CDUTINHO MADRtJOA 
OiNIOr.AdjUIO 

1.2. 7 -- Requerimento 

- N•.o 809, de 1993, solicitando que o Substitutivo da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n\' 
112/90 tramite em conjunto com o Projeto de Lei do Senado 
n' 376/91. 

1.2.8 - Ofício 

- N' 768193, do Presidente da Câmara dos Deputados, 
de substituiçãõ de membro na Comissão Especial Mista 
destinada a reavaliar o "Projeto Calha Norte". 

1.2.9 - Discursos do Expediente (continuação) 

SENADOR RONALDO ARAG-ÂO - Apreensão 
de S. Ex• com o direcionamento dos recursOs destinados_ 
ao projeto Planaflora. no Estado de Rondôriia. 

1.2.10- Comunicação da Presidência 

- Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, 
nos termos do art. 174, do Regimento Interno. 

1.2.11 - Discursos do Expediente (continuação) 

SENADOR AUREO MELLO -Críài;ão do Minis
tério da Amazónia. Reativação da Empresa de Navegaçáo 
do Amazonas. Relacionamento amistoso entre índios e 
garimpeiros naquela Região .. 

SENADOR NABOR JÚNIOR- Moção de repúdio 
da Câmara Municipal de Rio Branco ao Ministério da Edu
cação, por ocasião ·cta elaboração da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação. 

SENADOR JONAS PINHEIRO-Eficácia e desem
penho da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

SENADOR MAURO BENEV!DES- Falecimento 
do Dr. Paulo Torcápio Ferreira. 

SENADOR MARCO MACIEL- 75' aniversário da 
fu_ndação da Rádio, Club de Pernambuco. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Material 
educativo enviado a S. Ex~ pela Coordenadora do Programa 
<!e Prevenção e Recuperação de Dependência Química -
PRODEQ, Sr' Aldênia Teles Milfonte. Campanha antita
bagista de iniciativa dos funcionários da Cârilara dos Depu
tados.· 

1.2.12 - Designação da Ordem do Dia da próxima ' 
sessão. 

1.3 - ENCERRAMENTO 

2 - MESA DIRETORA 

3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

4- COMPOSiÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-
TES .. 

Ata da 1743 Sessão, em 30 de agosto de 1993 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presid2ncia do Sr. Chagas Rodrigues 

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

Affonso Camargo _ Alu!zlo BeZen-a ~o Chagas Rodrigues _ o 

Elcio Álvares _ Epitãcio Cafeteira _ Flaviano Melo _ Francisco 
Rollemberg _ Gilberto Miranda _ Josaphat Marinho _ José 
Samey _ Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ Nabor Júnior _ 
Rachid Saldanha Derzi _ Ronaldo Aragão _Wilson Mart'Í!ls. 

O SR. PRESIDENTE (Chàgas Rodrigues) - A lista de 
presenÇa acusa o cOmparecimento de 16 Srs. Senadores. Ha
vendo múmer~. ~egimental, declàro aberta a sessão. 

Sob a proteção' de Deus, iniCiamos nossos trabalhos. 
O Sr. P Secretário prOcederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 
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EXPEDIENTE . 
MENSAGEM N• 299, DE 1993 

(N• 538/93, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Solicito a Vossas Excelências a retirada da Mensagem 

n9 483, de 4 de agosto de 1993, que submete a apfovação 
o nome do Senhor José Jerónimo Moscardo de Souza, Minis
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exer-cer 
o cargo de embaixador, Chefe da Missão do Brasil junto à 
Organização dos Estados Aroeriçanos. 

Brasília, 26 de agosto de 1993. -Itamar Franco. 

Deferida pela Presidência, a mensagem vai ao ar
quivo feita a devida comunicação à Presidência da Repú
blica. 

OFÍCIO 
DO SR. PRIMEJRO-SECRET ÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte 
projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 153, DE 1993 
(N• 1.348/88, na Casa de origem) 

Institui a obrigatoriedade de indicação do Registro 
Geral e CPF dos interessados nas certidões expedidas 
pelos cartórios distribuidores e de protesto;-

0 Coilg:fesso -Nacional decreta: 
Art. ·1<:> As certidões expedidas pelos cartórios distribui

dores e de protesto deverão, obrigatoriamente, indicar, além 
do nome e qualificação do interessado, os números do Registro 
Geral da Cédula de Identidade - RG e do Cad_astro de Pes
soas Físicas - CPF. - - -

Art. 2"' A inobservância do disposto no artfgo anterior 
implicará a nulidade da certidão e a aplicação~ ao resporiSáveJ. 
por sua expedição, de multa correspondente a 30 dias-multa. 

§ 1" Cabe a quem promover o protesto_fornecer os da
dos previstos no artigo anterior. 

§ 29 A multa prevista no caput será aplicada pelo juiz 
a que esteja subordinado o cartório, de ofício ou por provo
cação do Ministério Público, e seu valor reverterá ão Estado. 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na _data de sua publi
cação. 

Art. 4" Revogam-se as disposições e_m CO!Jtfário. 

À Comissão de Con'stituiçáo, Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1"' Secre
tário. 

É lida a seguinte 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 39, a, do Regimento Interno. comu

nico a Vossa Excelência que.estarei ausente dos trabalhos 
da Casa no período de 1" a 30 de setembro próximo para. 
devidamente autorizado pelo Senado_ Fede:riD, visitar o Libano 
a convite do Presidente da Câmara dos Deputados daquele 
País. 

Cordialmente. 
Sala das Sessões, 30 de agosto de 1993. -Senador Onofre 

Qui~an. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Comuni
cação lida vai à publicação. 

O Senhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n9 345~ de 25 de agosto de 1993, que dá nova redação 
aos arts. 5~> e 19 da Lei n" 8.031, çle 12 de abril de 1990. 
que cria o Programa Nacional de Desestatização .e dispõe 
sobre a suspensão de processos de privatização. -

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
do § 5" do art. 29 da Resolução n\' 1/89-CN. fica assim consti
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre 
a matéria. 

TITULARES 
PMBD 
1. Ronan Tito 
2. Amir Lando 

PFL 
3. Bello Parga 

PPR 
4. Jarbas Passarinho 

PSDB 
S. Mário Covas 

PSB 
6. José Paulo Biso! 

pt 
7. Eduardo Suplicy 

TITULARES 
Bloco 

1. Luiz Viana Neto 
2. Félix MendonÇ,a 
PMDB 

3. Nelson Jobim 
PPR 

4. Roberto Campos
PSDB 

S. José Anrubal 
PRN 

6. Paulo Octávio 
PL 
7. Jones Santos Neves 

SENADORES 

SUPLENTES 

Mansueto de Lavot 
RuyBacelar 

Guilherme Palmeira 

Louremberg Nunes Rocha 

Jutahy Magalhães 

DEPUTADOS 

SUPLENTES 

Antônio U eno 
Osório Adriano 

Gonzaga Mota 

Fetter Júnior 

Moroni Torgan 

José Gomes âa Rocha 

Getúlio Neiva 

De acordo com a Resolução n\' 1, de 1989-CN, fica_estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 30-8- Desigilaçã"o" da-Comissão Mista. 
Dia 31-8 -Instalação da ComissãO Mista. 
Até 31-8- Prazo para recebimenfo de emendas .. 
-Prazo para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 

_a aOmissibiHdadc. 
Até 10-9- _Prazo final da Comissão Mjsta. - - - -
Até 25-9 - Praio no CO!IgiO~So Nacional. 
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O SR. PRESIDENl'E (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu o Ofício nÇ> 385, de 1993. do Comandante-Geral 
da Polícia Militar do DistritO Federal, esclarecendo a posição -
daquele Comaildo em relação a denúncias praticadas pela 
Polícia Militar contra soldados da Corporação. 

O expediente vai à publicação. 

É o _s_eguinte o ofício recebido 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
QUARTEL DO COMANDO GERAL 

OFÍCIO N' 385193 
Brast1ia-DF, 9 de agosto de 1993 

Excelentíssimo Senhor 
Dr. Humberto Coutinho de Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Senador, 
Com ampla repercussão ·na imprens-a rl3:Cional, o jornal 

O Globo, em sua edição de 6-8-93 noticiou denúncias de maus
tratos, torturas e humilhações praticadas contra soldados desta 
Policia Militar. Em atenção aos compromissos deste Comando 
com os mais elevados princípios de respeito à dignidade do 
ser humano, e ao ordenamento jurídico do nosso país, sente-se 
o Comandante-Geral no dever de dirigír-se a V. Ex•, com 
º- o_ejetivo de esclarecer: 

1. Tal e qual aconteceu com a sociedade e autoridades, 
a contundência das imagens apresentadas também surpreen
deu e chocou o comando da própria Corporação. 

2. O comando rejeita e de forma rlenhuma compactua 
com quaisquer atos de violação de direitos, garantias e digni
dade humana, praticados contra os integrantes da Corporação 
ou contra qualquer outro cidadão. ~ 

3. Apesar de reconhecer a gravidade da situação, oCo
mandante está confiante de que as ordens, normas e orienta~ 
.ções que emite são, por praxe, plenamenie ac-àtadas pelos 
escalões subordinados. Por isso, reluta em, acreditar ter havi
do, no episódio em comento, a deliberada intenção de humi
lhar ou maltratar os alunos, em que pese os excessos que 
à prirrléifa Vista, iitfere-se, foram cometidos. 

4. A auséncia de dolo, no entanto, não impedirá que, 
em sendo comprovado pelo Inquérito Policial Militar (IPM) 
instaurado, o cometimento de violações a normas aisciplinares 
e/ou jurídicas, sejam os envolvidos, administrativa e/ou crimi
nalmente responsabilizados, à luz da legislação vigente. 

5. A Polícia Militar do Distrito Federal, tem se empe
nhado ao longo dos tempos para, superando dificuldades de 
toda a sorte, prestar à sociedade da Capital da República, 
serviços que, cada vez mais, correspondam às expectativas 
e necessidades dos usuários. Assim, lamenta, profundamente 
constrangido, que um fato isolado, esteja sendo explorado 
com uma conotação generalizadora, capaz de formar na opi
nião pública e em autoridades, a consciência de que práticas 
daquela natureza são instituciorlalizadas na Corporação. 

6. Não resta dúvida de que guardar-se as_ denúncias por 
três anos para divulgá-las, só agora, às vésperas do 1\' Con
gresso Nacional da Federação das Entidades de Praças Poli
ciais e Bombeiros Militares (FENAPOL), tem conotação polí
tica e visa desacreditar a estrutura organizacional das Polícias 
M!_!itares brasileir~~ _ 

Nesse contexto, esta foi a ocaSião de conveniência, encon
trada por um reduzido grupo de policiais e _ex~poficiais milita~ 
res insatisfeitos com as restrições à sindicalização a que estão 
submetidos os militares e com rigores da legislação castrense, 

amparadora da hierarquia e disciplina. nas instituições onde 
é aplicada, como é o caso das Policias Militares. 

Há de ser ressaltado que, já no término do Curso, ralizado 
no ano de 1990, diversos soldados formados naquele grupo, 
adquiriram, livremente, a fita de vídeo _ora divulgada, que, 
.cQntendo registres de diversos eventos, serviria como uma 
recordação do período de formação profissional. 

.-7. - Inegavelmente, o lamentável episódio desgasta e en
tristece a grande família policial militar. No entanto, não pen
sem as pessoas ou grupos interessados na desmoralização da 
instituição ou na quebra do príncipio da autoridade, que conse
-guirão, através de suas campanhas solertes, afastar o Coman
do da PMDF do propósito de fazer respeitar a hierarquia 
e a disciplina, de forma a preservar os valores éticos e morais 
exigidos, de todos os policiais militares e plenamente acatados 
por todos aqueles que têm. efetivamente, compromissos com 
a instituição. Só agindo assim. está convicto o comando, evitar
se-á que em qualquer época ou em quaisquer situações, quer 
seja por indisciplina ou abuso de pOaer; Veriha a Polícia Milítar 
do Distrito Federal voltar as costas à sociedade ou às autori
dades a quem está subordinada, tornando-se imerecedora de 
confiança e respeito, -na sua missão constitucional de preser-
vação da ordem pública. 

8. Por fim, cumpre informa{ que numa reafirmação dos 
compromissos com a transparência e com o respeito às leis 
que caracteríiam todos os a tos do seu Comando, o Comandan~ 
te-Geral solicitou ao egrégio Ministério PúbliCo dO Distrito 
Federal e à Ordem dos Advogados do Brasil/Seção DF, a 
designação de representantes para acompanharem os traba
lhos do IPM instaurado no mesmo dia de divulgação das de
núncias. 

Na expectativa de que estes esdarecimentos contribuirão 
para que V.-Ex~ formule um juízo. o mais exato poss(vel. 
da questão, colho a oportunidade para reiterar respeitosos 
protestos de elevado apreço e admiração. - Edes Costa -
Coronel QOPM, Comandante-Geral. · 

O SR. PRESIDENTE· (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu o Ofício n~ 19, de 1993, do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores solicitando subsídios desta Casa com 
vistas à elaboração de relatório, fixando a posição do Brasil, 
ã- set-a}:rtesenrã-do na "Conferência Internacional sobre Popu
lação e Desenvolvimento", convocada pela ONU, a realizar-se 
na Cidade do Cairo, no Egito, ern 1994. -

O expediente vai à publicação. 

É o seguinte o ofício recebido 

OFÍCIO N" !9/DNU/SRC-MRE/PEMU ONU BRAS 
Brasnia, 29 de julho de 1993 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Humberto Lucena, 
Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Com a finalidade de preparar a participação -do Brasil 

na Conferência Internacional sobre Poputação c Desenvol
virti~nto, co-nvocada pela Organização das Nações Unidas, 
para o Cairo, em setçmbro de 1994, o Senhor Presidente 
da República constituiu, por Decreto de 26 de abril de 1993, 
Um Comitê. NaCional Integrado por representantes do Poder 
Executivo, com a incumbência de elaborar o Relatório brasi
leiro solicitado pelo secretariado da Conferéncia e de fornecer 
subsídios para a formulação da posição do Brasil na Confe
rência. 
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2.-- Até o momento, este Comitê Nacional promoveu 
a realização de três seminárioS, reunindo representantes do 
setor governamental, do meio acadêmico c de orgªnizações 
não-governamentais interessadas, nos quais foram Oebatidos 
os temas da agenda da Conferênclã do Cairo. Está progra
mada, _ _ainda,_ a realização de uin quarto semirl-á"rió, sObre 
"Fontes de Fiilandamento parã Atividades- de População". 
a realizar-se em Brasília, provavelmente cm agosto. 

3. O Comitê Nacional deverá, ou_trossirtt; -:r:ei.í:nir-sé:pro
ximamente com os relatores dos seminários, ·para- deliberar 
sobre_o conteúdo do documento que dev_erão elaborar e para 
apresentar-lht!s_as diret_rizcs ·que orientaião a ·execução desse 
trabalho. ~ .. . . . 

4. O texto do Decreto Constitutivo cOnfere--ãó-ComitP. 
Nacional a prerrogativa de convidar espcci"listas, estudiosos 
e interessados em assuntos de População a tomar~ parte em 
suas reuniões, com vistaS a obter contribuições díversificadas 
e assegurar ampla abordagem à preparação do Brasil. 

5. Diante do exposto, muito agradeceria a Vossa Exce
lência a gentileza de indicar nomes de Parlamcnt(lres--que, 
a seu_ver, estariam interessados em rec-eber convites para 
tomar parte em futuras reuniões_ do Comitê NacionÇt_l_. 

Respeitosamente, :-:- Celso_ L. N. Amorim, Ministro de 
Estado, interino, das Relações_ Exteriores. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi· 
dência lembra aos Srs. ~enadores que o Senado Fedei-al est_á 
convocado para uma _Sessão Especial a realizar-se amanhã, 
às 11 horas, destinada a homenagear o sesquicentenário de 
nascimento de Pedro Améiico, conforme requerimento qe 
autoria do Senador Humberto Lucena e-outros Senhores Sena
dores. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à lista de orad_ores. --

Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra. 
(Pausa.) .. 

Concedo a palavra ao n_obre_ Senador Ped_ro Teixeíta. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Pronuncia o se· 
guio te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, primeira
mente, eu gostaria de me congratular com a nomeação do 
Embaixador José Jerônimo Moscardo de Souza para O Minis- -
tério da Cultura. S. Ex' é pessoa altamente capacitada. apta 
a exercer plenamente funções importantes em qualquer setor 
do Governo Federal. _ 

É ele, indiscutivelmente _um servidor público -exemplar. 
dotado de ilibada reputação, com reconhecida c_Qmpctt!ncia 
e possuidor de outros valores, conforme se constata _em seus 
dados curriculares. • 

Relevantes, __ significatívas e importantíssimas missões 
emolduraram as suas ativídades múltiplas nas 'dlversificadas 
funções que exerceu e vem exercendo no Ministério das Rela-
ções Exteriores do Brasil-:-:-- o Itamaraty. . ___ . c • 

Serviu nos principais- países. -contribUindo subStancial
mente para o melhor relacionamento entre o Brasil e outras 
nações. __ _ . 

O Sr_ Mauro Benevides- V. Exame permite um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Ouço V. Ex' com prazer. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Pedro Teixeira, 
desejo me associar a esse realce, a esse enaltecimento que 
v~ Ex~ faz da figura do Embaixador Jerônimo Moscardo de 
Souza, que vem de ser indicado para ocupar o Ministério 
.da Cultura,_ em razão da vaga ali ocorrida com a próxima 
indicação do escritor Antônio Houaiss para s_crvir junto à 
UNESCO. Como conterrâneo de__Ierônimo Mo&cardo de Sou
za, acompanhei toda a sua trajetória na vida pública do País 
desde quando exerceu a Subchefi_a do Gabinete Civil da Presi
dência da República, assessorando dentre outros os nossos 
colegas Luiz Viana Filho, d-e saudosa memOria, e Marco _Ma
ciel. Tudo fazendo numa _li_n_h.J\. d~_maior dignidade e_ comp~~-
têJ?.Cia que o projetou _P.ara alçar-se logo- depois à co_Edíç~ 
de Embaixador do nosso País na Costa Rica e, mais recente
mente, junto à ALADI, com sede_em__M_ontevidéO. Eu-in_esmo~-
a convite do Embaixador Jerônimo Moscardo de Souza, estive 
em fevereiro deste ano em Mornevidéo, podendo constatar, 
de visu, o prestígio notável do representante diplomático do 
nosso País junto àquele órgão. Ele realmente se impôS à admi
ração ·e ao respeito dos seus colegas componentes daquele 

----colegiado, sobretudo porque inovou, em matéria de política 
integracionista, se é certo que na concepção original do MER
COSUL, nós não deveríamos circunscrever apenas à integra
ção económica, antes estendendo-a, também, para o aspecto 
político. representado pela democracia e pela cultura. _Não 

- há dúvida de que Jerônimo Moscardo de Souza capitalizou 
a simpatia e o respeito de quantos compõem a ALADI. Por
tanto, quando foi nomeado_, pelo Presidente Itamar Franco, 
Ministro da Cultura, estíve na tribUna do Semido Federal 
para me congratular c:om o Chefe da Nação por essa escolha 
muito bem inspirada. Daí por que, quando V. Ex~ vem também 
prender a atenção do Senado para enaltecer o acerto dessa 
·decisão do Presidente Itamar Franco. eu me sinto no dever 

--de levar-lhe, como façO agora, através desse aparte, os meus 
aplausos à sua iniciativa e, sobretudo, a reiteração, junto_ao 
Presidente Itamar Franco, de uma decisão que foi acolhida 
de forma mais entusiástica possível, juntõ aos círculos parla-
mentares e a outros importantes segmentos da sociedade ci~il 
do País. 

O SR:l'EORO TEIXEIRA- Nobre Líder. Senador Mau· 
ro Be_~evides, quando V. EX~_ me pediu um aparte~ eu quase 
lhe solicitei que aguardasse um pouco mâis: até qUe eit ·abor
dasse meus pontos de vista a respeito dessa escolha. Estava 
eu, na verda~e, fazendo uma ~nálise do perfil de um homem 
público da maior expressão. Tenbõ-ã. certeza e a convicção 
de que as conclusões do_ nleu discurso rião eStãrão divergindo 
dos conceitos que V. Ex• emitiu, no tocante à escolha do 
ilustre Embaixador para o cargo de Ministro da Cultura. V. 
EX". pOr certo, interVirá milis veZes -para emitir suas sábia-s 

"'---õj)iniõeS, que perinifírãó a esta Casa justifiCai eSse prOfmn-
ciamento. 

UmàOas Provãs- de sua competéncia f(Ji ter sido escOlhido 
para exercer a relevante função de· Eiribaixador do Brasil 
na Organização dos Estados American-os- OEA. 
_ Como rriembrO da Comi~sao -de Re·lações Exteriores c 

Eu próprio dou meu testemunho pt.!ssnal em favor do 
espírito público do Embaixador Moscardo de SoUiã~- Há al
guns anos atrás, rec_orri aos seus préstimos funcionais, tendo 
recebido de S. Ex• ·uma receptividade, só encontrá ver nos 
que foram talhados para o exercício da diplomacia. 

E tais valores, inerentes aos bons diplomatas, estão no 
sangue desse Embaixador que acaba de ser convidado para 
ocupar o Ministério-âa Cultura. 

__ Defesa Nacional do Senado, agl!-axctava sua presença na saba
tina de praxe, convicto de que no término da reunião, trans
mitiria a ele 111:eus cumprimentos, pOis, certamente, receberia 
de S. Ex~ importantes luzes para o exercício de minhas funções 
parlamentares. _ 



8236 Terça-feira 31 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II) 

Não tinha a menor dúvida de tal desiderato. Nos meus o SR. PEDRO TEIXEIRA - Concedo o aparte a V. 
aplausos recordaria_ o seu saudqso pai, José Colombo de Sou-_ Ex•, com muito prazer. 
za, ex-Deputado Federal pelo Estado do Ceãr-á e,_ posterior- · 
mente, D~embargador, Corregedor eVite-Presidente do Tri- O Sr. Magno Bacelar~ Nobre Senador Pedro Teixeira, 
bunal de Justiça do Distrito Federal, de quem fui subordinado ouço, com muita atenção -como habitualmente o faço -. 
funcionalmente, quando exerci 0 cargo de _Titular do Cartório o seu pronunciamento. Congratulo_-me com V .. Ex~ pela manei-
de Protestos de Títulos de Brasi1ia, em 1967. ra como aborda o assunto, tendo em vista que virou modismo 

V~ja'?, Sr. Presidente e Srs. Senadores~ que não medi tOdas_ as _soluções do País passarem pelo Itamaraty, quando 
palavras para atríbuir ao ilustre Embaixador Moscardo os temos, na área da Cultura, grandes expressões nacionais que 
maiores eilcôrnios. convivem diuturnamente c_otp os nossos problemas-~ __ que co-

Que ria dar a César 9 que é de --C~Sar, sem e-sq-u~cer, nhecem as soluções para o Setor. InfC1i4mente, o Brasil não 
todavia, de dar a _Deus 0 que é de Deus. _ , , __ _ prima pela cultura e pela educação. Isso é um defeito de 

E por isso mCsmo, frustrei-me; não propriamente pelos -governos que se sucedem. Neste momento, o Governo busca 
valores pessoais do Embaixador Moscardo, que seria nosso a fonte da solução <;te todos os seus problemas no Itarnaraty 
representante na OEA c que por não saber, ou não querer ·e isso nos assusta. Será que neste País de 150 milhões de 
dizer um veemente não, quando convocado para a aventura brasileiros somente aqueles que passaram pelo Ttamaratv estão 
a que foi lançado, acabou por aceitar nobremente funções aptos a ocupar as Pastas mais diversas- Minist~rios da Fazen- · 
não compatíveis com _os seus conhecimentos internacionais. da e da Cultura, por exemplo - e os assuntos mais compli-

Isto acontece ·com os grandes homens, cônscios de suas - cados, tais como os que dizem respeito ao índio? Eu sempre 
responsabilidades c_ que não regateiam eSfOi'çOs quando rece- soube que o Inst_ituto Rio Branco preparava muito bem os 
bem missões. _ -~ --~ --~~~ _ !!2,Ss-os embaíxado"res, mas não julgava que fosse única e eXclu-

Votto a frisar que 0 Embaixador cm coffiento.é. plena- sívamente "do Itamaraty o saber c a cultura do Bn•siL Congra-
mente _capacitado para exercer muitas funções, nas di(crçntes tuJo-me com V. Exq pela seriedade c isenção com. que examina 
e múltiplas atribuições peculiares e apropriadas ao Ministérío o caso. Na verdade. como di_sse muito bem V._ Ex··, o::; partido~ 
das Relações Extedores. _ _ não estão procurando barganhar coisa tão séria, um cargo 

Entretanto, Sr. Presidente e Srs. OSenadores,_ o Senhor tão específico, colocações ou apoios ao Governo Fed.er:al. Pa-
Presidente da República; Itamar Franco, com prejuízoS_ consi-
deráveis para o Embaixador Moscardo, quiçá também para 
o Brasil, canvid_ou-·o-para exercer o cargo de Ministro da 
Cultura do nosso Paí.c;. _ 

Antes de tal designação, o Presidente -da RepúbÚca, comoÓ 
se estivesse praticando o "jogO da velha", afirmava aos quatro 
cantos que a Pasta da Cultura era uma filha enjeitada dos 
partidos políticos. Por isso mesmo ficou ziguezagueando, co
mo num jogo -de adivinhações, anunciando que ora queria 
uma mulher para as funções indesejadas pelos políticos, ora 
buscava a cor do Ministro, como elemento capacitado para 
definir o nome do ocupante, ora preconizava que pinçaria 
o nome para a Pasta no celeiro sindical do País. 

Por tais vacilações discriminatórias, acabou por não en
contrar um nome adequado, visto que as mulheres não esta
riam sendo escolhidas em razões de competência, mas sim 
pela sua feminilidade. o que carateti_za um_argumento machis
ta, acabando por desagradar outros segmentos, por força de 
conceitos siniilares. 

Jalnais a classe política se mostrou dêS-interessada em 
ocupar um Ministério de tal envergadura. Simplesmente por 
ser ele um Ministério especial é que nenhum PartidO Político 
desejava ocupá-lo, sob a forma de barganhas. 

Não é _de hoje que os governos brasileiros têm desprezado 
o Ministério da Cultura. O Presidente COllor _ foí a últiina 
demonstração de procedimento do gênero, trazendo para a 
Pasta, em seu Governo, rebaixada ao nível de Secretaria, 
o ilustre Embaixador Rouanet, transferido da Dln-amarca pilra 
o Brasil. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Sen<~,dores, o: que é bom para 
a Dinamarca ifão-e, necessaliatnefite, bo.111 para__ o BrasiL Não 
é er.ível, e nem aceitável, que se busque no Exterior Uina 
pessoa de há muito desligada dos nossos problemas cotidianos, 
sempre em fase de evolução, quando aqui mesmo, em cada 
Estado da Federação, é facilmente localizável _alguéf!! __ que 
conheça bastante nossas dificulQades internas. ---

0 Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex• um aparte? 

- rabéns mais uma vez. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Agradeço a V. Ex• as sua; 
considerações, com as quais comungo em gênero, __ número 
e grau. _ 
- Por mais Coinpeteilte qUe o-soejã, põr mais -rrngUas que

fale, por mais espetáculos internacionais a que possa ter assis
tido,_ não há que se creditar a alguém distante longos anos 
de nossas esquinas um conhecimento real e atualizado dt!' 
noSsoS valores. 

A cultura está em permanente evolução.' Na música os 
festivais demonstram as variações cotidianas de nossas lingua
gens e de nossas mensagens. 

Nas artes plásticas há uma alternância em_ cada dia, em 
càda hora, diante de idéias e debates apresentados nos salões 
nacionaís e· rias bieriais. --

Até meSmo o nosso folclore não possui raízes imutáveiS, 
pois sempre há alguma atualização, em especial diante da 
modernização, que dá aos fatos culturais uma alternância entre 
o passado, o presente e, até mesmo, o (uturo. _ 

· Para preservarmos a e·ssência nacional. a nossa naciona
lidade, temos que vivenciá-la num contato diuturnó, seja pela 
teoria, seja, em especial, pela prática. 

As idéias que estão no plano da inteligência, mas não 
descem ao nosso interior, têm um valor relativo. Basta virar 
o homem de cabeça para baixo que se ruirão por terra os 
valores periférfcos, abrigados somente na intelectualidade. 

O Sr. R_onaldo_ Aragão- Permite-me V. Ex' um aparte, 
nobre Senador Pedro Teixeira? --

0 SR. PEDRO TEIXEIRA- Com todo prazer, Senador 
Ronaldo Aragão. 

O SR. Ronaldo Aragão --Senador Pedro Teixeira, permi
ta-me discordar de V. Ex\ em parte, do pronunciamento que 
faz com muito brilhantismo nesta casa, na tarde _de_ hoje. 
Concordo com V. Ex~ no que diz respeíto ã competência 
que possui o Embaixador Jerônimo Moscardo de Souza. Co
nheci S. Ex• num Congresso em Cost~ca, e a_ partir daí 
passei a admirá-lo pela cultura, inteligência, competência e 
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conhecimento que tem demonstrado em rodos os postos que 
lhe são designados. Quanto :_à indicação pari o f!víinístéfíõ 
da Cultura, o Presidente Itamar F.ranco , anteriormente, havia 
convidado _cinco peSsoas, e. estas não_ aCeita.rárir~ Cabia, então, 
ao Presidente da República, como é _da Sua competência, con
vidar o homem que_, comprovadarncirie, tÍnha competência 
e inteligência para servir ao Brasil, tanto no Itamaraty quanto 
no Ministéfio da Cultura. Entendo que o Embaixador Jerô
nimo Moscardo de Souza vai, à frente do Ministério da Cultura 
brasileiro, dar a sua colaboração, o seu trabalho, a sua dedica
ção para o desenvolvimento desse importante segmento da 
Nação brasileira, qual seja. a _cultura de que este_ País .tanto 
precisa c tanto almeja. Portanto, nobre Senador Pedro Teixei
ra, como o Embaixador Jer.ônimo Moscardo é um honiem 
do Executivo, já serviu ao Brasil c _est.:tva serviildo cm Moilte
vidéu. dará, sem sombra de dúvida, a sua valiOsa Contribuição 
no Ministério da Cultura brasileirO. Pe"rm1üi~rn-e--dizer que 
respeito o pronunciamentO dC V. Ex', mas discordo dele quan
to a esse fato que coloquei neste momen_to. Muitó ·obrigado! 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Senador Ronaldo Aragão, 
evidentemente que o perfil do Embaixador Jeróni"mo Moscar
do, traçado por V. EX'', está integralmcn~e acasalado com 
a minha óptica: -- -

A César o que é de César, a Deus o. que 'é' de De:us. 
Tenho as minhas dúvidas, conforme' direi mais ·adiante, 

se ele, em verdade, será capaz- não por falta de intelectua-
lidade ou dedicação, mas por desconhecimento da,.cal,.IS~ inter
na- de dar uma resposta célere, positiva. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Vamos ajudá-lo. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Evidentemente que vamos 
colaborar, mas prefiro ajudar primeiro o Brasil. Isso 'poderia 
ter sido feíto mais rapidamente com_os _ _nQS_S_os valores, com 
aqueles que conhecem a nossa poesia; que_ são capazes de 
conhecer a cidade de_ S_ã_o_ Cristóvãq,_ cm Sergipe. do nobre 
Senador Lourival Baptista; que- conhecem as_ nossas academias 
internas. Não basta conhecer Hamlet, de Shakespeare_e_ ~ão 
tenho a menor dúvida de que sim - mas_d_IJYiÇI_Q_ que ele 
conheça uma poesia do nobre Senador _Aur:.ep Mel.lo .. Tçnho 
até receio, mªs é uma questão de vi~_êp,_cia,ín~c.rna. 

. Santo Agostinho já dizia: ''Só se ama a"]uilo que se conhe
ce e só se conhece aquilo que s_c ama", Es_s_a_ simbiose sensível 
não é encontrável naqueles que não conhecem os verdadeiros 
e integrais valores de um universo para o qu·at são emocio
nalmente convocados, ao sabor de "Deus_sab_e l<j_ por quê". 

O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Com muito prazer. Senador 
Aureo Mello. 

O Sr. Aureo Mello- Antes de mais nada, quero ressaltar 
e pedir a atenção dos eminentes Senadores para a persona
lidade do nosso desbravador Pedro Teixeira_L_ Chamo-o de 
desbravador, porque Pedro Teixeira foi um_ homónimo de 
S. ExA que, lá no Amazonas, desbra\I:OU as terras índias e 
se tornou, além de estátua, nome imortal. Por isso, de vez 
em quando, gosto de fazer e_ssas blagues com o nosso Pedro 
Teixeira. Mas a atenção que quero pedir sobre este Suplente 
de Maurício Corrêa, nomeãdo para o seu cargo de tabelião, 
mediante concurso· público, aprovado em primeiro lugar, é 
que S. Ex·' é Uma das inteligências dentro deste Congresso. 
As vezes, nervoso, quando _yai ocupar a tribuna, talvez ainda 
superestimando os inegáveis valores_ que aqui temos, Pedro 
Teixeira não evidencia tudo quanto é capaz, mas S. Ex~ tam-

bém prova ser um dos crânios que vieram acreScentar esta 
Casá. Desse fato devemo-nos Qrgulhar, porque Pedro Teixeira 
é realmente singul~r e especial. S. Ex~ está abordando o caso 

. do embaixador Moscardo de Souza, filho do noss_o querido 
e dileto companheiro Colombo de Souza. Uma das facetas 
desse diamante que nos está apresentando é aquele concer
nente justamente à literatura. Tive a bonra de ser citado por 
S. EX'' Realmente, os Ministros da ç~,.dtura que têm sido no
meados, não só pelos governos anteriores, corno pelos atuais. 
não dão a devida importância à literatura, à palavra escrita, 
à poesia, ao romanCe, ao conto, até à dramaturgia. Situam-se 
quase que como meninos deslumbrados. querendo, talvez, 
'exibirem-se um pouco na áreã da cinematografia;· adoram 
falar com artistas,; executar leis para artistas de teatro e de 
cinema principalmente. As artes pictóricas não rec~beram des
ses Ministérios da Cultura a atençãO merecida, o _incentivo 
que é preciso estabelecer para os ·grandes e jovens pintores 
nacionais, uma safra verdadeiramente deslumbrante. Aind.a. 
anteontem, chegaram dois pintores de Manaus que eu não 
conhecia, verdadeiras revelações para mim. Vi deles um qua
dro sobre urna briga de garças, realmente um trabalho extraido 

-no íntimo da alma. Com relação aos literatos. ao!: escritore~ 
· qu_e_ andam por aí pedindo oportunidades: para serem editados, 
-com grande valor e permanecem desconhecidos no_ Brasil, 

_eles não têm recebido do Mimstério da Cultura o neçcssá:do 
embalo, aquela ajUda que se faz impresCindível. V. Ex'·' arre· 
rrtatoú. bem. Agora, vejo também, na nomeação do Embai· 

· -xa:dor Moscardo de Souza o dedo sempre ·mágico do ex-Mi
nistro das Relações ExteriOres Fernando Henrique Cardoso, 
atual Ministro da Fazenda; acredito que·tenha havido influên· 
cia de S. Ex~ nessa escolha. porque, tendo ele passado pela 
Ministério das Relações Exteriores, é provável que tenha tido 
a inspiração de indicar o Embaixador Moscardo de Souza 
que Se credencia, companheiro, amigo, mestre e colega Pedra 
Teixeira, pela circunstância de ser cosa nostra, gente daqui. 
E por que digo daqui? Porque seu pai, COlombo de Souza, 
mesmo depois de ter deixado de ser Deputado e Presidente 
da Comissão de Relações Exteriores, fiCOú morando em Brasí
lia, onde viveu e sofreu. Temos o Maurício de Souza. famosa 
advogado, irmão do Embaixador Moscardo de Souza, figura 
popular nos meios brasilienses. Ninguém duvida que o próprio 
Moscardo de Souza tenha pedido para ter essa oportunidade, 
Não estou negando a V. Ex~ o acerto do seu argumento quando 
diz que nos partidos políticos, na classe intelectual temos ele
mentos que poderiam ser chamados. Em primeiro lugar, um 
escritOr ou um cirieasta, um aior, um pintor, mas por que 
um diplomata? Dir-se-á que o diplomata tem uma -cultura 
eclética, que abrange todas as gamas do conhecimento. A 
verdade é que se é um ma(, o mal está feito. Vamos ver 
se o Embaixador Moscardo de Souza corresponderá à expecta· 
tiva. E aqui fiqUemos com a nossa bengala de junco preparada 
para protligar e bater_ em_erros que S. Ex", porventura. venha 
a corileter. Invoco a memória de Colombo de Souza, aquele 

--gentleman, aquele parlamentar de feitio apolíneo. Invoco tam· 
bém a popularidade e a cultura do Maurício de Souza. figura 
das mais populares no foro de Brasflia e das mais queridas 

- em reuniões sociais, embora eu reconheça que o argumento 
de V, Ex•, em tese, é válido. Chega de trazer pessoas que 
estão na frigidez da Suécia, ou nas vastidões do Pampa, desco· 
.'lheccndo a realidade literária, artística, cinematográfica, até 

-dO nosso P3ís. Vanlos trazer pe5>5oa Mais irúegrada, mais próxi
ma de nós. Eram essas, Sr. S_eo_ador, as palavras com que. 
gostaria de formular o meu aplauso ao discurso de V._Ex• 
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O SR. PEDRO TEIXEIRA - Muito obrigado e quero 
albergar, carinhosamente, no meu coração; os conceitos emiti
dos generosamente _por _v. Ex~ 

O Sr. Nelson Carneiro-:-:- Permite-me V. Ex~ _um 1tparte? 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex" uma nova 
intervenção? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Com muito prazer, nobre 
Senador Mauro Benevides. _ __ 

O Sr. Mauro Be~evides- Eu pediria- a V. Ex• que garan· 
tisse prioridade ao nosso· Senador Nelson_ CarneirO. Já que 
tendo_intc_rferido uma vez e pretendendo_fazê~_lo, novameqte. 
entendo que devamos ouvir o ilustre Representante do. Rio 
de Janeiro,_ figura paradigmal desta Casa. -

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Seja feita a vOntade de 
todos. Passemos a palavra ao Senador Nelson CarneirO. 

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Se_nador,_quero retirar 
do Plenário a bengala de junco do nobre Senador Aureo 
Mello. Penso que não se compadece com .a figura, com o 
passado, com a significação do nobic-_ErnO-aixador Moscarçio 
de Souza, a convivência com urna be-ngala de junco. Se esta
mos aqui. sem nenhuma preocupação partidária, é para louvar 
uma escolha que conseguiu a unanimidade: da opinião·pública, 
porque a pessoa do Embaixador Moscardo, que todos acompa
nhamos no decorrer desses anos, responde por si mesma às 
dúvidas suscitadas pelo ilustre representante do Amazonas. 
A minha interferência é apenas pafa- retirar a bengala de 
junco do nobre Senador Aureo Mello, porque dela não preci
sará certamente nenhum de nós para agredir, para punir, 
no fim da sua gestão, o atual Ministro da Cultura .. Era só, 
Sr. Presidente. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Senador Nelson Carneiro. 
agradeço a V. Ex• E V. Ex•, Senador Aureo Mello, poderá 
prestar diretamente ao Senador_N~Ison_ C3.meiio os esclafeCi
mentos a respeito da bengala de junco. _ 

O Sr. Aureo _Mello - Eu referí -ao caso de um novo 
Ministro vir a cometer_ terríveis mancadas, cincadas, grandes 
escorregões, cio relação à clas_se literária, à classe artística 
em geral. Eu não quis usar a palavra plebéia ''baixar o cacete••. 
Usei de um eufemismo, falando numa elegante e suave ben
gala de junco, que é uma forma de nos_ defendermos - e 
não de agredirmos---:. no caso de o distinto Ministro córrteçar 
com exclusivismos, principí~.f a proteger determinadas mino
rias, acabar com a assistênCia- que tanto deve à classe dos 
pintores e, sobretudo, à classe literária. Não vejo o Ministério 
da Cultura fazer nada pelo editorialismo, pela palavra escrita, 
pela prosa, pelo verso -só falam em_çinem.a_- a não ser, 
muito de leve, o último Ministro, que era um homem de 
uma bondade insuperáveL Portanto, neste ensejo, não vou 
dizer "'vamos baixar o c.acete", porque seria uma expressão 
pleb6ia, ''baixar a maçaranduba'\ usar aqueles métodos do 
velho Brucutu das histórias em quadrinhos. Antes, querido 
e emérito Senador Nelson Carneiro, glória e orgulho do Direi
to brasileiro, padrão de urbanidade, de dignidade c de fraterni
dade nesta Casa, pego um pequeno talo da árvore do junco, 
mando cinzelar, _enverrlizar. encastoar de prata, se for preciso, 
e, quando o Ministro estiver em falta, por intermédio da nossa 
palavra, levemente lhe diremos: "MiniStro, deixe de fazer 
tolices e casufsmos. Lembra que a cultura no Brasil tem sido 
relegada a um plano secundário, tem sido tristemente abando
nada." E c_omo fazia antigamente o meu-preceptor, õ Padre 
Agostinho Cabalcro Martim, lá no ginásio do Amazonas onde 

estl~damos, se não me engano, eU talvez lhe batesse na cabeça 
e dissesse: Eh, macaquito, eh babieca, como dizia o Padre 
Agostinho, te manca. É- neCessário, para o bem do B"rasil 
e-ôos intelectuais~ .cumprir aqUilo qtie se faz imprescindível. 
Com perdão a V. Ex•. pelas gírias empregadas, e_ao eminente 

. Senador Pedro Teixeira, esta é uma peqUena explicação, já 
que V. Ex~ me deu a grande honra de citar o meu humilde 
nome. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Retirada a bengala de jun-
co, continuamOs:-:. - - - - -

· O Sr. Mauro Benevides- V. Ex~ permite, nobre Senador 
Pedro Teixeira, urria nova intervenção? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Volto, com muita honra. 
-a merecer 9 aparte do nobre Senado! Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobr~ ~Senador _-e_edro Te~xeira, 
estamos hoje entendendo a sua manifestação da trib~!Ja como 
um desejo que não deve ser apenas de V. Ex', rrras-de toda 
a Casa, no sentido de se favorecer a cultura, de ~e prestigiar 
a cultura e de se garantir à Pasta incumbida da difuSão cultural 
o apoio orçamentário indispensável para que todas as metas 
que possam vir a ser delineadas pelo novo titular, Embaixador 
Jerónimo Moscardo de SouzÇt, poSsam :;er- víaóilizada-s sem 
a precariedade, sem. a indigência de dot:;tções, como no Orça
_mento vigorante. Se prevalecer a orientação defendida por 
V. Ex\ chegaremos à constatação, por exemplo. de que a 
escolha feita pelo Presidente Itamar Franco do sociólogo Fer
nando Henrique Cardoso para a Pasta da Fazenda talvez não 
tivesse sido uma es.colha da melhor inspiração. Se tivéssemos, 
como ocorreu com o Presidente Itamar Franco, escolhido o 
jornalista António Britto para cuidar da política previdenciária 
brasileira, talvez não tivesse sido, realmente, a melhor solu
ção. Entretanto, veja V. Ex• que a atuação do Ministro Antô
nio Britto tem sido realmente das mais auspiciosa~s~à frente 
da Pasta previdenciária e, em relação ao sociólogo Fernando 
Henrique Cardoso, que no raciocínio de V. Ex-' estaria melhor 
-situado, quem sabe, na Pasta do. Bem-Estar Social, S. Exa 
se tem empenhado no sentido de reorientar o nosso País na 
busca da trilha do desenvolvimento. ContudO; f0Ca1izando 
de maneira particularizada o Embaixador Jerónimo Moscardo 
de Souza, eu diria a V. Ex~.·ui:na vez mais. que até admito, 
como pretendeu salientar V. Ex~, que se ocUpasse a Pa~ta 
das Relaç-ões_ Ext~riores, não _h~ _dúvida que haveria agora 
o coroamento de uma trajetória brilhante n.a diplomacia do 
nOsso País. Ag'ora, do ponto de vista cultural. eu me permito 
dizer a V. Ex~ que o Embaixador Jerónimo Moscardo de 

. Souza é um homem de cultura polimorfa. Não apenas os 
títulos que reuniu. Não, nobre Senador. Como V. Ex• sabe,. 
ele se doutorou pela Universidade de Colúmbia, nos Estados 
Unidos, é doutor em Ciência Política e realizou, nas· embai
xadas que ocupou, um programa de intercâmbio cultural dos 
mais louváveis. Eu, por exemplo, em Costa Rica, fui convi
dado, de inopino, para proferir uma -conferência SObre José 
de Alencar. Evidentemente, com os apoucados recursos literá
rios de que disponho, eu me encorajei a falar de um conter
râneo sobre cujo sesquicentenário fui compelido-a discursar, 
naquela mesma tribuna, por uma dessas coincidências do desti
no, indicado por aquele que foi o maior biógrafo de José 
de Alencar, o nosso saudoso Luiz Vianna Filho. Eu diria 
o Embaixador Jerônimo de Souza, com o apoiO que o discurso 
de hoje de V. Ex\ prenuncia para-a Pasta da Cultura, sobre
tudo na votação do próximo Orçamento, não tenho dúvidas 
cm prognosticar,. tem todas as condições de realizar uma admi
nistração fecunda, próspera, marcada por grandes realizações. 
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O SR. PEDRO TEIXEIRA- Nobre Senador, não tivesse 
o meu discurso outro objetivo, já Sairíamos daqui vitóiioSos 
quando a Liderança·do PMDB, nesta Casa, já Se Coloca perfi
lada em favor de aumentar a verba ·cto Ministério da Cultura, 
que representa somente 0,003% do OiçaineiüO:- Entretanto, 
não concordo quando V. Ex• toma como paradigma os ilustres 
Ministros António Britto e Fernando Henri-que Cardoso, por
que, por formações outras, não compatíveis com as Pastas, 
seriam, data venia, na linha do meu raciocínio, pessoas inade
quadas para as· funções. Não é isso que estamos sustentando. 
A(! contrário, sustentamos que quem está distante, longe dO:~ 
olhos, não está vendo os corações., E não. é o. que acontece 
com o Ministro Fernando Henrique e com o Ministro Antônio 
Britto que estão aqui, cada dia e cada _hora, em cada esquina, 
a cada chuva e a cada sol, vibrando e vivenciando o problema 
do povo brasileiro na sua intiniiaãde.- _ 

O Presidente Collor nomeou para Adido Cultural do Braw 
sil, em Lisboa, o seu exwPorta Voz Cláudio Humberto, dew 
monstrando o pouco respeito que tinha para com a cultura 
brasileira. Sem nenhuma comparação entre o cidadão cítado 
e o Embaixador convidado para ser o MiniStrO- da Cultura, 
o nosso ·lamento se deve ao fato- d.e que os_ verdadeiros e 
reconhecidos batalhadores pela_ cultura nacional não chegaw 
raro, com dignidade, sequer, a ser convidados .. 

Sinceramente, não atino com as razões da inesperada 
e brusca mudança do Presidente c;la República em retirar a 
nomeação do Embaixador Jerônimo Moscardo para a OEA, 
convidandowo para ser seu Ministro da Cultura_._ 

O Sr. Jonas Pinheiro- V. Ex• me permite um aparte. 
nobre Seúador Pedro Teixeira? -

O SR. PEl>RO TEIXEIRA ..,.. Com muito prazer, nobre 
Líder do PTB, Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Senador, eu estava em 
meu gabinete quando V. Ex~ iniciou suas_ considerações a 

_respeito da escolha do Embaixador Jerônimo Moscardo para 
o Ministéiio da Cultura. Após tecer numerosos elogios e recow 
nhecer as qualidades e a experiência do Ministro- indicado 
para a Pasta da Cultura, V. Ex•, que louvava extremadamcnte 
a sua escolha para representar o Brasil na OE.A, passa a 
lamentar essa mudança de rumo da decisão presidencial. Ex
traio, portanto, das próprias palavras de V. Ex~ razões que 
jusfificam a escolha do Embaixador Jerônimo_Moscardo para 
o Ministeiio- da CUltura. Para se exercer um cargo público, 
entre outros pré-requisitos, três são de fundamental impor
tância: ter disposição para o trabalho;-infe1ig-enaae bom senso 
para formar uma assessoria e saber escolher as alternativas 
que lhe são apresentadas. Municiado, armado dessas três conw 
dições, qualquer cidadão estará apto para exercer qualquer 
cargo nesta República. Ressalto as palavras do nosso Líder 
do PMDB, Senador Mauro __ B_e_Devides, que, com muita pro
prieda9e, fez a comparação não por outras razões, mas somenw 
te para mostrar quer- no meu entender- que essas pessoas 
têm desempenhado muito bem suas missões. Cultura é univer
sal, por isso me congratulo com a cultura nacional pela nomeaw 
ção do Embaixador Jerôni"mo Moscardo. Como_ dizia Luiz 
Gonzaga, no seu cancionelto, "Pãra cavalo velbó, o remédio 
é capim novo; para eStrada velha, o remédio é carro _novo". 
Vamos, portanto, injetar um poüco de sangue novo na cultura 
nacional e explorar as idéias do nosso Ministro indicado para 
só então proceder à avaliação devida. Não me parece ser 
o melhor caminho não esperar 4o Embaixado_r Jerônimo Mosw 
cardo a demonstração da 'capacidade que S. Ex~ deva ter para 
exercer o mandato que se lhe impõe. No meu entender, a 

~cultura n~o foi aviltada, não foi secundada •. pois esta ·não 
é a primeira vez que um profissional desempenha, com louvor, 
função diversa da sua área. Ess~s as considerações que dese
jav_a fãzer ao lú~ido pronunciamento de V. Ex'' Creio que 
dev_emo_s deixar que o ~empo aponte quem está com a razão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi· 
déncia solicita- ao nobre orador que não conceda mais apartes 
e ultime suas considr;::raçõe_~ tanto quan~o possível. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Sr. Presidente, procurarei 
faZê-lo. 

O poder de síntese do nobre Líder do PTB, Senador 
Jófias Pinheiro, captou a espinha dorsal do nosso pronunciaw 
ineilto. Entretanto, há algumas considerações que eu gostaria 
de fazer a respeito do que disse S. Ex·.', de _ _que "a cultura 
é internacional". É claro que a cultura é inkmacional, mas 
ela começa na sua própria casa. Não devemos pensar, nem 
de longe, em alcançar o mundo, sem primeiro _conhecermos, 
reãlmente, o que está por trás de nossas janelas c de nossas 
portas. E isso demanda tempo e conhecimento, pois é preciso 
·conhecer as pessoas e, conseqüentemente;viafar intcrnamen
te~"Até q-ue se-faÇa uma montagem em final de governo, 

--teremos; iHffealid3.de, nada. E _issO não ocorrerá -por inc6mw 
peténcía. 

Volto a dizer- que o Embaixador Jerônirno Moscardo é, 
eminentemente, um grande diplomata. s-. Ex" foi, inclusive, 
capaz de fazer com que as vozes mais ponderadas desta Casa 
o socorressem e o. ajudassem nessa assentada. 

Concluindo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ou o Go
verno Itamar está sem rumo, ou a indicação do Embaixador 
Moscardo contrariou alguns interesses. Tudo nos parece muito 
estranho, muito estranho mesmo~ mt;:recendo escla~eciq~en· 
tos. 

Vejamos agora a comprovação de que não estamos sozi~ 
nhos em nossas apreciações no caso enfocado. 

Na sexta-feira última, um dos mais importantes noticiá.: 
rios da televisão brasileira- a que assisti em Natal, quando 
integrava a Comissão, desta Casa, do Endividamento da Agri· 
cultura- asseverava que tinha destacado blocos de repórteres 
para colher opiniões, no meio cultural brasileiro, da resso
nância em torno da nomeação do novo Ministro da Cultura, 
missão_ que não pôde ser cumprida a contento em razão do 
indicado ser um ilustre desconhecido dos segmentos culturais, 
sobre quem não podiam, em decorrência. emitir quaisquer 
conceitos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não me dei por vencido 
e pesquisei o noticiário da imprensa escrita, ralada e televisada, 
após a nomeação do Embaixador Moscardo, selccionando 
expressões "primorosas", tais como: 

"Ele tem sensibilidade e por isso abriu mão em· 
ganhar em dólar para assumir o Ministério- comentou 
o Presidente Itamar" (Jornal do Brasil, de 26w8-93, 
página 3); · 

"Moscardo é pecuarista e fazendeiro em_ Goiás, 
onde se dedica a seus hobbi~s favoritos e à criação 
.de gado nclore e cavalos .árabes" (Jornal. do Brasil~ 
mesma data e mesma página); 

"Para um amigo de Houaiss, .o Ministério padec.e 
por causa da precipitação do Preside~te, que, _d~pots 
de anunciar aos quatro ventos a sarda do Mmrstro, 
vive o drama de não ter quem nomear para o cargo." 
(Jornal do Brasil, mesma data e mesma página); 

"O País - esta é primorosa - precisa fazer uma 
revolução cultural para transformar o seu comportaw 
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mento, pois é um paquiderme e por isso deve tremelicar 
como um inseto"- declarações do Ministro da Cultura 
em Belo Horizonte ao visitar o Sr: José A-ºarecido 
de Oliveira. --

·.-"Moscardo já tem sua meta principal: fazer da 
cultura o vetor do desenvolvimento nacional, é o que 
ele chama de concepção ateniense de desenvolvimento 
contra a concepção fenícia-." (Jornal da Tarde, 27-8-93 . .' 
página 5-A) _ _ ... _ . · 

-''Para Moscardo, o Brasil se perdeu na constru
ção das coisas. O País já está materialmente construfdo, 
estradas, hidrelétricas etc. É hora de se criar uma cida
dania cívica parâ que o Brasil se sinta forte." (JOrnal 
da Tarde, 27-8-93, página 5-A) · 

"Moscardo quer fazer do Brasil um novo Ceiliã." 
(Jornal da Tarde, 27-8-93, página 5-A) 

Melhor do que a minha modesta análise são os testemu~ 
nhos e as próprias afirmativas _do nosso Ministro da Cultura, 
lançado ao fogo. 

Não fOi uma idéia propriamente genial, mas não há a 
menor dúvida de que nada de novo ou importante vai acon~ 
tecer na Pasta, pois será um Ministro com poderes infinita
mente infe.i:'íõ-ics aos necessários para desenvolver uma área 
tão complexa. 

Será mais um Minístro-- Cm trânsito, como em trânsito 
já estava o Sr. Houaiss quando entrou, e, com issó, a cultura 
nacional continuará sendo perfumaria. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O Sr. Ney Maranhã_o - Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Líder, para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a V. Ex\ para uma breve comunicação, já que 
temos oradores inscritoS aguardando há algum tempo. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN _: PE. Como-Líder, 
para uma breve comunicação. Serri revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há alguns meses ou semanas, 
a iriiprensa televiSioii3âa, falada c escrita só tem trazido notí· 
cias, em sua maioria, ruins: aumento de gasolina, luta por 
aumento de salários, novos impostos e tantas- oUtraS cOiSas 
que tanto fazem sofre"! O povo bfasileirõ. -- - ------

Contudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não posso dei
xar de trazer à Casa a minha impressão sobre o espetáculo 
esportivo a que -ãSsisti ontem·, ·em Pern·a:mDUCQ: Nesse espetá
colo, o povo pernambq:çano deu uma lição de maturidade 
esportiva ao iriCentivai" ·a -seleção brasileira, a mesma seleção 
em que - sou um Senador que diz o que sente - parte 
dos nossos amigos do sul não acreditava. Não acreditavam 
na força e na raça d6sse time que vai disputar o campeonato 
mundiaf nos Estados Unidos. Vaiavam no-s-sos jogadores, não 
os incentivando a trazer a taça de campeão, se porventura 
disputassem a Copa do Mundo. 

Perdemos vários jogos, Sr. Presidente, mas, ontem, em 
Recife; Praticamente oitentà mil peSsOãs aSSístlrã.m à vitória 
da nossa seleção. Logo no sábado, os nossos jogadores foram 
recebidos no Aeroporto Guara rapes por mais de 5 mil pessoas, 
que os aplaudiam, juntamente com os dirigentes da CBF. 

Quando a seleção entrou no Estádio do Santa Cruz, o 
Arrudão, eram 80 mil pcrnambucanos ovacionando os jogado~ 
res, gritando em uníssono:· "Pra frente, Brasil!". E quando 
cada jogador disputava a bola, a euforia ressonava em 80 
mil pernambucanos, aj'-'"dando~os a enfrentar o time da Bolí-. 

via. E o que aconteceu, Sf. PreSidente, foi uma desforra com 
juros e correçâo monetária. 

O Sr. Jon~ Pinheiro- Pertriite-rrie V. Ex~- um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, Senador 
Jonas Pinheiro. -

O Sr. Jonas Pinheiro - Só para fazer um reparo, que 
considero de extremada justiça, nobre Senador Ney Mara
nhão. Entendo a veemência com que V. Ex• fala de Pernam
buco, mas lá, naquele estádio. estavam também numerosos 
potiguares, paraibanos e outros nordestinos, somando força 
e entusiasmo com o bravo povo pernambucano. 

O SR. NEY MARANHÃO - Muito obrigado. Com o 
entusíasmo de pernambucano, tenho que fazer jUsflça a todos 
os nOrdestinos que lá estavãm empolgando e ajUdando a nossa 
seleção. 

Não podia deixar também de citar o nome dos coman
dantes que uniram todos os se tores do esporte de Pernambuco: 
o Presidente da Federação-de Pernambuco, Sr. Fred Oliveira, 
·o Presidente do Santa CruZ. José Alexandre Moreira, o nosso 
"Mirinda". Lembro ainda a participação do Prefeito de Reci
fe, Jarbas Vasconcelos, que conseguiu junto ao Presidente 
da CBF. Dr. Ricardo Teixeira- --que se mostrou senSível 
ao problema apresentado-, autorização para que os recifen-

--ses assistissem ao treino da seleção, já que os 80 mil lugares 
do estádio do Arruda não eram suficientes para todo o povo 
pernambucano que queria assistir-ão jogo. 

E.;;perávamos aquilo que aconteceu ontem: a vitória da 
Seleção brasileira~ -- -

Quero ine congratular com todas essas pessoas citadas 
e pedir ainda a transcrição dos seus nomes nos Anais do 
Senado. Ressalto ainda o trabalho impecável do _corpo de 
segurança, sob o brilhante comando da Polícia Militar de Per
-nambuco, na pessoa do Coronel Romero, e o GOvernador 
Joaquim Francisco. - - - -- --

Enfim, Sr. Presidente, não podia deixar- de dizer que 
foi ao som do frevo pernambucano que a seleção brasileira 
bailou e deu o troco àquela humilhação em La Paz. 

O Sr. Aureo l.\{ello- Permite-me V.- :ex~ um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO -Ouço, com atenção, o oobre 
Senador Aureo Mel! o. 

O Sr. Aureo Mello- Queria apenas dizer a V. E~· q-u.c 
toda vez que a seleção brasileira tem jogado em Pernambuco 
é sempre vitoriosa, nunca perdeu. - -

O SR. NEY MARANHÃO - É pé quente. Lembre,se 
que, na última vez em que foi a Pernambuco. a seleção ganhou 
e trouxe a taça. 

Eram essas as considerações que queria fazer e dar ciência 
ao Senado da República. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_ -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA, Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a im
prensa noticiou, e não li contestação, a decisão do Governo 
de importar carne. O Jornal de Brasfiia, esclarecendo a orien
tação oficial, dá a seguinte informação: 

"Irritado com o aumento de 56% no preço da 
q~.rne, nos açougues e supermercados, em um mês, 
quando a inflação girou em torno de 32%, o Ministro 
da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, obteve auto
rização do .Presidente Itaffiar Franco para impOrtar o 
produto dos países do Mercasul." 
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A notícia prossegue enVOlvendo pormenores que não vêm 
ao caso. Importante é comentar e a decisão do Governo, 
em face da crise por que passa o Pais e da lei que permite 
ao Poder Público exercer intervenção no domínio económico. 

Há aumento de preços. Sob a alegação de-que os pecua
ristas se encontram na entressafra, o GOVerno-se- recusa a 
adotar a providência previSta nãS leis. Tiniidamente, recua 
e anuncia a impórtãÇãõ-de carne. 

Todos conhecemos os precedentes relativos aos maus 
efeitos da importação de carne. Ora a carne é de péssima 
qualidade, ora já chega ao País deteriorada, e, por vezes, 
deteriora-se nos armazéns oo nos frigoríficos do 9ovefno-. 

Mas, além disso, o importante é notar que havia a provi
dênciã imediata de caráter interno, que o Governo po-dia ado
tar no exercício do seu poder. A Lei Delegada n" 4, de 1962, 
se já sofreu alterações, contínua em vigor. E eSta Lei contém 
disposições com a aplicação das quais o GOVerno protegeria 
a economia popular contra o abuso do poder económico. No 
art. 2", essa lei diz: 

"Art. 29 A ifitervenção consistirá:-
!- na compra. armazenamento. dist_ribuiç;io e 

venda de: 
a) gêneros e produtos alimentícios; 
b) gado vacum, suíno, ovino e caprino', destinado 

ao abate;" 
E especifica oUtras hipóteses em que a intervenção consis

tirá no exercício, pelo Governo, do seu poder de controle 
e fiscalização do mercado. 

No art. 3"', a lei elucida: 
"Art. 3" Os produtos adquiridos por compra ou 

desapropriação serão entregues ao consumidor através 
de: 

a) empresas estatais especializadas; 
b) organismos [ederais, estaduais ou municipais, 

de adminiStração díreta ou indireta;-- - - - ~ 

c) entidades_privadas, de comprovada idoneida-
de." o _ _ 

De nada disso se lembrou o Governo, nem de nenhuma 
dessas disposições- se valeu. Diante do poder económico, o 
medo o levou, de plano, a anunciar a importação de carne: 
Não é esta, evidentemente, a formá de exercer _corretamente 
o poder, nem de preservar a economia popular do abuso 
dos poderosos. 

Enquanto se aguarda que o Governo" eiiccinti'e_o.nde-ãd;_ 
quirif a carne, para que, ingressando no País, seja exposta 
à venda, pecuaristas e revendedores aumentam os preços. 
Aumentam, e aumentam abusivamente. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não, Senador Ney 
Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão -Senador Josaphat Marinho, toda 
vez que ocupa a tribuna, V. Ex• trata de_ assuntos, não de 
interesse regional, mas de interesse nacional, porque V. Ex•, 
conhecedor profundo dos problemas deste País e um _jurista 
dos mais respeitados, mata a cobra e mostra o pau. E::.sa 
lei delegada a que V. Ex• se re~ere conté"QJ e~~~~mente, sem 
tirar uma víigula, sem nenhuma contestação, o- que o- GoVerno 
deveria fazer: Mas, infelízmente, quando se trata de abasteci
mento, principalmente, como V. Ex~ .está d.izendo, os auxilia
res- não estou me referindo apenas ao Governo atual, mas 
também aos governos anteriores- isso seriipl:foCOrre. Quan
do se trata de carne, de abastecimento ~ihclusive há um 

adágio, no Nordeste, que diz: "Essa gente só entende de 
carne n_o prato, e quando é muito gorda_ pensa que é porco" 
-. não entende ou tem má-fé. Com esses estoques regula
dores, não só de carne, mas de outros gên~ros, Senador Josa
paht Marinho, há muitos anos a nossa agricultura e a nossa 
pecuária perdem. Perdemos 3.0%_da produção no campo e 
nos armazéns. Os escândalos estão aí _há muito tempo. Nós 
precisamos é de~_seriedade, Senador Josaphat Marinho; preci
samos de homens que conheçam profundamente o problema 
e saibam agir na hora exata. Sabemos que essa lei delegada 
dá toda cobertura ao Governo. Deveria haver previsão de 
que iria faltar carne e ela seria então comprada quando o 
seU-preço no nlerc3.do internacional estivesse lá embaixo
o ·mercado varia -. para podermos ter um estoque e, na 
hora necessária, usá-lo para evitar a gula dos cartéis. Mas 
o que acontece, Senador? Hoje, são os próprios cartéis que 
incentivam o aumento dos salários, pois Se eles aumentam 
20%, os cartéis aumentam os préços em 30%. Unde vai dar 
isso, Senador? O alerta que V. Ex~ está ia2:endQ é _muito 
-reno. Toda vez que falo no plenário deste Senado lembro-me 
cfq grande Mao Tse-Tung,_líder da Revolução Chinesa e_ da 
China, pafs que alimenta 22% da população da Terra, que 
dizia: "Povo de barriga cheia_ não pensa em revolução". E 
é nisso que temos qu~ pensar seriamente. Nessa área, Senador. 
há muito tempo vem acontecendo e se repetindo isso. V. 
. Ex~ alerta para uma situação grave que está aconteCendo e 
vai continuar a_ acontecer se não tomarçm uma providência 
séria. Muito obrigado. 

O SR- JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe o aparte, 
nobre Senador Ney Maranhão. 

E no inStante ·em qUe V. Exa, interferindo no debate, 
lembra o problema do estoque regulador e a necessidade de 
competência por parte do Governo para o bom encaminha
mento das soluções adequadas. flxa aspectos essenciais da 
questão. - -

O de que se trata não é de condenar, de plano, a impor
tação de carne, mas de observar que o GoVerno decide impor
tá-la antes de haver adotado aquelas medidas de previdência 
e prudência de que não poderia esquecer-se. 

O Jornal de Brasília, a que já me referi, continuando 
na notícia sobre a matéria, acrescenta: 

"O consumo brasileiro de carne é de 250 mil tone
ladas por mês. A Cooab mantinha um estoque regula
dor de 70 mil toneladas no início deste ano, mas acabou 
vendendo o produto no momento errado e hoje dispõe. 
em seus estoques, de apenas 20 mil toneladas." 

Não sei se essa informação é rigorosamente correta. É, 
entretanto, a que veio ao c·onhecirilento do público, e sem 
que o Governo prestasse qualquer esclarecimento em satisfa
ção às necessidades do povo. 

Ontem, um jornal idôneo da Bahia, A Tarde, noticiaVa: 
"Tendência é de alta ainda maior para preço da carne". 

Isso, aliás, é o que qualquer de nós observa. Quem quer 
que entre num mercado, ou numa casa especializada em venda 
de carnes, observará como os preços se elevam. Em realidade, 
comerciantes, revendedores, pecuaristas não estão tomando 
conhecimento do Governo. Os aumentos se fazem com o 
maior desrespeito- ao homem comum, sobretudo aos economi
-camente fracos. -ontem mesmo, a televisão exibia pessoas 
de diferentes categorias sociais, presentes nos açougues com
prando 100 ou 200 gramas de carne, e carne de segunda e 
de terceira, porque os preços não permitem adquirir quanti
dade maior do produto. 
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Não é possível que ::;ilcncicmos diante dessa situaçãq_. 
O eminente MiniStrO da Fazenda é hoje responsável pelas 
providências neste domínío.-pClíS~ s-egU:ndó--0 riõ-tJctái'iõ, cha
mou -o Ministro- da Agric.ultura para dizer que se impunha 
a irilportação, apesar-da resistência do Titular da área especia
lizada. O Ministro Fernando Henrique Cardoso precisa cuidar 
deste assunto. É preciso que S. Ex_• veja mais a sociologia 
da pobreza e menos a_ .sociologia da riqueza. 

A Nação não pode COntinuar assistindo a este fenômeno 
que a imprensa chama de "incompetência c desperdício". 
E o que também está no Jornal de Brasüia do dia 27: _ 

"O Brasil precisa urgentemente de um prOjeto pa
ra o setor agropccuário. Não é mais possível que, ano 
após ano, os que produzem-alimentos fiquem ao sabor 
de decisões desencontradas. Veja-se, por exemplo, a 
questão do endivídamento. Os produtores agrícolas 
brasileiros devem, hoje, aos bancos cerca de US$1 bi
lhão, em boa parte por trapalhadas do Governo." 

O Sr. Ney Maranhão- V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. Ex• com pra-
zer. . . __ _ 

O Sr. Ney Maraniião- Senador Josaphat Marinho, gos
taria de complementar o se_u importante pronunciamento. Em 
qualquer· país do mundo, o peixe é um alimento popular. 
Nos Estados Unidos, no Texas, quando V. Ex• chega em 
um restaurante e pede um steak, o garçom já lhe olha de 
outro jeito, porque sign-ifica quC V. Ex" pode pagar o que 
está pedindo. O que se gasta para criar peixe, Senador? É 
só pescá-lo no mar. Hoje, temos até tecnologia que identifica 
onde estão os cardumes! Mas, hoje, se V. Ex" for ao supermer
cado, talvez encontre peixe mais caro do que a carne. Isso 
é um contra-senso em um país como o nosso, Senador. Nessa 
Comiss_ão Parlamentar de Inquérito, para a qual houve quase 
70 assinaturas de Senadores, constituída com a finali_dade de 
examinar as contas públicas do Governo, ã.purou-se que as 
dotações do Fundo da Agropecuária do nosso País são as 
menores do Orçamento. Senador Josaphat Marinho, veja o 
contra-senso: o Nordeste todo c o Norte _têm 21 trilhQes do 
Fundo; o Fundo do Café tem_ quase 30 trilhõesl São essas 
as distorções que eXistem. Portanto, congratulo-me mais uma 
vez com V. Ex• por seu pronunci3.iucnto. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Note V. Ex' que as 
distorções se multiplicam. No instante em que a imprensa 
dá a notícia da crise a respeito do comércio de carne, ela 
mesma traz ao conhecimento público informações curiosís
simas. 

Ainda ontem a Folha de S. Paulo, no caderno sobre finan
ças, trazia este título: "Empresas deixam prejuízos para trás. 
Balanços apontam melhor rentabilidade e maiores vendas no 
primeiro semestre."- E, no corpo do noticiário, acrescenta: 
"Os. lucros das empresas estão crescendo." 

Mas, se os lucros das empresas estão crescendo, por que 
não há condições de melhorarem os preços? Por que os preços 
hão de subir sempre c subir mais do que a inflação? Sobem 
e sobem tão abusivamente que a imprensa também noticia, 
a propósito da indústria automobilística, o seguinte: "Fábricas 
estudam o aumento a cada dez dias". Isso é noticiado,_circula 
tranqüilamente sem um protesto do Governo e, mais, sem 
o anúncio de urna providência redutora desses abusos. 

Enquanto isso, sabe-se pelos mesmos noticiários, c se 
:Sabe até com certa ironia, que empresários levam ao Ministro 
·da Fazenda movimento antiinflaçã~. Como? Como-pretendem 

os empresários comhater a inflação se dela constituem eles 
os promotores essenciais? 

Aqui se diz. na Folha de_ S. Paulo tamht!m de ontem, 
que: "Ao Ministro da Fazenda foi entregue um manifesto 
com dl!:as mil assinatl!:ras. 0? empresários anunciaram a cria
ção do "Movimento Cidadão contra a inflação". Mas não 
foi o mesmo Ministro da Fazenda que, há pouco, declarou 
que, enquanto o Governo se_ debruçava para encontrar a solu
ção para o problema do salário, no mesmo _dia, à noite, os 

-empresários reformulavam, rCmarcavam os preços? Corno se 
admitir que deles agora S. Ex" aceite um manifesto contra, 
a inflação, senão como uma demonstração de ironia, para 
não dizer de desacato à autoridade? 

Assim estão ocorrendo as coisas no País. E não é de 
se surpreender, porque o Governo, pela instabilidade dos 
elementos que o compõem, não tem tempo certamente para 
examinar as graves questões que _repercutem na economia 
do povo. -

Cabe-no_s, no Parlamento, assinalar os fatos para marcar 
posições. Esta é a hora de definir responsabilidades. Pouco 
importa que o Governo anuncie um programa contra a fome, 

_se não põe em prática nenhum mecanismo adequado para 
reduzir os excessos do poder capitalista. --

Não são as_ palavras, não são as proclamações enfáticas 
que colaborarão para uma reversão dessa grave situação. O 
que importa são os fatos, as providências, as determinações 
eficazes. Destas, não temos notícias. 

É tempo, porém, de marcar posições, para definir respon
sabilidades. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Meira Filho. 

O SR. MEIRA FILHO (PP- DF. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, apesar dos acontecimentos trágicos c das notícias ruins, 
hoje venho a esta Casa trazer uina boa notícia: uma boa 
notícia para este Plenário, para esta Casa, para a nossa Capital, 
Brasília, e uma boa notícia para o Brasil. E, cm sendo uma 
boa notícia, peço à Mesa que a faça constar dos Anais da 
Casa. 

Hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Ex~rcito Brasi
leiro abriu suas portas, numa operação inédita cm nosso País, 
para receber c amparar os menores carentes c_ o_s__Cbamados 
meninos de rua. Tr<;~ta-se, sem dúvida, de uma ação esperan
çosa para o nosso País. Ela é fruto de um convênio firmado 
pelo Ministro do Exército, General ZCI'lildo Zoroastro de Lu
cena, e pelo Governador Joaquim Roriz, do Distrito Federal, 
em comovente solenidade a que assisti no Quartel-General 
do Exército, no Setor Militar Urbano, no dia 27 deste mês, 
sexta-feira próxima passada. 

E hoje mesmo. sessenta meninos de rua, entre 12 c 14 
anos, apresentaram-se no Batalhão de Guarda Presidencial, 
onde fo"rarTI solenemente recebidos pelo General-de-Divisão 
Paulo Neves de Aquino, Comandante Militar do Planalto-
11'1 Região Militar, e pelo Governador Joaquim Roriz. 

Esses 60 meninoS SerâCI divididos em grupos de quinze 
e encaminhados aos quartéis do Comando Militar do Planalto, 
onde terão cursos profissionalizantes, atividades de lazer e 
recreação, educação física, aulas de alfabetização, orientação 
cívica e boas maneiras. 

O Sr. Ney Maranhão- Pernlite-me V. Ex·' um aparte? 

O SR. MEIRA FILHO -Concedo o aparte a V. Ex· 
com muita honra. 
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O Sr. Ney Maranhão- Senador Meira Filho, essa notícia 
que V. Ex• nos traz da tribuna do Senado Federal não é 
surpresa para nós. partindo de nossas Forças Armadas. Sabe
mos que o Exército Brasileiro é u·ma escola de civismo. Tenho 
a certeza de que essa notícia vai se estender a toâas as Unida
des da Federação. A meu ver, essa convocação para as nossas 
Forças Armadas deveria ter um prazo ·maior do que um ano 
-hoje da é de menOs de um ano, porque não temos a 
verba necessária para isso. Sab~mos que é lá que se educa. 
Quando um convocado sai de lá, ele já sabe o que é a Bandeira 
Nacional, o que é o B~asil e o patriotismo. J;.ssas crianças 
vão começar, já na tenra idade, a se educar. E uma grande 
colaboração que as nossas Forças Armadas, o nosso Exército 
dá ao povo. Porque o Exército, Senador Me_ira Filho, é povo, 
é classe média, são todos os segmentos da sociedade brasileira. 
Portanto, parabenizo V. Ex• por essa notícia e às nossas Forças 
Armadas e ao Exércíto hrasílciro pela sua sensibílidade para 
com nossas crianças, promovendo a alfabetização do menor 
brasileiro. Parabéns a V. Ex• 

O SR. MEIRA FILHO- Muito obrigado, Senador Ney 
Maranhão, pelo aparte de V. Ex· 

Prossigo o meu discurso. Meninos de rua do Plano Piloto 
de Brasília e da Cidade _S_atélite de Taguatiilga, que_ correm 
risco pessoal e social, foram os primeiros cadastrados .para 
participar da primeira faSe desse profeta de assistê_n_cia _ _ao_ 
menor carente e aos meninos de rua. _ 

O número inicial de 60 meninos de r1,1;;t, pelo Programa, 
deverá aumentar com as experiências adquiridas nessa primei· 
ra fase. _Devo dizer que o Exército está Jazendo tudo com 
o mais absoluto cuidado. Será, sem dúvida, o início de muitos 
cuidados especiais, para s_c conseguir a necessária adaptação 
desses meninos ao projeto e ao estilo de vida nos quartéis. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MEIRA FILHO- Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Nelson Carneiro -.A notícia que V. Ex~ traz ao 
conhecimento desta Nação, através da tribuna do Senado, 
é -das mais auspiciosas. Fazemos votos para que a iniciativa 
que hoje toma o Exército se multiplique por todo o País, 
porque o problema do menor abandonado. do menino de 
rua, é nacional. 

O SR- MEIRA FILHO - Como Senador carioca, V. 
Ex~ sabe disso muito bem, 

O Sr. Nelson Carneiro- Sim. Para acabar com esse 
drama que é o menino nascido e _criado na rua, é preciso 
que todas as entidades, todas as_ forças vivas do País colabo
rem. O Exército inicia agora essa jornada. Faço votos para 
que ela não só se multiplique por todas as unidades do_ Exér
cito, mas também que alcance as oUtras U_njdadcs _dc_ste País, 
as outras instituições das Forças Armadas e a sociedade civil. 
Somente com a colaburação de todos nps _Qoderemos vencer 
esse grande mal, que marca tristemente o nosso· tempo e a 
nossa terra. Muito obrigado a V. EX.• pela oportunidade deste 
aparte. 

O SR. MEIRA FILHO - Senador Nelson Carneiro, o 
aparte de V. Exa vem entusiasmare ajudar os que estão empc: 
nhados nessa batalha. Muito obrigado a V. Ex~ 

O Sr. Pedro Teixeira- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ME IRA FILHO - Com todo prazer_ Senador 
Pedro Teixeira. -

O Sr. Ped~o _Teixeira_- Solicito e?se _aparte para dar 
a minha adesão ao pronunciamento de V. Ex• Todos sab~m-os 
que_ é muito importante, para o homem de amanhã, a sua 
formação nessa fase da vida. V. Ex~ poderá dizer também, 
com aquela natufalidade, que é de menino que se torce o 
pepi-no. No caso, não se trata propriamente de "torcer o -pepi
no"~ mas de se dar uma formação de cidadania e de civilidade 
a esses jovens. R_eah!lentc. a sensibilidade do -Exército Brasi
leiro, somada à iniciativa 40 GovernO do Distrito FeâCral. 
é digna dos maiores encômios. Que ela seja um exemPlo 
a frutificar por este País. Muito obrigado. 

O SR. MEIRA FILHO - Muito obrigado pelo aparte, 
nobre Senador Pedro Teixeira. 

Ainda há pouco, cu falava dos cuidados especiais que 
o· EiérCito está dispensando a esses meninos, para conseguir 
a sua necessária" adaptação ao projeto e ao estilo de vida 
nos quartéis. Porque isto aconteceu a mim próprio, quando, 
ainda rapaz, fui convocado para servir o Exército Brasileiro. 
Atravessei um período diflcil. Demorei para me adaptar, mas, 
por fim, me adaptei, e, até hoje, o tempo não apagou as 
lembranças agradâveis que tenho do Exército e dos camaradas 
com os quais convivi durante multolempo. 

O Sr. Marco Maciel- Senador Meira Filho, permite-fie 
V. Ex:: um_ aparte? -

O SR. MEIRA FILHO - Não só permito como rogo 
a V. Ex• que fale. 

O Sr._ Marco Maciel - Muito obrigado. Cumprimento 
V. Ex~ pelo tema que traz à _c~nsideração da Casa. AProveito 
o seu discurso para elogiar a decisão do Ministro do Exército, 
General Zenildo Zoroastro de Lucena, e do_Gov~rnado_r do 
Distrito Federal, Joaquim Roriz, pela providência que conjun
tamente adotaram no sentido de, mediante uma ação artic~
lada, tentar ajudar na solução do problema do menor- a bando~ 
nado, que é grave, que marca de forma muito visível a face 
da Capital do nosso País, o Distrito Federal. Por issó, nobre 
Senadór Meira_ Filho, louvo V. Ex' pela iniciativa de trazer 
esse fato ao conhecimento da Casa. Espero que essa ação 
conjunta possa 'Co-ntribui i" pa~<! J!lífiírnizar·problema tão agudo 
em nosso País, que_ é a questão do menor, e:tamhérri, quem 
sabe, para que iniciativaS semelhantes sejam adotadas por 
oUtros órgãos ·governamentais e por instituições da sociedade 
civil. Meus cumprimentos a V. Ex·' 

O SR. MEIRA FILHO - As opini"ões e os apartes de 
V. Ex" , sem dúvida, muito ajudarão no êxíto dé.;se projeto. 

Mais tarde, Sr. ~residente c_ Srs.~ Senadores, este progra
ma, já considerado pioneiro em nosso País -pelo engaja· 
mente de todas as unidades de um só Comando Militar-
atenderá tambt!m as crianças abandonad<;~.s_ das cidades saté-
lites e do entorno do Distrito Federal. -

Tomara que esta '·guerra"- entre aspas- cstã guerra 
sadia com os meninos nos quartéis do nosso Exército se cstcn~ 
da pelo País iriteii"o. Coóvocándo milhares e milhões de meni
nos, convocando a sociedade por inteiro e homens de hem, 
como o Ministro do Exército, General Zenildo de Lucena, 
Joaquim Roriz, Governador do Distrito Federal, para a gran
de -batalha cuja vitória virá, com certeza, neste combat~ ao 
abandono, à miséria, à indiferença cm que vivem as nossas 
crianças carentes e meninos de rua. 

Era-o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Álvaro Pacheco _ Aureo Mello _ Dario Pereira _ Esperidião 
Amin _ Hydekel Freitas _ Iram Saraiva _ Jarbas Passarinho _ 
João França _ Jonas Pinheiro _ José- Paulo Biso! _ Lourival 
Baptista _ Luiz Alberto Oliveira _ Marco · Maciel _ Mauro 
Benevides _ Meira Filho_ Nelson Carneiro_ Nelson Wedekiq _ 
Ney Maranhão _Pedro Teixeira _Raimundo Lira. 

O SR. PRESIJ)ENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, 
Estado do Rio Grande do Sul. Ofício n' S/89, de 1993, solici
tando, nos termos da Resolução no 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorização para contratar operação de cr~dito para 
os fins que especifica. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nômicos, onde ag!Jardará a complementação dos documentos 
necessários a sua instrução. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1<? 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERJMENTO N• 809, DE 1993 
Requeiro, nOs -termos regimentais, que o Substitutivo da 

Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado Federal 
n' 112/90 tramite ern çonjunto com o PLS n' 376/91. 

Sala das Sessões. 30 de agosto de 1993, Senador Francisco 
Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
..nento lido será publicado e posteriormente incluído em Orw 
dem do Dia, nos termOs do are 255; inciso II, letra '"c", 
8, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1~ Secretãrio. 
É lido o seguinte 

SGN/P 768 

Brasília, 25. de agosto de 1993. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência1 em 

atenção ao Ofício rio237/PT, da Liderança do PT, a indicação 
da Deputada Socorro Gomes (PC-do B), como suplente, em 
substituição ao Deputado José Genoíno, na Comissão-Espe
cial Mista destinada a reavaliar o "Projeto Calha Norte". 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência pfotesto 
de apreço.lnocência OliveiraPreSidente .. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Será feita 
a substituição solicitada. _ -·- · 

A Presidência, nos termos do art. 174 -do Regimento 
Interno, dispensa na sessão de hoje o período correspondente 
à Ordem do Dia. 

Há oradores inscrito$.-
Concedo a palavra ao nobre Sen3.dor Mansueto de Lavor. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao nob!e Senador Ronaldo Aragão. 
O SR. RONALDO ARAGAO (PMDB- RO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, depois de ouvirmos os mais diversos pronun
ciamos nesta Casa, quero rne-repottar ao meu Es_tado, Rondô
nia. Como é do conhecimento do Senado, que teve uma parti
cipação efetiva na aprovação de um programa que tem o 
Banco Mundial corno parceiro, a Nação e o Estado, também 
.formando um conjunto para o desenvolvimento do Estado 
de ~ondõnia_, cabe-me. como Representante daquela Unidade 

Fed._e~a~iva, trazer a esta Casa minhas preocupações com 
relação ao emprego dos recursos alocados tanto pela União 
como pelo BIRD, em empréstimo ao Brasil. 

Esse programa, que teve aqui uma discussão ampla, tanto 
na Comissão de Assuntos Económicos como no Plenário desta 
Casa, tem o nome de Planatlora. É um projeto agroeconómico 
iniciado no Governo do ex-Governador Ângelo Angelin, ten
do .seus estudos, seus. debate_s e as suas diretrizes dís_cutidas 
no Governo do Sr. Jerônimo Santana. Então, foi embargado 
pelo atual Governador do Estado, Sr. Oswaldo Pianna Filho, 
então Presidente da Assembléia Legislativa~ O projeto foi 
.enviadQ àquela. Casa para que· fosse votada a autorização que 
permitisse ao Estado uma contrapartida nesse programa. Esse 
'projeto, por questões políticas e até_ por questões menores, 
foi engavetado por um período de seis meses ou mais, com 
alegações várias feitas pelo erltão Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Rondónia, hoje Governador do Es
tado. 

Quando da sua discussão aqui no Senado, nós, Senadores 
representantes do Estado nesta Casa, Odacir Soares, Amir 
Lando e eu, apresentamoS-emendas. melhorando o projeto. 
para que esses recursos vindos do BIRD e do Orçamento 
da União fossem dirigidos diretamente para os municípios. 
Isso não foi posSível em razão da aprovação pelo Banco Mun-
dial de outras diretrizeS. -

Com essa aprovação, Sr~ Presidente e _Srs._ Senadores, 
o Estado começou a receber este ano em torno de US$50 
milhões para- o desenvolvimento em todos os seus setores. 
Mas o que ocorre é que esse desenvolvimento, ao ínvés de 
ser direciónado para a infra-estrutura, educação, saúde_, estra
das e apoio ao municípios. está sendo consumido para politica
gem, coisas menores que estão levando o Estado ao descrédito 
perante o Banco_ Mundial. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendo que um Estado 
potencialmente rico também precisa de ajudas internacionais, 

·o que é feito por intámédio do programa do BIRD. Conta
mos, também, com recursos do Governo.Federal, alocados 
no Orçamento da União. Gasta-se, hoje, uma fortuna inCalcu~ 
lável com a mídia no sentido de promover pessoal relacionado 
ao Governador de Rondônia, promoção dirigida a S. EX~ em 
detrimento de uma política de infra-estrutura para o Estado. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, aparece o nosso questiona
mento quanto às licitações. Quero, aqui, mais uma vez, cha
lmar a atenção do Ministério da Integração Regional, respon
Eável pela aplicação de recursos vindos do BIRD e, também, 
~o Orçamento da União para tal questão. As licitações feitas 
para o Planaflora, no EstadO de Rondônia, ~ algo para se 
clamar aos céus. Trata-se de licitações dirigidas; sabe-se quem 
1vai ganhar. As pequenas empresas do Estado estão relegadas 
!":'- plano secundário. O dinheiro destinado ao Planaflora é 
.flistri_!>_uído a a_, b, c, a meia dúzia, a essas empresas p-ré-qua
~lificadas como g8.nhador3S, e o Ministérío da Integração Re-
1gional. com uma Secretaria exçlusiva p-ara a físcalizaçãci desses 
n::cursos, não age a contento. Há uma retaliação do Governo _ 
dq_§stado àqueles- que riâo se juntam ã -sua filosofia política. 
S. EX~-está tripudiando sobre os recursoS do Polonoroeste, 

1pressionando, dlzendo a prefeitos de determinadas regiões 
que o din~eiro só será enviado a tal região se o seu prefeito 
tiver compromisso com o Governo do Estado. Afirmo a V ... 
Ex~s que a aprovação do Planaflorã.- não foi para esse tini. 
Daí por que a minha preocupação em alertar o Ministério 
da Jntegração Regional quanto ao direcionamento das licita
ções feitas n9 Planaflora~ no Est3do de Rondônia. 
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E há maiS ainda, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Gover
no, não satisfeito~ pressiona órgãos que representam a Admi
nistração Federal no Estado como o Incra, o lbama, a Funda
ção Nacional de Saúde, a Embrapa. Parece até que esses 
órgãos estão pedindo favor ao Governá de Rondônia. Na 
verdade, o repasse de recursos para esse Planaflora é uma 
obrigação do_ GovernO daquele Estado~ Isso porque o Go
verno Federal também entra com uma partici-pação signifi
cativa neste programa. Recursos significativos são alocados 
do Orçamento da União para o Planatiora. 

Chamo a atenção também do BIRD, para que se faça, 
com urgência, um rigoro-so -a::cqmpanhamento das licitações 
que estão sendo feitaS no Estado de Rondônia com relação 
ao Planaflora. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senado~es, eram essas ~s 
minhas considerações que eu queria trazer ao Plenário desta 
Casa, ao Ministério de Integraçã_o Regional, bem como à 
Secretaria responsável, dentro do Ministério. Vamos ficar 
atentos às providências a serem tomadas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência, nos termos do art. 174 do Regimento Interno, dispensa 
o período correspondente à Ordem do Dia da presente sessão. 

Tem a palavra o nobre Senador Aureo Mello. 
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se-· 

guinte discurso. Sem reviSãO do orador.)- Nobre Sr. Presi
dente, eminentes Srs. Senadores, episódios os mais diversifi
cados têm agitado o Brasil nos últimos dias: o massacre dos 
ianomãmis, divulgado como sendo um fato real e, que, segun
do as pesquisas efetuadas no local não dão como certa a chaci
na; a criação do MinistériO da Amazônia, altamente signifi
cativa e de grande repercussão em todo Brasil~ as mudanças 
de Ministérios que se têm efetuado, poftaritó, repercutido 
tanbém nos meios políticos; a criação de COmiSsões de Inqué
rito nesta Casa concernentes ao Projeto Calha Norte e há· 
outras medidas governamentais preservativas da nossa integri
dade territorial. Todos esses fatos vêm acumulando; também 
no âmbito regional, a notícia do restabelecimento da'-Empresa 
de Navegação da Amazónia S.A., da antiga Enasa, âpQntada 
antes para fazer parte da lista das prívatí:Z~fÇôes. Em virtude, 
talvez, da indiferença dos apoucados capitais daquela região 
que, agora, volta a funcionar, tendo um prazo do Governo 

para testar da sua validade e da sua utilidade, isso não se 
concretizou. 

Todos esses são fatos de alta significaÇ-ãO -e--de muita 
importânciã para o povo brasileiro, prin-Cipalmente para esta 
Casa que é o sonorízador das coisas que acontecem rio Ceriário 
nacional. 

Sr. Presidente, importante é a criação do Ministério da 
Amazônia,- que fói entregue ao embaixador Ricúpero para 
analisar e supervisionar, por que rtão abençoar, os assuntos 
que ocorrem naqueles dois terços do Estado brasileiro. Alguns 
jorn~is e alguns Parlamentares levantaram as suas vozes, nem 
sempre muito patrióticas, para dizer que a medida do Conse
lho de Defesa Nacional, referendada pelo Presidente Itamar 
Franco, seria inadequada, inoportuna e ilegal, porquanto não 
estaria ao alcance do Presidente da República a prerrogativa 
de criar um Ministério para Assuntos da Amazónia. 

Assim, considero oportuno lembrar, desta tribuna, a lei 
que é inicialmente da autoria do nobre ex-representante do 
Acre, Senador Jorge Kalume, que liderava com fanto acerto 
as coisas da Arena - assentado naquela bancada onde hoje 
se_encontra o Senador Marco Maciel- e que, pela persis-

tência. pelo denodo. pela abnegação e. por que não dizer, 
pela-própria teimosia, conseguiu que fosse aprovada pelo Con
gresso Nacional, nos termos do art. 54 da Constituição, a 
Resolução n• 2- CN. de 1985. 

Diz o art. 1 ~ dessa Resolução: 

"É delegada a competência ao Presidente da Re
pública para elaboração de lei criando a Secretaria Es
pecial para Assuntos da Região Amazónica - SEA
RA." 

E a lei delegada deveria incluir, na estrutura da Presi
dê!lcia, como órgão de assessoramento, na forma do art. 32 
do Decreto-Lei n~ 200, de 1967, a Secretaria Especial para 
Assuntos da Região AmazóniCa. Seriam vinculados à Seara 
os seguintes _órgãos: _Superintfmdênci a do Desenvolvimento 
da Amazónia - Sudam, Superintendência da Zona Franca 
de Manaus - Suframa, Banco da Amazônia S/ A - Basa. 
os Territórios Federais de Ronlirria e Amapá e todos os demais 
órgãos diretamente vinculados aos interesses da Amazôn_ia, 
integrantes do Ministério do Interior, e fixado como compe
tência geral da SEARA, a supervisão, coordenação é e"xe'cução 
da política relativa a assuntos da Amazônia Legal, criãndo 
os cargos e empregos necessários à execução das atribuiçõc;:s 
para essa Secretaria, inclusive o de Ministro de Estado Chefe 
da Secretaria Especial para Assuntos_ da Amazônia, obede
cidas as disposições da Lei_ n\' 5.645, de 10 de dezembro Qe 
1970. Incluir ainda crédito especial para atender a sua execu
ção, assinatura de prazo para a implantação da Secretaria, 
marcando 45 dias da remessa do projeto de lei delegada à 
apreciação do Congresso Nacional. 

---Como se verifiCa, dispõe o Presidente da República de 
meios Legais para estabelecer o seu MiOisté:r_io, porquã.ntó,-
desde que se tentou criar essa_Secretaria Especial, já se estabe
leciam prerrogativas, que num Ministério são absolutamente 
inerentes, de vincular Ministérios e órgãos como a SUDAM, 
a SUFRAMA, o BASA, além dos antigos territórios federaiS 
integrantes do Ministério do Interior. 

Esse é um fato do qual vimos reclamando, aqui da tribuna, 
continuamente. Nós, os parlamentares, que representamos 
a extrema região do Norte, vimos falando sem cessar em 
Rondônia, no Amazonas, no Acre, no Pará, relembrando 
sempre que essa área é a que mais precisa, atualmente, ser 
defendida, porqUe as fronteiras do Norte, principalmente, 
e o sUbsolo do Estado nortista significam talvez, hoje em 
dia, a maior riqueza territorial que possuímos e de que preci
samos. 

Estimulamos o· Projeto Calha Norte- agora com a cria
çãO de uma Comissão Especial destinada à sua consecução 
definitiva e fiscalização, presidida pela Senadora Marluce Pin
to, representante do Estado de Roraima-, que é um marco 
histórico para aTntegração da Amazónia neste fim de século. 

E agora estamos informados de que, a partir do dia 19 

de setembro, os amazonenses terão mais uma alternativa nas 
Viagens para Belém e diversos municípios situados no Baixo 
Amazonas. A Empresa de Navegação da Amazônia SI A volta
rá a operar no porto de Manaus, com catamarãs__d_e classe 
turística e regional, após dois anos de paralisação, em decor
rência da política do governo anterior. Os catamarãs, che
gando a Manaus no dia 27 deste mês, são compostos por 
dois tipos que vão navegar nos rios da Amazônia: os de classe 
regional, que sairão todas as semanas. e os de classe turística, 
que sairão apenas uma vez por mês. Esta é, decerto_, _uma 
notícia alvissareira para a Amazônia, porquanto a interrupção 
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do transporte naquela área é um crime que se comete para 
com os habitantes do grande rio e das terras molhadas e enfio-
restadas do extremo Norte. __ . __ .. 

A Empresa de Navegação da Amazónia trava uma luta 
contra o tempo para tentar sair da lista das estatais privati
záveis. Do prazo de três meses, concedido pelo Governo Fede
ral para conseguir realizar o saneamento financeiro e mostrar 
condições mínimas de competitividade, a Enasa tem, agora, 

:um mês para comprovar que pode ser uma empresa viável. 
As perspectivas são animadoras. A empresa movimentou, 

durante dois meses, 17 milhões de cruzeiros reais, que estão 
sendo reinvestidos na recuperação e modernização da frota 
.Q.e. ~afCOS e pagamentos de débitos. 

"Vamos mostrar que somos viáveiS!"- aposta ·o Dele~ 
gado da Agência da Enasa em Manaus, José Carlos Augusto, 
que afirmou estarem aS dívidas pagas e a empresa ter retomado 
os serviços fluviaiS- e naVais. Dois miVióS âa Enasa eStão cóbrin~ 
do a linha de Açores, Portugal, e os estaleiros voltaram a, 
ser ocupados, com a recuperação- e construção de novas em~ 
barcações. _ 

A agência-de Manaus mantém 14 funcionários nâ adminis
tração, 23 marítimos, 1 empurrador recuperado, e, em funcio
namento, 15 balsas, fato, Sr. Presidente, muito importante, 
levando-se em conta que as terras da Amazónia não se prest.am 
para a feitura de estradas. A prova disso é que a estrada 
que liga Manaus a Porto Velho se tornou impr-aticável, com
pletamente tomada pelas águas e ali não há trâ11Sito que per
mita aos passageiros se deslocarem de uma para outra região 
e, muito menos, as cargas. -

-Portanto, restando apenas o transporte aéreo, Dão pode 
uma região daquela dimensão ficar reduzida à falta de inter
câmbio e também de colocação de produtos de uma cidade 
para outra ou do resto do Brasil para as suas cidades. 

São fatos, Sr. Presidente, gue se tangenciam, que se a pro~ 
ximam, que têm conotação. E um Ministério da Amazônia; 
é uma Enasa que volta a funcionar; é um Calha Norte que 
está sendo cogitado. E é, sobretudo, Sr. Presidente, o desmas
caramento dessa farsa de que os garimpeiros da Amazô:Õia 
são iriimigos dos aborígenes que ali existem. Pelo contrário, 
Sr. Presidente, pelas informações que tenho, o garimpeiro 
e o índio se entendem muito bem. O índi_o vem, inclusive, 
buscar alimentos nas mãos do garimpeiro. E. longe de ser 
verdade, quero crer, essa história, evidentemente implantada 
pelos meios de propaganda de países interesseiros, de que 
o garimpeiro· amazónico teria- degolado mulheres e crianças 
ianomâmis, além de ter matado seus guerreiros, em troca 
da pesquisa do ouro e metais preciosos existentes no subsolo 
das áreas ial)omâmis. 

Não acredito, Sr. Presidente, porque essa história de estar 
usando facões e cutelos para degolar pessoas inermes e_iDdíge
nas ali moradores foge ao estilo dos garimpeiros:- Por que 
não degolaram indígenas, por exemplo, no Rio Madeira ou 
aborigenes nas regiões de Tocantins? Por que não matam, 
através deste processo beduíno, os índios que existem em 
outras regiõC;S, onde os garimpeirOS exercem suas atividades? 
Não é do estilo d_os g3.rimpeiros. Estes pOderiam detonar suas 
armas- espingardas, revólveres, rifles -mas não sair para 
a guerra do facão, que é mais üma pecüliaridade dos povos. 
prim"itivos ou, quem sabe, uma armação para desmoralizar 
o Brasil no exterior e mostrar que não temos condições de 
manter essas populações indígenas sob a legislação do nosso 
País. 

Os fatos se encarregarão de dizer, definitivamente, o"que 
aconteceu e o que está _aco:qtec~ndo. 

Acompanho o pensamento do Professor Gilberto Mestri
nho de Medeiros Raposo, Governador do Amazonas, que 
entende que o garimpeiro, inclusive, deveria ser implantado 
em todas as regiões lindeiras do Brasil com os países que 
lhe são próximos, e, assim, ser assegurada uma população 
que caracterizasse a presença brasileira naquelas regiõ_es, o 
que passaria a ser, automaticamente, o defensivO imprescin
dível para que o nosso País não s~ vis~e subitamente su!J>reen
dido pelas incursões_ de nações gulosas, que sempre desejaram 
se a-ssenhorear da, parte selvática do nosso País. 

A Amazónia precisa jUstamente de operações Calha_ Nor
te, de garimpeiros nas suas fronteiras, de entendimentos com 
os índios, de miscigenação das raças_ aborígenes com os povos 
brancos ou com o brasileiro de outras etnias, para que s_ejam 
essas nações absorvidas pela nossa Pátria, gefãndo, mais àirida 
do que já existe e já foi gerada, uma população cabocla, 
uma população brasileira maior do que aquela que se observa 
no Pará, que se nota no Amazonas, em qualidades intelectuais 
indiscutíveis e eirúipãtê-nci<:fJíSica dâs mais airosas e belas. 

-· Sr. Preside~ te, o-Brasil é uin país, como tenho dito sempre 
desta tribuna, destinado a ser o capitânia Ou, pelo menos, 
um dos mais adiantados e privilegiados destes hemisférios. 
Não adianta tentar empurrá-lo para trás ou brecar a sua mar
-Cha decisiva norumo do adiantamento e do progresso. ' 

Agora mesmo, estamos sabendo que, na estrada que 
liga o Rio de Janeiro a Santos, a indústria pesada vem-se 
_implantando de _mat:te_ira incrível~ AJL_ desde as embarcações 
de grande porte até os instrume-ntos nucleareS vão sen_do _fe_i
tos_, porque este é o nosso destino, esta é a nossa destinação, 
este é o nosso_ caminho! 

Já chega de pessimismo! já chega d~_ derrubar governos 
graluitamente! já chega de condenar apenas, quando temos 
exemplos de idealismo, de amor e de esforço a esta Pátria, 
manifestados pelos Presidentes. que têm ocupado a direção 
4este PaísLitamares con:to c;:_ste que aí está, que tem o cuidado 
de se preocupar com os alimentos que estão_ armazenados 
nos silos do MiniStério da Agricultura, jogando fora aqueles 

_que porventura apodreceram e determinando a distribuição 
da comida aos pobres, aos desassistidos, aos mortos de fome 
que existem por aí.~. -

Pobres e desassístidos, sim, às vezes em função_de uma 
verdadeira vocação para a pobreza e para o infortúnio. mas 
não pela de,sassistência do Poder Público gue sempre está 
interessado na criação de escolas. na matrícula dos desassis
tidos, no aproveitamento dos brasileiros, que aumentam numa 
proporção geométrica, porque a nossa Pátria e o nosSo povo 
são fecundos e cada vez aumentam em quantidade e em quali
dade. 

Encerro, Sr. Presidente, essas divagaçõ_es, dizendo da 
minha satisfàção e da esperança de que o Poder Executivo, 
principalmente no que concerne à Empresa de Navegação 
da Amazônia S/A, venha a permitir e a estimular que esta 
instituição contiime sendo o meio pelo qual as veias da Ama
zónia perm"itam a circulação das suas riquezas, sangue do 
seu progresso e esperança do BrasiL 

- Que este Governo implante, o quanto antes, a indústria 
pesada no extremo Norte; faça com que navios e armas sejam 
feitos ali e que a exploração dos minérios extraordináriOs 
que estão no seu subsolo não dêem mais oportunidade à ganân
cia daqueles que, olhando o não~aproveitamento dos mesmos, 
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acham que o Brasil não tem capacidade de o fazer e se apres~ 
sam em caminhar na direção da sua exploração. 

Eram essas. Sr. Presidente, as breves palavras. nesse cir
cuito sobre eventos amazónicos e brasileiros, que desejava 
proferir neste final de tarde. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao .nobre Senador Nabor Júnior. --

O SR- NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia ó 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o alto espírito de politização e consdéncia 
do povo acreano sempre se apresenta quando está em jogo 
a dignidade do Estado, principalmente quando se trata de 
defender suas melhores instituições, no momento_ em que elas 
se convertem em alvos de preconceitos, ignorância ou de mero 
descaso. 

Acabo de receber- e venho dar ciência à CiSa-:- Moç_ão 
aprovada pela Câmara Municipal de Rio Branco de repúdio 
à tese inscrita na futura Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
pela qual as universidades que não cumprirem a curto prazo 
algumas exigências burocráticas e acadêmicas-serão rebaixadas 
à condição de reles _Instituições de Ensino SUperiof Não-Uni-
versitárias. -

Permitam-me V. Ex•s que abandone por alguns minutos 
as normas rígidas de moçléstia que pautam minha vida parla
mentar e minha conduta de cidadão, mas não po~so· deixar, 
neste momento, de ler o teor da Moção, que faz justíÇ~ à 
campanha por mim empreendida, inclusive com a apresen- · 
tação de emenda àquele projeto. 

Quero, prelimill:ãrmente, esclarecer que o Ministro da 
Educação, ProfessOr Murflio Hingel, em momento algum ma
nifestou-se a favor de tal discrimina-ção, criada na Câmara 
dos Deputados, onde teve iníciO a tramitação do PLC n~ 
101/93. O projeto, com efeitO,-é de iniciativa parlamentar 
e sua aprovação não dependeu de pressões_ __ ou ingerências 
do Executivo~ . 

O fato é que o mã.l está pairando sobre_as uni~ersidades 
amazónicas aue, oorserem as mais pobres, não podem receber 
as mesmas eXigê~·cias e os mesmos Prazos confeiidoS aos gigan
tes do Centro-Sul. Dentro do espírito da bicameralidade, de
pois de aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta 
é submetida à revisão no Senado Federal, onde, para sanar 
a injustiça, apresentei emenda dando um prazo de dez anos 
para aquelas instituições adequarern~se às novas condições, 
ou seja: tratar de modo desigmll_os díferenciãdos pela própria 
natureza, que é o único caminho para nivelar por Cima nas 
etapas posteriores. -;; 

Antes de proceder à leiuira da íntegra da Moção aprovada 
_pelos dignos representantes do povo rio-branquense, quero 
fazer outro esclarecimento de grande relevânCia e Oportu
nidade: o Relator do Projeto na COmissão de Educação, o 
nobre SenadOr Cid Sabóia de Carvalho, já comprometeu~se 
a dar parecer favorável à emenda saneadora; S. Ex• disse 
que, no máximo, restringiTá aquele decênio para oito ou nove 
anos- o que, mesmo exigindo um sacrifício extra da Univer
sidade Federal do Acre e das demais instituições amazónicas, 
certamente poderá ser atendido. 

O jmportante é evitar mais esse golpe, essa nova tentativa 
de humilhação contra _os brasileiros que só cometeram o peca
do de lutar para não permitir que os Unensos vazios demográ~ 

·ficas da grande Região Amazóníca sejam ãinda maiores e 
mais perigosos para a consolidação das rronteiras nacionais: -

Feitas essas observações, que se impunham por dever 
de justiça e verdade, passo a ler o documento apresentado 
à Câfnara Municipal de Rio Branco pelo nobre Vereador 
Marcos Afonso, Líder do PCdoB, e que mereceu aprovação 
unânime de todos os d.emais edis da Capital acreana: 

MOÇÃO DE REPÚDIO N' 17/93 
"A Câmara MuniCipal de Rio Branco, reunida em 

plenário, rio dia 12 de agosto de 1993, resolve: APRE
SENTAR MOÇÃO DE REPÚDIO AO MINISTÉ

-RIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, na pessoa de 
seu representante, Prof. Murílio Hingel, por defender 

--na nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) 
ações que institucionalizam um verdadeiro apartheid 
nas Universidades Públicas Federais do nosso País. 

Tais ações, incluídas no bojo do projeto que tra~ 
rnita no Senado Federal, principalmente em seus arts. 
63 e 64, prevêem uma avaliação das IFES (InstitUiÇões 
Federais de Ensino Superior) pelo MEC. sendo que 
as universidades que não se enquadrarem em alguns 
parâmetros estabelecidos por este órgão, ·como, por 
exemplo, o de não terem, em seus quadros docentes, 
determinado percentual de_ mestres e doutores e que 

___ _não exerçam produção científica de publicações, dentre 
outras coisás, perderão o status de UNIVERSIDADE, 
transformando~se em simples escolas de terceiro grau. 

Em recente visita do Delegado do MEC do Ama
zonas; representando o Ministro da Educação, de De
putados Federais e Senadores, o DCE (Diretório Cen~ 
trai dos Estudantes) apresentou dOcumento as citadas 
aUtoridades, expondo a posição da categoria discente 
da nossa universidade que se contrapõe à política edu~ 
cacional patrocinada pelo MEC e rechaça a tentativa 
de_ discrimin3Ção-às universidides ditas pequenas, Visto 
que bs critérios avaliativos do MEC beneficiam somen
te as grandes universidades. 

Sensível às reivindicações dos estudantes universí
lários, o Senador Nabor Júnior-TPMDB) apresentou 
emenda à LDB que estabelece o prazo de 10 anos, 
a partir d;3. promulga_çãó da JIICSm~. para qu~ as_ peque
nas universidades venham a se enquadrar nos critérios 

--já aqui citados-; fato cJue p"errnlte tempo pára que as 
mesmas aprimorem-se aos padrões do M~C. 

Esta Moção, configurada em MOÇAO DE RE~ 
PÚDIO ao Ministério da Educação e Cultura, deverá 
ser encaminhada ao Ministro da Edu_cação, ao Presi
dente do DCE. ao Senador Nabor Júnior, ao Reitor 
da UFAC e à Liderança do PCdoB na Câmara Federal, 
Deputado Aldo Rebelo." 

Assina o Vereador Marcos Afonso, Líder do PCdoB. 
_ Este documento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é digno 

de ser inscrito nos Anais do Senado -Federal, porque repre
)enta mais uma I'eltefada manifestaçáo de como o· povo acrea
no se conscientiza e se une nos momentos em que seus_ direitos 
sagrados são atingidos ou ameaçados. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB ·-AP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~s. e Srs. Senadores, 
um belo exemplo de credibilidade, eficiência, perfeito relacio~ 
namento com o público usuário, que bem poderia ser seguido1 
poroutras-empresaSestatais, encontra~se nas páginas do jornal 
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O Globo de ontem, domingo, dia 29, ao focalizar~ com cores 
mais reais possível. o desempenho da Empresa Brasileira de 
CorreioS- e Telégrafos, a ECT; a eStatal qu_e melhor funciona 
no Brasil, segundo afirma o jornal. E a opfnião pública parece 
concordar com isso. - -- --

A situação da ECT hoje é motiv-o de grande Orgulho 
para todos nós, já qtie em passado bem recente a ifnagem 
que se guardava dela era do péssimo serv_iço _que (!_~recia. 
Uma carta ou encomenda que chegasse rapidamente ao seu 
destino era a grande exceção. Em muitas oportunidades, mui~ 
to raras, infelizmente, isso s_erviã_- de base pata- matérias de 
jornais. O comum, o dia~a-dia, eram as longas demoras, du
rante as quais as cartas podiam, ou não, chegar ao seu destino. 
Esta era a rotina, o normal, e o usuárici_prejucticado, pois 
pagava por um serviço não e~ecutado, pOdia i:eclamar, mas 
sua atitude não passava disso, porque niriguém _ _lhe dava a 
devida atenção e tudo continuava da mesma maneira .. 

Durante muitos anos a imageín dOs ·cõrreios_ braSileiros 
era péssima. Era um dos piores serviços e- menos confiável 
oferecido pelo estado a seus cidadãos. 

Aparentemente, o grande mal que sempre atacou os Cor
reios no Brasil, antes do advento desta fase.de intensa_dínami
zação, era o empreguismo- desenfreado. Trabalhar, nq então 
DCT_, não exigia como em alguns outros setorcs da atividade 
pública, nenhuma formação sofisticada, baSiaitdo que o Canâi
dato ao_e_mprego, indicado, quase sempre por fi"guras polítícas, 
fosse alfabetizado. Alguns poucos não eram, mas entravam 
assim mesmo. Havia, ainda, o importante detalhe de se tratar 
de um organismo público que cobria todo o territór_io nacional, 

O caminho normal, num país como o nosso, de péssimos 
costumes políticos, acabou prevalecendo e ·o DCT virou, em 
pouco tempo, um notável grande cabide de empregos, onde 
o nepotismo, muito fluente, era consíderado riormal, não cau
sando nenhuma estranheza. Os apadriri:hados, em número 
muito grande, ocupavam boa parte dos quadros dos órgãos. 

Os empregados _mais antigos dizem, e todã-ã gente sabe 
disso _que, o serviço era um espécie de "depósito de pessoal", 
qualificado, ou não, alfabetizado, ou não, ali se lotando, nor
malmente, com a maior tranqüilidade, funcionários de qual
quer órgão desativado, não se cogitando dos _seus atributos 
profissionais. Eram nomeados e pronto, não se pensando, 
por exemplo, que numa agência, ou qualquer outra depen
dência, nãQ hav_eria lugar para um açougu_cird, carpinteiro, 
metalúrgico, corno acontecia não com rara freqüência. · 

No Brasil, é pena mas é verdade, e isso é de Pleno domínio 
da opinião pública, empresas estatais, com rarrssimas exce~ 
ções_, são sinónimos justos de ineficiência. Mas ~ste, e isso 
é muito bom e noS deixa satisfeito por constatar, nã6 ocorre 
com a ECT de _n_QSSOS dias. Ela não recebe um centavo do 
Governo; é, na opiniãO _do Ministro daS Comunic:ações, o 
ilustre Senador H!JgO Napoleão, "a instifuiÇão-brasileira mais 
respeitada pelo público". Ela funciona, com níveis de eficiên
cia invejáveis, corno se fosse uma empresa do Primeiro Mundo 
e, em 1992, deu um lucro excelente de 70 _milhões de; AQI~r~es. 

Os Correios e Telégrafos têm, entre riós, e não se pode 
em sã consciência negar isso, um papel social muito grande, 
embora não mais opere corno um simples serviço público. 
Sua eficiência, nasCida de uma administração moderna e entu
siasmada, tem base numa política muito agressiva de ocupação 
de mercado. 

O grande êxito da nossa ECT, o oitavõ serviço postal 
do mundo em volume de tráfego, é muito respeitado em outros 

·,países, tem, também, base na diversificação de suas atividades .. 

Vai longe, muit9 lol].ge, o t~rppo em que os corre_ios eram 
somente procurados por pessoas que queriam remeter uma_ 
carta. Hoje, suas agências,_12 mil lojas próprias e 1700 fran· 
queadas, recebem_ contas de luz e água, vendem bilhetes de 
loteria, concursos de televisão, como a TeleSena e o_ Papa
tudo, aceitam inscrições para concUrsos públicos e até servem 
como postos de descontos de cheque ouro do Banco do Brasil. 

Um fator fundamental para a empresa ganhar eficiência. 
decolar rumo a outrOs patamares de pfógresso, e inveStir nà 
diversificação, foi o sistema de franquias, inaUgurado há três 
anos,_hoje marcando grande sucesso de empresa e de público. 
Seu idealizador foi o atual presidente da ECT, o doutor José 
Carlos da Rocha Lima. 

É evidente, pois é fato -p-úblico e notó_rio que o Governo 
é-um péssimo· gerente, que- a permissão para que os pontos 

_de _vendas dos se_rviços fossem explorados por empresários 
pã.rtiCulare_s_ mudou, totalmente, o perfil do atendimento nas 
grãnd_es cidades brasileiras, onde o sistema beirava o caos 
pela falta de meios para a instalação de pántos de venda 
de ~~rviços. 

Os números apresentados pela eficiênCia da ECT são 
Cõnsiderados muito bons. resultados de empresa bem adminis
trada e que se esmera para manter, custe o que c_ustar, o 
seU padrão de eficiência em todos os sentidos: O _seu fatura· 

-mento em 1992. foi de. um bilhão e quatrocentóS -iriilhões 
de dólares; o lucro líquido, sem qualquer comprometimento, 
foi de_ 70 milhões de dólar_es; ela emprega, em todo o País, 
setenta mil e seiscentas pessoas; funcí6na -em doze ritil-ãgêriCiã.s 
próprias e mil e setecentas franqueadas. Diariamente, em 
tOdãs elas, são poStados quinze milhões de obje!tos. 

A ECT, por se tratar de uma empresa vitoriosa, não 
pára de apresentar novidades. Uma-das mais recentes, anun
ciadas pelo presidente José Carlos Rocha Lima, é o cheque 
postal, que será pago em qualquer posto dos correios ou agên
cias do Banco do Brasil. e que substituirá o já muito obsoleto 
vale postal. nas cidades onde não existem pOstos do INSS. 
a ECT se encarrega de fazer os pagamentos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o jornal O Globo prestou-, 
com ·a matéria que publica, um grande serviço ao País mostran
do-lhe os graus de eficiência atingidoS, graças--ao dinam-ismo 
de sua administraÇão-liderada pelo Dr. José Rocha Lima, 
de uma empresa, que antes era um peso quase morto para 
a União, e que hoje é um exemplo que de__veria ser segUido 
por outras empresas estatais. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senad?r Mauro Benevides. 

O SR. MA_URj)llENEVIDES (PMD!l -,-- CE- Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr\'s e Srs. Senadores. 

- Por entender que a exaltação das virtudes morais e inte
lectuai~ daqueles que prestaram relevantes serviços à comuni
dade constitui dever cívico a que não podem fugir os represen
tantes do povo, tenho ocupado a tribuna desta Casa para 
por em evidência os méritos que emolduram a personalidade 
de grandes filhos da terra cearense_ 

Dentro desse comportamento de justiça, seja-me permi
tido reverenciar. hoje, a memória do Dr. Paulo Torcápio 
Ferreira, que se distinguiu, por- seu incontestável valor, na 
vida de meu Estado, no exercício de importantes funções 
públicas, em que colocou, acima de tudo, os interesses da 
coletividade. 

Pertencendo a troncos tradicionais da numerosa famOia 
nordestina, o Dr. Paulo Ferreira desfrutou sempre do mais 
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alto conceito entre_o_s seus concidadãos, em decorr~ncia do 
trabalho nobilitante que realizou cm prol da melhoria das 
condições sócio-econômicas dos sertões e demais faixas ·ruríco
las da terra alencarina, principalmente na construção de açu
des. estradas vicinaTs c Obras de saneamento básico. 

Como político, perteúceu ao velho PSD de Nereu Ramos, 
Juscelino Kubitschck c Tancredo Neves, cuja liderança, no 
Ceará, esteve nas mãos honradas de Menezes Pimentel, José 
Martins Rodrigues e_ Valdemar Alcântara. sendo, cqm_o_j~ 
se disse tantas vezes, uma das maiores escolas polítiCas do 
País, marcada pela serenidade e pelo equilíbrio das ações. 

Conheci-o nas reuniões pesscdístas. quando exerci o ma_n
dato de vereador de Fortaleza e, depois, o de Deputado Esta
dual e Presidente da Assembléia Legislativa, ouvindo, com 
a maior atenção, a sua palavra autorizada, que se funda

mentava numa vasta experiência c no conhecimento direto 
das populações mais carentes. 

Formado pela Escola Politécnica do Rio_de Janeiro, des
tacou-se por sua efíeiênda como engenheiro civil, ocupando 
inúmeras funções na Administração Municipal de Fortaleza 
e no_ Governo do Estado, tendo sido, igualmente profissional 
de larga competência ria antiga Inspetoria Federal de Obfas 
Contra as Secas, crülda por José Américo de Almeida, substi
tuída, mais adiante, pelo atuaLDNOCS. Fo-i diretor de Obras 
do Porto e Mucuripe e, por longos anos, do Departamento 
de Saneamento e Obras Pública~ do Estado, ocupando, interi
namente, a Secretaria de Agrícultura, na Intcrve_ntoria de 
Beni Carvalho. 

Pertenceu, igUãlmC"nte, ao Diretório RegiOilal do Conse~ 
lho Nacional de GeograTiã, no Ceará, ao Conseiho Estadual 
de Agricultura c ao Conselho_ Rodoviário do Estado, integran
do, ainda, o Conselho Florestal e a Comissão Diretora do 
Plano da Cidade de Fortaleza. Dentro de s1,1.a especialidade, 
participou, de forma brilhante, de inúmeros congreSsos técni~ 
cos, apresentando projetos e emitindo valiosos conceitos críti~ 
cos, cm outros Estados da Federação. 

O Dr. Paulo Ferreira, casado com D. Zilda Meycr Ferrei
ra, deixou os seguintes filhos: Paulo de_ Tãrso; agrônomo i 
Mirtil Mcyer Ferreira, advogado; Arnaldo Meyer Ferreira, 
médico; Lucile Ferreira Nóbrega, formada em Administração, 
todos figuras de destaque da vida social de Fortaleza. 

Sua vida bem pode servir de exemplo, numa trajetória 
que vai de seu nascimento, na Fazenda Califórnia~ de QuTxadá, 
passando pelos estudos universitários e trabalhos que realizou 
em prol de sua terra, até o desaparecimento, a 2 de agosto, 
na Capital cearense. ~~.: 

Foi_ um homem digno e merecedor de homenagens, sobre
tudo por sua contribuição ao progresso de sCU Es.tado, a que 
se dedicou com todo o empenho de sua nobre alma, logrando 
êxito suce~sivos. - . -" _ --~-

Por tudo isso, no trigésimo dia de sua morte, venho asso
ciar-em, desta tribuna, aos sentimentos de sua família, que 
sempre cm distingUiu ·com significativas ptovas ·ae amizade. 
As lições de vida que nos legou são páginas que recordaremos 
como motivos perenes de inspiração e de estímulo. E reveren
ciada seja para sempre a sua memó_ria imperecível. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. - --

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) --~r. Presidente, Sr"s c Srs. Senadores, 
trago a esta tribuna urna evocação saudosa que, estou certo, 
a muitos de nós emociona pelas lembranças da infância e 
pelo sabor rrunântico com que brindou a nossa juventude. 

Refiro-me aqui. com a fala do coração, à história do 
rádio em nosso País e a sua imporiãflcfa nã formação de nossoS 
caracteres culturais e na_ consolidação do sentimento de brasi- _ 
!idade. ·· .· · 

E ness_e paiücuhlr, Srs. senadores: é conl_grãndC- prazer 
e orgulhO de pernambucano que faço registro nos Anais do 
Senado Federal a lembrança do pioneirismo de Pcrnãmbuco 
na história da radiodifusão cultural do Brasil. Lembro, Sr. 
Presidente, a fundação da :Rádio Club de Pernambuco,_ no 

--dia 6 de abril do ano longínquo de 1919. sob a presidência 
de Augusto Joaquim ~ereira, um nome, infelizmente, injusti
çado pela história oficiar do radiobroadçasting brasileiro. 

Era essa uma époCa, Sr. PreSidente, de profundas trans
formações em nosso século. O pós-guerra significava a deJini
tiva transferência do eixo económico, cultural e tecnológico 
do mundo ocidental da velha Albion para a nova América. 
A radiotelegrafia começava a ced_er lugar à radiotelefoilia e 
à radioçlifusão em geral. 

A Província de Pernambuco, por vários de meus ilustres 
conterrâneos, ao fundar, em 1919, a Rádio Club de Pernam
buco, registrava uma iniciativa pioneira no Brasil, antecessora 
mesmo da Rádio Sociedade do Rio de Jane~ro, fundada por 
Roquete Pinto c Henrique Moritz somente cm 20 de abril 
de 1923. 

MuitaS dificuldades tivera'm que ser vencidas, Sr: Presi-
dente, para que esses píoneiros tivessem a liberdade de trans
missão. Desde a de_sçonfiança dos fins políticos, na época 
acrescida pela Revolução Bolchevique âel917--até a monopo
lização do incipiente uso da radiodifusão para fins militares 
e de comunicação nos transportes marítimOs. _ 

Sofria-se pelas dificuldades burocrática_s que culminavam 
çom a apreensão dos aparelho"s transmissores e r_eceptores 
pelas autoridades públicas que caracterizavam o_s_ radioama
dores como clandestinos, apesar da anuência de dispositivo 
legal regulamentador da radiodifusão cultural. 

Todas essas barreiras, Sr. Presidente, foram vencidas por 
Augusto Pereira e seus incontáveis companheiros e sucessores, 
esses reverenciados aqui na figura magistral de João Cardoso 
Ayres Filho, homem de indústria que Colocou Seu talento 
a serviço da nobre causa da radiodifusão. Ao lado dele, go-Sta
ria de citar outros nome_s _que contribuíram para adensar a 
saga da Rádio Club: Aldemiu Paiva, Clóvis Paiva (maestro), 
Luiz Maranhão~ Arnaldo e Oscar Moreira Pinto, Manezinho 
Araújo, Sebastião Lopes, Nelson Ferreira, Mário Libànio, 
.Antonio Mari.a (primeiro "foca" do Mário). Sivuca, Luiz Ban~ 
deira, Chacrinha, Fernando Lobo, Teófilo de Barros Filho, 
Tavares Maciel, Ricardo Into, César Brasil e Alcides Teixeira. 

O ·~ornando da -Rádio Club atualmenre esiá a cargo do 
jornalista Luciano Duarte (superintendente) e Dr. Antonio 
Mousinho (diretor financeiro). Outros nomes são a jornalista 
Marize Rodrigues e Roberto Nogueira. Atualmcnte, também 
se destacam na RádÍo Club, Ralph de Carvalho, Ribas Neto, 
Roberto Queiroz e Pedro Paulo. 

Esse pioneirismo de Pernambuco tem bases históricas 
bem assentadas em documentos públicos e nas pesquisas do 
Centro de Estudos da História Brasileira da Fundação Joa
quim Nabuco- FUNDAJ_ 

Essas são as tazôes-;Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
me trouxeram à tribuna para anunciar o início das festividades, 
no Recife, alusivas à comemoração dos 75 anos de fundação 
da Rádio Club de Pernambuco no dia 6 de abril do ano vindou
ro, ao mesmo tempo em que, graças às pesquisas da FUNDAJ, 
repara-se a injustiça do olvido a que foi submetido a figura 
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pioneira de Augusto Joaquim Pereira, o fundador da radiodi
fusão brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Loqriv_al Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, 
uso a tribuna. nesta oportunidade, para um breve resgitro. 

Na Câmara dos Deputados está sediado um_importânte 
programa de prevenção c Recuperação de Dependência Quí
mica- PRODEQ,-'Senhora Aldénía TeleS Mi1fonte, Corres
pondência enviando-me alguns- exemplares do material educa
tivo que está sendo utilizcido na_ referida campanha, iriclusive 
um roteiro com seis regras básicas para se deixar de fumar._ 

O PRODEQ é um programa destinado aos funcionárTos 
da Câmara dos Deputados, por inicíativa de um grupo deles, 
e que já se estendeu à toda a comunidade do CõágrCsso Nacio
nal e vejo pelos seus cartazes que tem. também, o apoio 
da Presidência do Senado Federal. 

Entre estes cartaze_s, Sr. Presidente, quero ressaltar a 
mensagem subscrita pelo grande ambientalista, geógrafo e 
explorador Jacques Ives Coustou. nos scguinte·s-termo"s: ·_ 

··Assim como nos preocupamos com -õs pOluentes exter
nos que ameaçam o nosso mci9 ambiente, devemos nos preo
cupar também com os poluentes internos, tais como: álcool, 
fumo e drogas em geral. Por questão de sobrevivência, deve
mos nos defender de ambos__os tipos· de põlUiÇáO. Sobretudo, 
acreditamos em suã aCuidade nlãxiina. se pretendemos desfru
tar e tirar vantagem íritegral da nossa breve particípa:ção no 
milagre da vida ... 

Sabemos que Jacques_Cousteau, neste século, é uma das 
maiores autoridades na exploração dos infindáveis mistérios 
da natureza, principalmente as maravilhas_do mundo submer
so, e- um dedicado estudioso-e: pesquisador da vida na terra. 
Com mais de oitenta anos, é um entusiata da aventura e 
dos descobrimentOs. 

Ê um cientista renomado com admirável exemplo de vida 
e·suaspalavras merecem todo o crédito, pois que são fundadas 
em conhecimento e experiência: 

O outro Carta·z "propõe a reflexão: 
"Eu respiro. 
Tu respiras? 
Ele respira ... '' 

A consciência da sociedade e a militância de vários_seg
mentos, através de suas_ lideranç_as, têm contribuído extraordi
nariamente para conter o _tabagismo que já apresenta um 
enorme declínio. 

Faço este registro, Sr. Presidente, para lembrar, tambéin, 
que no último domingo, dia 29 de agosto, transcorreu o 7? 

_ a_niVei"sáilO- do- Dia Nac~onal de Combate ao Fumo, criado 
pela Lei n" 7.488, de II de junho de 1986, sancionada pelo 
então Presidente da República José Sarney. 

Como resultados práticos desta campanha contra o fumo, 
nos entusiasma saber que, no ano passado, o consumo nacional 
desse produto caiu 18% e, "visando adequar a produção ao 
Consumo interno e internacional, os fumicultores, na próxima 
safra, cujo plantio se inicia este ano, promoverão unla redução 
de _20% na produção, o que é um sintoma bastante animador 
neste esforço que vem sendo desenvolvido contra a epidemia 
do tabagismo em nosso País, cujos efeitos danosos na saúde 
pública- temos r~iteradas vezes falado neste Plenário. 

Finalizando, quero me congratular com o Programa de 
Prevenção e Recuperação de Dependência Química--:- PRQ
DEQ, da Câmara dos Deputados c agradecer o valioso mate
rial educativo que me foi enviado e peço a transcrição como 
o meu pronunciamento do texto- do folheto intitulado "'Jogue 
o Cigarro Fora". 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOUR/VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 



Agosto de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira '31 8251 

Jo .. ·. G. -.. u· ,::r-:::aE .. ,,, • ' ., J 

... ) • . ,j '. • t. .\ ~ . 

o . . 

CI·G··-_ A-' R- R.---o· - . w. - . . -
. .' ~ 1. ' . • 
. . . _, -. .• . . - )• ,. 
·- . - IIi ' I.> ' .:: 

FOR 

~~@~~@ 
CÂMARA DOS o.::PUTADOS 

8 R A S Í.L I A • I 9 9 3 



8252 Terça-feira 31 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL Ú;eção ii) Agosto de 1Y93 

.;ouo wiOM!'I O CIOA~C'lO P"O::A: 

O fumante deve 
s.ihct:' <iUP. o r.iq.,r-

l"'O faz tra l, tnas as pessoas 
que param de fUIJ'..ar começam 

o processo de cura quase que 
imediatamente~ ApÓs 12 a 24 
horas :=:em furrar, os pulrrões 

já funcionam tr4is eficient~ 
:7·Pnte e o excesso de rronQ. 

xido de carhono é el~ 
pelo orgr.mis-

pri 
~ meir~s rreses s~o 
g os pH')res.. Porem 

cecnf~õ n~o é n fim no 
~o-: pesquisas inflicam que 

em ca~a tent.:ttiva aurB1ta rmis 
n c~ance ~e 1arqa~ o ciq~rro. 
Com o {im nõ dP.pennênciB, COQ 

segue-se senso de vitória, 
SJ'\1Íde~ energir=~, volta õo 

paladar e olf~to, respi 
ração agra~ável e li

berdade-

'7 Os substitutos 
~químicos ajudam 

atenuar os sinto~~s da 
t.inência (irritação·, ansl.e
dade, insônia, perda ne con 
centração, etcr. Ex~ a1icii 
te de nicotina e õdesivo de 
nicotina (colado à ~pele man. 

tém o nível de nicotina ro 
sangue). 

r,.,..,n~t3> sohrP. ,.., 
nssunto. Pese os prós 

contras sobre o háhito 
fumar. Não f.tCiUef na ''defesa'~ 

converse sabre os ma-
Furrb. 

~ 6 Há também os mé
todos alte~ativos como a 
~cupuntura (por ponto ci
rúrgico, agulhas ou laser), 
terapias oferecidas 
tidades religiosas, 

3 Pl.:mP.j~ [)"'r.::~r "" 
tome at~tunns c~ncr~ 

tas, corro -atrasar o 11 ci
garro da manhã ou diminuir ~ 
número durante o_ dia. ;..1~m1:J 
desejo de abandonar o hábit~ 
de fvrrar, transforme ~ f'"or:;.::~ 

o:ie vontade em ação !;'X)S: i ti -

Fstahe1E"ça liTM 4 d~ta para largar n 
cigarro. O i~er:~1 P. -~ta r 

de uma vez ou ("Hminuir ,"::os 
poucos até cerca de 10 ciqn~ 
tos ~r dia e, a seguir, in
terromper o consumo ~brupta-
mente. 

5 Procure .:tpoio 
dica ou psicológico. Há vá 
·rios tipos de terapias que 
podem ajudar o fumante. ex: 
terapia de grupo, hipnose, 
métodos aversivos, etc. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Não há mais Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
oradores inscritos. os trabalhos. 

ORDEM DO DIA 

I. 
. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 138~ DE 1993 · 

(Em· regime de urgência, nos termos do- a·rt. 353~ parágrafo .· 
único,. d'o Regim:ento· Interno) · 

·Discussão, em turno único, do Projeto de· l.Jei da: Câmalat· 
n:o.l38~·-de 1993 (n° 3.719/93, na Casa de>origem)·; .. que· alter~ o 
ihcis_à·iV·~:-~rt. J3·diJ-Lei no 8.031, deJ:'J2. de·abril -de-·1990~ 
(Dependendó·:tie· parecer) · 

2 

SUBSTITUTWO DO SENADO AO 
A 

PROJETO DE LEIDA CAMARA No 156, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno · suplementar, do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmar3: n° 156, de 1992 (n° 1.670/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre partidos políticos, 
regulamenta os arts. 17 e 14, § 3~ inciso V, da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer, sob n° 279, de 1993, da Comissão 
I . 

·- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

(Dependendo de parecer· da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre as emend~ de Plenário) 
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3 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 69~ DE 1993 

(Em regime de urgênciâ, nos termos do art. 336, "c'r, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno única, do Projeto de Resolução n°. 69, 
de 1993, de iniciativa da Co.missão Diretora, que altera o 
Regulamento A.dmini~trativo · do Senado Federal; ·transforma a 
Auditoria· em,,. Secret(lria de Controle .Interno e. dá: outras 
providências, tendo 

Parecer favorá,vel, proferido em PI~11árj~, ~~l.ator Senador 
Élcio Álvares, em substituição à Comissão · de: Constituiç~~ 
Justiça e Cidadania. 

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 109, DE 1993 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 109, de 19~3 (n° 3.602/9J,. na Casa de origem), que modifica a 
Lei no 8.629, de 25 de fovereiro de· 1993, que "regulamenta 
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária". 
(Dependendo de parecer) 

5 
OFÍCIO No S/83, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Oficio n° S/83, de 1993, através do qual a Prefeitura 
Municipal de Içara, Estado de SÇillta Catarina, solicita, nos termos 
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da Resolução n° 36, de 1992, do Senado Federal, autorização 
para que possa contratar operação de crédito junto ao Banco_do 
Estado de Santa Catarina SIA - BADESC, para os fins que 
especifica. (Dependendo de Parecer). 

6. 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 192, DE 1991 

V ótação, em turno único, do· Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n° 192, de 1991, de autoria do Senador 
Divaldo Suruagy, que altera dispositivos da Lein° 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo 

Parecer favorável, sob n° 263, de 1993, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

7 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 125, DE 1991 -
COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
125, de 1991 -Complementar (n° 60/89- Complementar, D.a Casa. 
de origem), que disciplina os limites das despesas com o 
funcionalismo público, na forma . do art. 169 da Constituição 
·Federal, tendo 
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Parecer, proferido em Plenário, em substituição à 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Meira 
Filho, favorável ao Projeto e à Emenda n° 1, de Plenário. 

(Dependendo de parecér sobre as. Emendas apresentadas 
perante a Comissão.) 

8 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 87, DE 1993 

Votação, em,turno único, do ProJeto de Lei da Câmara n° 
87, de 1993' (n~ 2.162/91 na Casa de •origem), que denomina 
"Rodovia José Francisco de Sousa" o· trecho federal da BR-230 
que liga as cidades de Sousa e Cajazeiras, no Estado da Paraíba, 
tendo 

Parecer favorável, sob n° 214, de 1993, da-Comissão 
- de Educação. 

9 
PARECERN° 252, DE 1993 

Votação, em turno único, do Parecer n° 252, de 1993, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre questão de 
ordem do Sena-9-or Cid Sabóia de Carvalho, concluindo ser de dois 
quintos da composição do Senado o quorum para aprovação de 
Projetos de Decreto Legislativo de outorga e renovação de 
concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, conforri:te previsto no § 2° do art. 223 
da Constituição. 
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10 
REQUERIMENTO No 272, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 272, de 
1993, do Senador Dario Pereira, solicitando, nos termos 
regimentais, que, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 106, de 
1992 (n° 813/88, na Casa de orgem), além das Comissões a que 
foi despachado, seja, também, ouvida a de Serviços de Infra
Estrutura 

11 
REQUERIMENTO No 551, DE 1993 

·.Votação-, em·turno único, do Requerimento n° 551, de 
1993, da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos termos do art. 
1.72, inciso I, do Regimento Interno, a· inclusão, em Ordem do 
Dia, do Projeto de Lei do Senado n° 56, de 1993 - Complementar, 
de sua autoria, que dispõe sobre a cobrança de juros pelas 
entidades· que" atuam segundo as regras do Sistema Financeiro de 
Habitação. 

12 
REQUERIMENTO No 764, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 764, de 
1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos do art. 
172, inciso I, · do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do 
Dia, do Projeto de Lei do Senado n° 67, de- 1991, de sua autoria, 
que dispõe sobre· a participação dos trabalhadores na gestão das 
empresas e dá outras providências. 
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13 
MENSAGEM N° 289, DE 1993 
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Votação, em turno único,. da Mensagem n° 289, de 1993 
(n° 502/93, na origem), pela qual o Presidente da República 
solicita a retirada do Projeto de Lei da Câmara n° 144, de 1992 (n° 
2.907/92, na Casa de' origem), que extingue afração do cruzeiro, 
denominada centavo, e dá outras providências. 

14 
. A .. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 26, DE 1990 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 26, de 1990 (n° 3.482/.89, na Casa· de origem), que introduz 
modificação no Código de Processo Civil, tendo 

Parecer favorável, sob n° 253, de 1993, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

15 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 105, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 105, de 1992 (n° 2.227/91, na Casa de origem), que dá nova 
redação ao art. 56 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro 1973- Lei 
de Registras Públicos, tendo 

Parecer favorável, sob n° 253, de 1993;- da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. . 

OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a. sessão às 17h5min.) 
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SEÇÃO 11 

ANO XLVIII- N'l43 QUARTA-FEIRA, 1• DE SETEMBRO DE 1993 BRASÍLIA- I)F . 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 69, DE 1993 

Autoriza a contratação de operação de arrendamento mercantil, sem aval da União, 
pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.- EMBRAER, junto à IBM do Brasil Leasing 
Lida., destinada à substituição parcial de equipamentos em seu Centro de Processamento 
de Dados. 

O Senado Federal resolve: . . 
Art. 1• É a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.- EMBRAER, autorizada a contratar operação 

de arrendamento mercantil, sem aval da União, junto à IBM do Brasil Leasing Ltda., destinada à substituição 
parcial de equipamentos em seu Centro de Processamento de Dados. 

Parágrafo único. O contfato de arrendamento mercantil a que se refere o caput deste artigo será 
realizado nas seguintes condições e características: 

a) o valor da operação: será da ordem de Cr$26.983.000.000,00 (vinte e seis bilhões e novecentos 
e oitenta e três milhões de cruzeiros); 

b) o objetivo da operação: é o de substituir parcialmente equipamentos em seu Centro de Processamento 
de Dados; 

c) as condições. fínanceiras. básicas da_ operação: são aquelas constantes nas Ordens de Compra n~ 
92136001 e 92135501, anexadas à Mensagem n• 122, de 1993. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 31 de agosto de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO 
I - ATA DA 175• SESSÃO, EM 31 DE AGOSTO 

DE 1993 

- Sessão solene destinada a homenagear o sesquicen
tenário de nascimento de Pedro Américo. 

2 - ATA DA 176' SESSÃO, EM 31 DE AGOSTO 
DE 1993 

2.1 - ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 
2.2.1 - Mensagens do Presidente da República 

- N~ 300 a 302, de 1993 (n" 539,543 e 544193, respecti
vamente, na origem), restituindo autógrafos de projetos 
de lei sancionados. 

2.2.2 - Aviso dO Ministro Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República 

:....__ N~' 1.836/93, de 30 do corrente, encaminhando 
informações sobre_os quesitos constantes do Requerimento 
no 405, de 1993, de autoria do Senador Esperidião Amin. 

-~-2.3 - Comuniçações da Presidência 
'- Recebimento dos Ofícios n's S/90 e S/91, de 1993 

(n's 1.986 e 1.987/93, na origem), do Banco Central do 
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EXPEDIENTE 
Cllln'IIO ORAP!CO DO SI!NADO PI!DI!aAI. 

DIÁIUO DO CONOII!!IIO NACIONAL w.NOEL YlLELA DE MAOALHÁES 
Din!Gr.Ocrlll do Suado Podonl r.- ooll r•po-iliiiUo u Maa o1o Sooado P•nt 

. AOACIEL UASILVA MAlA 
OireiOr Eac•avo 
t:ARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Din:IOI' AdaiaillntiYO 
1.~ IZ CARLOS BASTOS 
DireiDf JU•u.J 
fLORJAN AUOUS'IU a:>UTINHO MADRlJOA 
DlrotorAdjUIO 

Seaatral 

Brasil, solicitando, nos termos da Resolução n9 36, de 1992, 
do Senado Federal, autorização para que as Prefeituras 
Municipais de São João do Caiu_á ~ PR, e de Faxinai 
do Soturno- RS, possam contratar operações de crédito, 
para os fins que eSpecificam. 

- Recebimento dos Ofícios n's 1.735 e 1.939/93, 
do Banco Ceftttal do Brasil, encaminhando relatórios sobre 
endividamento dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal, referentes aos meses de junho e julho do corrente 
ano. 

- Recebimento do Ofício no S/92, de 1993 (n'' 170/93, 
na origem), da Prefeitura Municipal de Cerro Largo, Esta
do do Rio Grande do Sul, soli_citando, nos termos da Reso
lução n<.> 36, de 1992, do Senado Federal, autorização para 
que possa contratar operação de crédito, para os _firis que 
especifica. 

2.2.4 - Apreciação de Matéria 
- Requerimento n" 808, de 1993, lido em sessão_ 

anterior. Aprovado. 
2.2.5 - Discursos do Expediente 
SENADOR MOISÉS ABRÃO- Rebatendo ataques 

caluniosos de deputados à sua pessoa, publicado no Jornal 
do Brasil, de 22-8~93, sob o título "DeiXan( comida apodre
cer é um bom negócio", no qual são atribuídas a S. Ex" 
responsabilidades pelo estrago e sumiço de grãos armaze
nados, dos estoques reguladores do Gov~r~t_q_. _ 

SENADOR IRAPUAN"COSTA'JUNIOR. como Lí
der - Nomeação do ex-Governador de Goiás Henrique 
Santillo para o Ministério da Saúde. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Defesa de refor
ma partidária urgente, visando combater as freqüentes cri
ses pol"íticas no País, como a que vem de ocorrer com 
a demissão do Presidente do BNDES, Sr. Luiz Carlos Del
ben Leite. 

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA- Transcrição 
do artigo "Exercício físico pela manhã pode até provocar 
morte", publicado no jornal A Tarde, ediçãO de 28 último, 
sobre a prática de esportes c doenças cardíacas. 

SENADOR JOAO FRANÇA -Preços exorbitantes 
das mensalidades escolares n·os estabelecimentos de ensino 
privado. 

...... - ........ - ............ ---··-----·----·- C.S lU.OOO,OO 

....... 1.3:10 ....... ,. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS - Realização da 11 
Conferência Nacional de Sal:ide Bucal, n-o próximo mês 
de .. setembro. em Brasniã. 

SENADOR RACHID SALDANHA DERZI- Ape
lo aos congressistas para a derrubada do veto no que tange 
à Cobrança do IPMF dos Estados e Municípios. 

SENADOR AFFONSO CAMARGO- Observância 
-do Regimento Interno para o cumprimento do horário des
tinado à Ordem do Dia. 

2.2.6 - Requerimento 
- N" 810, de 1993, de autoria do Senador Mareio 

Lacerda, solicitando que sejam considerados, como licença 
autorizada, os dias 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 20, 23 e 25 do 
corrente mês. Aprovado. 

2.3 '-- ORDEM DO DIA 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 

n' 156, de 1992 (n' 1.670/89, na Casa de origem), que 
''dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 
e 14, § 39, inciso V, da Constituição Federal". Aprovado 
o substitutivo, em turno suplementar, com emendas e des· 
taques, após parecer de plenário sobre as emendas, tendo 
usado da palavra os Srs. Cid Saboia de Carvalho, José 
Fogaça, Beni V eras, Ronan Tito~ Nelson Wedekin, Mário 
Covas, Marco Maciel, Jonas Pinheiro, Nelson Carneiro, 
Ruy Bacelar e Josaphat Marinho, ficando o processo de 
votação suspenso, em virtude da falta de quorum para 

, deliberação de requerimento de votação nominal relativa 
· à Emenda n' 46. 

Projeto de Resolução n~ 69. de 1993, de iniciativa 
_da Comissão Diretora, que .!'altera o Regulamento Admiw 
nistrativo do Senado Federal, transforma a Auditoria cm 
Secretaria de Controle Interno e dá outras providências". 
Apreciação sobrestada em virtude do término do prazo 
regimental da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n' 109, de 1993 (n' 3.602/93, 
na Casa de origem). que modifica a Lei n~ 8.629, de 25 
de fevereiro de 1993, que "regulamenta dispositivos constiw 
tucionais relativos à reforma agrária". Apreciação sobres
tada em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

Ofícío n9 S/83, de 1993~ através do qual a Prefeitura 
Municipal de Içara, Estado de Santa Catarina, solicita, 
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nos termos da Resolução n~ 36, de 1992. do Senado Federai, 
"autorização para que possa contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado de Santa Catarina. SI A..- BA
DESC, para os fins que especifica''. Apreciação sobrestada 
em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

Substitutivo da Càmara ao Projeto de Lei do Senado 
n~ 192, de 1991, de autoria do Senador Divaldo Surua_gy, 
que "altera dispositivos da Lei n'-' 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973- CódigO de Processo Civil". A,.preciação sobr_es
tada em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n" 125, de 1991-Comple
mentar, (n" 60/89-Complementar, na Casa de origem), que 
''disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal''. 
Apreciação sobrestada em virtude do término do prazo 
regimental da sessão. . 

Projeto de Lei da Câmara n" 87, de_1993. (n~ 2,~62/91, 
na Casa de origem), que "denomina- Rodovia José Fran
cisco de Sousa o trecho federal da BR-230 qUe liga as 
cidades de Sousa e Cajazciras, no Estado _da Paraíba:·. 
Apreciação sobrestada em virtude do término do prazo 
regimental da sessão. . _ _ . --"""- _ _ _ 

Parecer n" 252, de 1993, da Comissão- de;: Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre questão de ordem do Senador 
Cid Saboia de Carvalho, concluindo ser de. dais_ quintos 
da composição do Senado o quorum para aprovação de 
Projetas de Decreto Legislativo de outorga e rc_novação 
de concessão, permissão e autorização pã.Ta serViços- de 
radiodifusão sonora e de sons e ü:hagcns, conforme previsto 
no § z~ do art. 223 da_ Constituição. Apreciação sobrestada 
em virtude do términ-o do prazo regimental da sessão. 

Requerimento n" 272, de 1993, do Senador Dario Pe
reira, solicitando, nos.tt:rmos regimentais, que, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara no 106, de 1992 (no 813/88, na 
Casa de origem), além das COmisSões a: cfiie íoi aespachado, 
seja, também, ouvida a de Serviços de Infra-Estrutura. 
Apreciação sobrestada cm virtude do término do prazo 
regimental da sessão. . . 

Requerimento nn 551, de 1993, da Senadora Marlucc 
Pinto, solicitando, nos termos do art. 172, -indSo I, do 
Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do 
Projeto de Lei do Senado n·' 56, de 1993-Complementar, 
de sua autoria, que "dispõe sobre a cobrança de juros 
pelas entidades que_ atuaro segundo as _regras do Sistema 

Financeiro de Habitação". Apreciação sobrestada em virtu
de do ttirmino do prazo regimental da sessão. 

· Requerimento n"' 764, de 1993, do Senador Marco 
Maciel, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do 
Regimento Interno, a inclusão, e_m Ordem do Dia, do 
Projeto de Lei do Senado n·· 67, de 199\, de sua au~oria, 
que "'dispõe sobre a participação dos trabalhadores na ges
tão -das Cm presas e dá outras providências". Apreciação 
sobrestada em virtudt! do término do prazo reglmental da 
sessão. _ _ _ __ 

Mensagem n·· 289.- de 1993 (n'' 502/93, na origem), 
pela qual o Presidente da República solicita a retirada do 
Projeto de Lei da Câmara n" 144, de 1992 (no 2.907/92, 
na Casa de origem), que "extingue a fiação do cruzeiro, 
denominada centavo, e dá Outras providências". Aprecia
ção sobrestada em virtude do término do prazo regimental 
da seSsão. . 

Projeto de Lei da Câmara no 26, de 1990 (n" 3.482/89, 
na Casa de origem), que "introduz modificação no Código 
de Processo Civil". Apreciação sobrestada em virtude do 
término do prazo regimental da sessão. -·- . 

~ ~~~Projeto de Lei da Câmara n" 105, de 1992 (n'' 2.227/91, 
na Casa de origem), que "dá nova redação ao art. 56 da 
Lei n·• 6.015, de 31 de dezembro de 1973- Lei de Rcgistros 
Públicos". Apreciação sobrestada em virtude do término 
do prazo regimental da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n" 138, de 1993 (no 3.719/93, 
na Casa de origem), que "altera o inciso IV do art. 13 
da Lei n~ 8.031, de 12 de abril de 1990". Apreciação sobres
tada em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

2..3.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

2.4 - ENCERRAMENTO 
3 - ATOS DO PRESIDENTE 
N''S 441 a 447, de 1993 
N•'s 367, 204, 116, 125, 288, 228, 325, de 1992; 181 

e 376, de 1993 (Apostilas.) 
4 - ATOS DO DIRETOR-GERAL 
N's 58 e 59, de 1993 
5 MESA DIRETORA 
6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 

NENTES 

Ata da 1753 Sessão, em 31 de agosto de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Humberto Lucena 

ÀS 11 HORAS ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

Affonso Crunargo _ Albano Franco _ Alfredo Campoo _ 
Álvaro Pacheco_ Amir~o _Chagas Rodrigues.,. Cid Sabóia 

de Carvalho _ Dario~ Pereira _ Dirceu Carneiro _ Epitáeio 
Cáfeteira _ Esperidião Amin _ Eva Biay _ Flaviano Melo _ 
Francisco Rollemberg _ Gariba!di Alves Filho _ Gilberto 
Miranda _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ Irapuaq 
Costa Júnior_ João Calmon _João França_ João Rocha_ Jonot 
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Pinheiro _ José Fogaça_ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ Lourival 
Baptista _ · Lucídio Portella _ Magno Bacelar _ Mansueto de 
Lavor _ Mauro Benevides __ :M,:eira Filho _ Nabor Júnior _ 
Nelson Wedekin _ Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Derzi _ 
Ronaldo Aragão _ Teotonio Vilela Filho _ V almir Carnpelo _ 
Wilson Martins. 

SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Sob a proteção 
de Deus, iniciamos nossos trabalhos. .~ 

Declaro aberta a _Sessão Espedal do Senado Federal, 
destinada a homenagear o sesquice~ntenário de nascimento 
de Pedro Américo, nos termos do Requerimento n~ 621, de 
1993. . 

Convido o Presidente do Suprcrrio Tribunal Federal, Mi
nistro Octavio Ga1lotti, para Compor a Mesa. 

Execução do Hino Nacional Brasileíro.(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo _ 
a palavra ao nobre Senador Álvaro Pacheco. 

O SR. ÁLVARO PACHECO-{PFL- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Exm" Sr. Senador Humberto Lucena, 
Presidente do Senado Federal; Exm9 Sr. Minístró -oetavio 
Gallotti, Presidente do Supremo Tribunal Federal; Srs. Sena
dores, Srs. representantes de autoridades, demais autoridades 
presentes: 

O Senado Federal presta, neste momento, por meu inter
médio, as merecidas homenagens a uma das figuras mais _ex
pressivas da História e das Artes brasileiras, cujo sesquiceil.
tenário de nascimento comemoramos e registramos neste ano 
de 1991.. -· 

Pedro Américo de Figueiredo e Melo nasceu n~ cidade 
de Areia, na Paraiba, ficou conhecido, aqui e no mundo todo, 
simplesmente como Pedro Américo e, ainda hoje, não obteve 
o devido reconhecimento por tudo o que representa na história 
dos homens célebres deste País._ 

Ainda criança, em sua pequena cidade provinciana, dava 
mostras de uma genialidade nunca vista naquele restrito am
biente. Pintava bandeiras e painéis para as festas da igreja, 
fazia máscaras para folguedos de carnaval e todos os tipos 
de criações e invenções artísticas que demonstravam uma po
tencialidade e uma sensibilidade raras. Naquela tenra idade, 
já era célebre em seu meio. 

Com menos de nove anos, após ter os seus dotes e a 
sua precocidade testadas pelo naturalista francês Louis Jac
ques Brun~t. foi Conv-idado a acompanhá-lo em um trabalho 
de exploração c pesquisa que durou vinte meses, percorrendo 
toda a Província da Para1ba e parte das Províncias de Pernam
buco, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. 

Aos onze ânos, mudou-se Pedro Américo para o Rio 
de Janeiro, ingressarido no Colégio Pedro II, por solicitação 
do Presidente da Província da Paraíba do Norte. Ali, aperfei
çoou a aprofundou os seus conhecimentos de Arte e de Ciên
cias Naturais, adquiridas com o pesquisador ffancês, além 
de estudar Latim, Francês, História, Geografia, Retórica e 
Filosofia. - -

Aos doze anos. durante uma visita que o Imperador fez 
ao Colégio, mosfraram-lhe um retrato seu_feito_ por Pedro 
Américo. D. Pedro II quis conhecer o autor e prometeu--lhe 
matrícula gratuita na Academia de Belas-Artes, passando, 
a partir desse instante, a ser o seu protetor e mecenas. 

Durante o período em que freqüentou a Academia con
quistou quinze medalhas, entre ouro e prata, demonstrando, 

além de assiduidade c aplicação, extraordinária inteligência, 
fato que lhe valeu o apelido de "papa-medalhas". 

A p~oteção do Imperador valeu-lhe ainda uma pequena 
pensão, que lhe- Permitiu partir para a França, em fins de 
1859, e matricUlar-se na Acaderriia de Belãs-Artes e n6 Insti
tuto de Física de M. Ganot. Mais tarde, ingressou na Sorbo
nne, onde recebeu o diploma de bacharel em Ciências Natu
rais. 

Dessa passagem pela Europa, é marcante a sua ''Refu
tação à "Vida de Jesus" de Ernesto Renan". Foi tal a reper
cussão dessa obra precoce, na qual contestava, um a um, 
o que considerava erros e sofismas do célebre professor de 
hebraico do Colégio de França, que o Papa Pio IX conce
deu-lhe as insígnias da: Ordem do Saüto Sepulcro. 

Nessa sua permanência no Velho Continente expandiu 
as suas fronteiras de conhecimentos, visíüu1do a Alemanha, 
a Bélgica, o Piemonte e a Inglaterra. 

Cessada a sua pensão imperial. o Imperador convocou-o 
de-volta ao Brasil. 

Em 1864, com apenas vinte e um anos de idade, publicou 
os Estudos Filosóficos sobre as Belas-Artes, no Correio Mer
cantil, o qUe-lhe vale ou os maiseritusüí.Stícos louvores das princi
pais figuras da inteligência brasileira da época. 

Concorreu, também, nesse mesmo ano, à Cadeira de 
Desenho da Academia de Belas-Artes, conquistando os louvo
res do corpo docente acadêmico, do pdhlico e dos próprios 
co-ncorrentes, com a obra que apresentou e despertou grande 
entusiasmo: "Sócrates afastando Alcebíades dos braços do 

- Vício"_ 
Sentindo a pobreza e as restrições do meio cultural brasi

leiro; muito estreito para seu talento c Suas aspirações, embar
Co_!J_-_novamente pa"ra a Europâ, desta vez às sUas prOprias 
eXpensas, e visitou o Ducado de Baden, a Holanda c a Dina
marca, 

Na Europa, rapaz pobre, fazia todo tipo de trabalho ex
traordinário para sobreviver: cálculos matemáticos, exercícios 
literários, figuras ilustrativas para teses de Medicina. pequenas 
estampas para confrarias religiosas, retratos a lápis, desenhos, 
caricaturas, qUalquer trabalho que lhe rendesse dinheiro e -
que exigisse cultura e arte. 

No dia 21 de julho de 186B, recebeu o título de Doutor 
em Ciências Naturais pela Universidade de Bruxelas, com 
grande distinção, em exame que durou seis horas. Tinha nessa 
época vinte e sete anos de idade. 

Em janeiro de 1869, apresentou sua tese sobre o Método 
das Ciências em Geral, refutando o materialismo de Augusto 
Comte, o empirismo de Francis Bacon, o criticismo de Kant, 
o fisiologismo de Cabanis, origens comuns do que considerava 
o positivismo ateu dos socialistas. __ 

É desnecessário acrescentar que a sua defes" do espiritua
lismo foi magistral e lhe valeu a admiração e o respeito dos 
oponentes, com o reconhecimento do seu brilho intelectual. 
Obteve, dessa forma, o grau de Adjunto da Universidade 
de Bruxelas. 

·Regressando ao Brasil, passou por Lisboa. onde se casou 
com a terceira filha de Manuel de Araújo Porto Alegre, Cônsul 
do Brasil em Portugal. 

No início de 1870, assumiu, na Academia de Belas-Artes, 
as Cadeiras de Estética. História das Artes e_ Arqueologia. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, Pedro Américo é, sem 
dúvida, um gênio da pintura histórica, a maior expressão da 
arte brasileira nessa especialidade. um pintor incomum. Uma 
de suas obras de maior importâ~cia, ''A Batalha de Campo 
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Gran:de", tela de quase seis metros de comprimento poi" QU.airo 
de largura, hoje se encontra no Centro de Preparação de 
Ofíciais da Reserva, no Rio de Janciro.Para, o Senado, execu
tou, por encomenda _de scu_então Presidente, o "Ataque da 
Ilha do Carvalho" c os rettatos de _D. Pedro I e tk D,_ Pedro_ 
II, este último terminado_ cm l"de dezembro de 1872. Também 
dessa época é o retrato eqüestre que fez do D.uQue de CaXias. 

O ''Passo da Pátria'' foi adquirido pelo Governo do Brasil, 
que já lhe havia encomendado um episódio histórico. O esçp_
lhido, a "Batalha do Avaí", que talvez seja a sua mais célebre 
obra, embora a n_ão_. mais conhJ~c.::ida, é uma tela de quase 
onze metros de comprimento por seis de altura, sendo_conside
rada sua obra-prima, por todos os críticos do Brasil e da 
Europa. Esta obra, exposta em Florença, foi vista por aproxi
madamente cem mil pessoas cm apenas dezoito dias, e recebeu 
os mais calorosos elogios dos mestres da Arte florentina_. __ 

O Museu Nacional de Belas-Artes, no Rio de Janeiro, 
abriga a maiOr coleção de o_bras de Pt::dro Américo~- Entre 
as mais célebres estão: "D"' Catarina de Ataíde", ''Judit~ e 
a Cabeça de Holoferncs'", "A CarioCa", "A Noite acompa
nhada dos Gênios do Amor c do Estudo", "Jocabed levando 
ao Nilo seu filho Moisés'', "Davi e Abisag'', "Joana d'Arc", 
que merecem lugar em qualquer antologia de pintura nacional 
e mundial. 

Outra obra da maior importância e a- mais diVulgada de 
todas, pois que se acha reproduzida cm quase todos os livros 
de História do Brasil, é a "Proclamação da Independência", 
que se encontra no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Mede 
quase dez metros de comprimento por cinco de altura. . . 

Uma nova fase da vida de Pedro_Américo iniciou-se de~ 
pois que já-estã.V~-_aposentado, em junho de 1890, quando 
foi apreSCntãâó como candidat_o a Deputado pela Paraíba, 
para o Congresso Constituinte. Apesar de não estar no Brasil, 
v;ajando pela Itália, sem fazer qu3Iquer campanha política, 
foi eleito; sendo o Segundo mais votado no seu Estado. 

Sua participação na ASsembléia Constituinte foi b.aStanie 
notória e profícua, apresentando projetes absolutamente revo
lucionários como, por q:emplo, a emancipação e direitos da 
mulher. Naquela época, não se falava nisso no Brasil. 

Outras obras viriam aínda no campo das Artes Plásticas: 
"A Visão de Hamleto_~·. "O Consertad_or_d_e Bandolios", "O 
Noviciado"," A PrhneiraCulpa" (ou" Adão e Eva"), a trilogia 
"Cristo vivo diante_ de:_ .P_iJatos", "Cristo Morto"_ e "Cristo 
RessuScitado", vários retratos e o painel "Paz e Concórdia", 
que se encontra no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. 

Não foi apenas -mi pintura que- Pedro Américo se notabi
lizou. Também foi romancista. Sua produção literária inclui 
os romances: "Holocausto", "Foragído'' e "Na Cidade Eter-
na". -

Provavelmente, o parâmetro para Pedro Américo será 
Leonardo da Vinci. A sua curiosidade intelectual, a sua perma
nente procura do conhecimento fez que investigasse, conhe
cesse e se aprofundasse em Ciências, em Artes, em Biologia, 
em História, no romance e na poesia, destacando-se, sobre
tudo, na pintura. 

Pedro Américo morreu em Florença~ em 7 de outubro 
de 1905, pobre e vítima de beribéri, doença que o atormentou 
por quase toda a vida. 

FOi-ele, sem dúvida, um dos mais expressivos exerilplos 
da tenacidade, do talento e do gênio humano. Intelectual 
eclético, passou por todas as fases e fontes do conhecimento 
humano, além de ser um grande orador, mesmo assim, ainda 
ho.$_ não tem o destaque que merece entre os_ homens que 

fiZe-ram a História desta Pátria. Há entre nós poucos exemplos 
de tal multiplicidade e amplitude de conhecimento, de criação 
literária_ e clássica, de curiosidade intelectual insaciável. 

Sem Pedro Américo, a História da Arte brasileira estaria 
incompleta. É de lamentar-se o esqueci~ento a que foi relega
do e que a sua personalidade e o seu gênio sejam, hoje, 
tão_ P9!.!cÚ' c~lilhecidos das novas gerações. 

Sugerimos, daqui." que o Museu de Belas-Artes organize 
uma exposição nacional das obras de Pedro Américo, a exem
plo do que se -acaba de fazer ém- -Paris COm "outro grande 
retratista de imperadores, o Piritor Jean-Louis David,_o prefe
rido_ de Napoleão Bonaparte que, também, era um pintor 
monumental, cujOs qUadros tinham dimensões quase gig~Jl
tescas. 

O Senado Federal, prestando esta justa homenagem, rea
viva, pois, essa figura ímpar de paraibano e brasileiro, neste 
ano do seu sesquicentenário de nascimento. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Se.nador Cid Sabóia de Ca~valho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Pro
nuncia o seguinte-discurso. Sem revisão do orador.)- Exm" 
Sr. Presidente do Senado Federal, Senador Humberto Luce
n-a;uunbém filho da Paraíba corno o homenageado; MinistrO 
Octavio Gallotti, Presidente do Supremo Tribunal Federal; 
Sr. Senador Chagas Rodrigues, representante do Piauí e V ice
Presidente desta Casa e que advém, portanto, de uma terra 
onde _se deu uma das primeiras missões de Pedro Américo 
- uma excursão pelo Piauí e pelo Ceará para documentar 
a exêursão de Brunet~ Senhoras e Senhores, ilustres pessoas 
que, aqui, se fazem presentes nesta homenagem a Pedro Amé
rico, em face do sesquicentenário de seu nascimento. 

Trata-se, sem dúvida, Sr. Presidente do Senado Federal, 
do requerimento, apresentado a esta Casa, de grande justiça 
e incontestável mérito 119 que se refere ao cidadão enfocado 
nó pedido de homenagem. Quero dizer que Pedro Américo 
é uma figura que fascina qualquer humanista, que se detendo 
na História brasileira vai em busca de temas como a Filosofia, 
o romance e a pintura no Brasil, enfim, aqueles temas que 
toquem a arte e que toquem o impulso criador da pessoa 
humana. 

Pedro Américo foi, acima de tudo, um criador. Nasceu 
num braço encantador da Borborema, Areia, na Paraíba, terra 
onde também nascem os aliãdos, os melhores curiosos do 
Brasil. Terra de gran~e prodigalidade quanto à tõrça natUral 
e, por certo, o talento de Pedro Américo é, e-m matéfüi de 
criaçã<;> para1bana, algo de grande imponência e de grande 
ressonância internacioilaL Se ali nasceram pessoas exponen
ciais, que encantaram· a todo o Brasil, inclusive~_ no ca_mpo 
político, a Paraíba é também o berço do extraordinário pintor, 
que conseguiu levar o seu talento para o exterior. Não se 
regionalizou e não fiCoU- preso às barreiras do Brasil, expan
diu_:~~- ~~is -que os limites geográficos- de nossa terra. 

- - Pedro Américo é uma dC(nlonstra:Ção muito importante 
quanto à arte de pintar. Enganam-se aqueles que pensam 
que determinadas artes não exigem o conhecim_ento e o domí
nio cultural. Pedro Américo foi, a um só tempo, muita coisa, 
mas haveria de marcar sua presença no mundo pela arte de 
pintar. 

Foi ·culto ao pintar. Não se deteve em escolas que já 
existiam nàquele tempo e que lhe permitiriam, sem dúvida, 
uma pintura mais descontraída e criador~. sem muitos vínculos 
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com a realidade. Foi, por excelência, um pintor histórico __ e, 
para isso, deveria ncçcssariamentc conhecer a hi..stória._ E em 
tudo que pintou, quase sempre grandes telas, o que valia 
era a expressão que dava ao ser humano que nascia dos seus 
pincéis. Cada personagem que pintasse tinha expressão, cada 
cena que montasse havia, sobretudo, a expressão. 

Inclusive é notável uma tela sua, não muitQ div.ulgada, 
cujo detalhe mostra, no espírito de religiosidade daquele cida
dão paraibano, Cristo diante de Pilatos. _ . _ . 

Como seria Cristo diante de ~ilatos? Uma pessoa triste 
com as injustiças dos homens? Seria uma pessoa com medo 
da morte? Como seria Cristo, o confiante da fé? 

Pedro Américo dá ao Cristo que pinta, p·eJa primeira 
vez na história da pintura universal, uma expressão que Cristo 
não obteve através de outro5 pincéis igualmente ilustres. 

Cristo tem aquela força da resistCncia. _Não é o _medo, 
é a certeza da eternidade .que e5tá no seu olha_r~ __ que está 
ria expressão do seu ro_s_to. Sua barba como que_ se expande, 
seus cab_elos como que completam aquela imagem atrevida 
diante da personalidade em cujas mãOS Cstav-a- a responsa
bilidade do destino do grande mensageiro. 

Nas figuras históiicas bra!iilcinis, Pedro Américo--sempre 
ficOu famoso porque, ao pintar uma batalha, por exemplo, 
conseguia pór nas faces dos litigantes retratados todo o horror 

_da luta, toda a resistência _c _toda- a ·agressividade possível 
à criatura humana. Pintava--mais para expressar o sentimento 
do que propriamente a forma. _ _ _ _ 

Grande pintor que poderia, já no seu tempo. estando 
na Europa, colher as mesmas luzes e as mesmas tendências 
que iriam, na França, criar aquela escola magistral, cujas telas, 
no entanto, de_spertavam o protesto _da_çrítica .. "Digam ao 
Sr. Van Gogh que conclua a sua tela," há_ de ter dito alguém, 
contemplando a falta dos mínimos detalhes na sua pintura. 
Qu q uc diriam a Renoir- expressões sempre de reparo: -
Essas telas não estão terminadas. Porque no impressionismo 
que dominaria o mundo, exatamente na-fas~ de Pedro Amé
rico, ele, viajando constantemente pelo Velho Mundo, pode

. rja ter absorvido as mesmas tendências modernas da época. 
Mas ele estava no Brasil, onde as carências diziam respeito, 
ainda pela evolução não alcançada totalmente, as carências, 
repito, o sentido é para que houvesse aquela pintura docu
mental, aquela pintura histórica, talvez capaz de fazer durar 
as emoções de determinadas cenas absolutamente c;:t~as à His
tória do Brasil. 

Não existiria Renoir. nem Gauguin, nem Van Gogh, sem 
a existência de Rafael, Michelangelo, Rembrandt, Rubens. 
É preciso que haja um alicerce cultural para que rebeiltem 
frutos _diferenciados lá na frente. 

A pintura brasileira no tempo- de Pedro Américo era 
absolutamente carente; talvez estivesse nos primeiros pa~scs, 
em busca de momentos já vividos em outros países e em 
outras plagas. · 

Pedro Américo abdicou de s_er a_ pessoa capaz de captar 
todas as tendências.do Velho Mundo para dar a pedra angular 

·da cultura brasileira, no momento exato em que isso era neces
sário. Uma análise sociológica da vida do grande pintor vai 
mostrar toda sua inquietação e, ao mesmo tempo, uma fideli
dade à sua pátria. E fácil de s_e verificar. 

Vejam, por exemplo, que tomou conhecimento da obra 
de Rep.an, "A vida de Jesus'', uma obra ainda hoje de grande 
repercussão. O que seria essa obra no .seu tempo? Que é 
essa obra no tempo de hoje? Pedro Américo,_ irnb.\lído de 
espírito religioso, mosofista, para não dizer filósofo, talvez 

seguindo pelos mesmos caminhos de Farias Brito, no Ceará, 
(sef!_'!~ q~e Farias Brito viria um pouco depois), seguindo 
os-mesmos camin!"Ios dos estudioSos da Filosofia, encOntrou 
aquele momento em que a FilOsofia se alia à fé, à religiãO, 
à crença e à necessidade de preservação moral de determi
nados princípios. E contestou Renan. Sua obra foi absoluta
mt;ntc corajosa, porque ele contestava alguém que, na França, 
estu_d~vatod~s as figur:as básicas e as pilastrãs, na Igreja Cató-

. lica. Ele verificava_ os mártires,- de um modo geral, como 
__ Xízera_ C:~_!teaubriaila, e· entre -eles: escolhefã- a figura de CriSto 

para ser uma obra onde as narrativas nem sempre correspon
-d~am aos dogmas da Igre_la Ca~_óli~, aos predicados defen
didos pelo Vaticano, e houve a reaÇão de Pedro Américo, 
não apenas pelo desejo de replicar, mas para perguntar a 
Rer1~n ~s_ fon~es de ~uas afirmativas, porque duvidava frontal
mente dos fundamentos histó~icos, ~as afirmativás do genial 
francês. Era, acima de tudo, uma Obra de crrande caráter 
religíQso, essa de Pedro AméricO refutando a R.enãn. 

Há_ de se notar, entre o-utras facetas cte- Pedro Améiicó 
quero dizer notadamente aos paraibanos Porventura aqui pfe~ 
sentes, que no Brasil houve um fenômeno, como em Portugal 
houve coisa paredda. Muitos romancistas existiram ao tempo
de Eça de Queirós. Mas Portugal, Sr. Presidente, vinha numa 
sucessão de grandes talentos: os irmãos Castilho, o grande 
cego Castilho, Alexandre Herculano. Por volta de 1850 preva
lece inicialmente a figura de Catpilo Castelo Branco, fazendo 
polémica, escrevendo anátema, escrevendo romances, contos, 
fazendo jornalismo e impressionando, acima de tudo, por 
fazer um modo de se aliar o linguajar moderno com a lingua~ 
gero clássíca, com o português clássico. E enquanto brigava 
com_pessoas despreparadas. gramaticalmente, dava-se ao luxo. 
Camilo, de sempre exemplificar com Vieira, COm Bernardes 
e primordialmente com Dom Francisco Manoel de Melo, um 
dos maiores clássicos da língua portuguesa. 

··Quando surge Eça de Queirós já havia uma necessidade, 
par~ Ji."Fação de seu espaço, de um verdadeiro embate com 
as fígllras de seu tempo. Almeida Garrett ainda era vivo pelas 
obras deixadas com grande repercussão. Aparecia Eça, Com
batido p_ela critica, e se ensaia uma polêmica dele com Camilo, 
de CamilO para com ele. Eça percebe as dificuldades dessa 
polêmica, foge dela, dedica~se ao s_eu estilo e ao caráter psico~ 
lógico de sua obra e dobra a todos como romancista. 

__ E os româncistas que existiram -em Portugal no seu tempo, 
defesa memória é'pouca, porque COm ''O Crime do Padre 
Amaro", com "Os Maias", com as_ suas relíquias de memórias, 
com os seus "Contos", com os co~trastas do progresso para 
com a serra, narrando a vida de santos, Eça de Queiroz não 
deixava espaço para nada, nem para uma polêmica com Ca~ 
miTO" castelo Brãnco. E os romancistas, como Abei_Botelho 
e t:'12t?s __ ?_':ltro_s, _ficariam _9uase qúe jOgados_ aSl_l~_~o, _por mais 
mentos que t1vessem, tanto espaço que o gênio -de Eça ocu- · 
páva. ____ __ _ . 

No Brasil, havia um fenôm.eno Paralelo. A época de Pe
dro Américo escrevendo romances_coincide ex_~tamen~e com 
Joaquim Manoel de MacedÕ, que marcaria Seu espaço de 
modo indelével, deixando apenas pouco espaço no seu tempo 
para Bernardo Guimarães. para Macedo e para outros escri
toreS que pontificariam aqui ou ali. 

Mas nesse cenário dos primeiros romances brasileiros é 
que surgiria Pedro Américo, também escrevendo três roman~ 
ces. OS romanceS de Pedro Améríc_6_-~eri_am publicados exata
mente quando se dava no Brasil uma réplica ao fenômeno 
de Eça de Queirós, ~m Portugal - surgira aqui Machado 
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de Assis. E tudo o que se fize_sse em torno de romance come~ 
çaria e termínaria cm Machado de Assis, que, carregado ousa
damente pelo seu impulso·criador, faria um teatro de mediana 
qualidade, uma crónica de mediana qualidade e teria sido 
um grande poeta, seria lembrado como um grande poeta se 
não fosse romancista; mas, grande romancista que foi, -foi 
tragado pela arte de narrar, pela arte da ficção e não póde 
ser o grande poeta arrastado pela outra faceta do seu talento. 

Os romances de Pedro Américo, como todos os outros 
romances brasileiros publicados a esse tempo, não alcançariam 
repercussão. Mesmo a obra de um AluiziQ_ Azevedo teria 
que esperar um pouco pela morte de Machado de Assis para 
ter, se possível, uma determinada repercussão. O romance 
que repercutia tinha que ser regionalizado, com repercussão 
específica em determinadas partes do País. O cenário do ro
mance brasileiro tinha dono e esse dono se chamava Machado 
de Assis. 

Curiosa a personalidade de Pedro Américo que tocava 
em vários aspectos criadores sem, rfo enUü1to, ter sido um 
batalhador profissioiial para a demarcação do seu espaço. 
Se_ foi pOlítico - representando a Paraíba, eleito em 1890 
-e foi para a Constiftlífite, que logo se-inSfalaria para a 
primeira Constituição-·republicana, deixou-se tragar pelos seus 
sentimentos maiS humanistas: foi __ men_OS o· põlítico e mais 
o conhecedor dos temas brasileiros. 

Mas fiquei sabendo, por um ilustre paraibano aqui pre
sente com quem conversava um pouco antes de a solenidade 
se iniciar, que Pedro Américo- um·detª-_lhc que eu desco
nhecia - apresentou- à ConStituinte de então a possibilidade 
de a mulher votar. _ ______ ____ __ .. -... _ _. 

Vejam bem que ele apresentava essa redenção da mulher 
brasileira, no campo político, rrtais de 50 anos antes das primei
ras revelações jurídicas em favor da igualdade da, mulher para 
com o homem. 

Há até bem pouco tempo, a mulher brasileira casada 
era necessariamente incapaz, de modo relativo; relativamente 
incapaZ. A mulher não chegava ao serviço público; a mulher 
não chegava às universidades; a mulher não tinha predomi-
nância em qualquer setor da vida social. . ·- _____ _ 

EsSa história da redenção da mulher no Direito brasileiro 
é muito recente; -e- está aqui nesta Casa uma das personagens 
mais marcantes quanto a isso, que é o nobre e impoluto Sena
dor Nelson Carneiro. Ao lado de Orlando Oomes, na Bahia; 
Vagner Barreira, no Ceará- e muitos estudiosos eii) OUtras 
partes do Brasil, mas não quero me desviar para citá-los -
,Nelson Carileiro traVou aquela luta que resultaria, inclusive, 
numa lei que se denominou Estatuto da Mulher. 

Isso já é de agora, já é da década de 60; a reação mais 
feminista é da década d,_e 30. Raquel de Queiró$, a grande 
romancista brasileira, marca a sua biografia, juntamente com 
Suzana Alencar, do C~rá- Jllulheres notáveis no seu tempo· 
- , Raquel marca sua biografia com a_lu_ta pela _grandeza 
da mulher no Direito braSileiro, pelo reconhecimento isonô
mico da sua posição. 

E Pedro Américo, me diz aqui o nobre participante desta 
solenidade, antes do final do século passado, no início da 
última década do século passado, já propunha o voto da mu
lher, repudiado pela Assembléia Constituinte de então. 

Isto mostra que esse hom_em estava além, no tempo; além, 
e um pouco mais além. Estava bem avançado no se_u_ tempo. 
Suas idéias eram mais consonantes com os sentimentos do 
futuro do que com as raízes_daouelc presente, no qual existiu.-

Pedro Américo foi esse p~líticÔ, que não teve ó direito _ 
de brilhar no cenário ao qual pertencia, nessa arte dificílima. 
Acometido de enfermidades, t.eve que viajar constantemente; 
tragado pela própria sedução do _çonhecimento humanístico, 
terminou por não perfazer, na Assembléia Constituinte de 
então, aciuilo que talvez fosse o seu desejo: Essa luta mais 
avançada que deixaria a primeira Constituição republicana, 
por certo, numa condição surpreendente perante o cons_en_so 
das nações, naquela época difícil de fechamento de um século, 
instante que estamos vivendo_exatamente agora~ 

Essa mesma inquietação de hoje, cercada pela informá
tica, cercada pelos computadores de agora, também se vivia 
no final do século passado, com o aparecimento das primeiras 
grandes máquinas da imprensa, da máquina de e_screver, que 
su_rgiria ~OS'? depois, com_as nuanças das primeiras gravações 
dª' voz humana, co111_ Edson gravando_, pela primeira vez, a 
sua vo:i. E essa modernidade de agora tem exatamente uma 
coiresp'ondencia com a modernidade de então, que geraria 
a bela época de tanto encanto na história brasileira, na história 
literária, na história boémia, na história da cultura brasileira, 
no sentido de conhec.imento. 

É verdade que naquele tempo a boêmia começou -a PeD
clitar ante o modernismo que já trazia para este século os 
grandes inventos, inclusive o telefone .. Essa época corresponde 
a todas as grandes coriquiStas tecnológicas de então. Tudo, 
relatiVamente, só comp<irá\iel à informática, que nóS leva ago
ra, tirando-nos do nosso romantismo, tirando-nos do nosso 
cultufalismo exatamente para um passo muito- avançado atra
vés da ciência e, por força, da técnica. 

I;m que aspecto deve ser homenageado Pedro Américo? 
b piiltôf? ·o romancista? O coOsfitU.inté? O homem que se 
dedicou à Fílosofia? , . . . , . . 

Não. Creio que a homenagem primordial é ao Pedro 
Américo como exemplo de uma cultura vast.a, de um conheci
mento vastO; cOrria exemplO-de uma Pessoa limpa, honrada, 
acima de tudo o exemplo ao competente, à pessoa que marca 
o seu tempo pela competência. 

Vejam os senhores que a história da pintura brasileira 
não é tão vasta assim. Mas Pedro AmériCo ocupa uma grande 
parte nesse universo da arte plástica brasileira. Não sei quem 
o supera; em importância histórica ninguém o supera. As 
telas que deixou não foram tantas assim. As conhecidas devem 
chegar a noventa e seis ou noventa e sete. quando muito, 
cem telas pintadas por Pedro Américo. Mais ou menos isso. 

A quantidade nãõ_ marca a sua produção, no entanto,. 
ela é curiosa, quase sempre são telas_eno_rroes, que retratam 
cenas complexas, onde cada detalhe é vitaL Uma de _suas 
telas foi levada para a Itália, e lá foi exposta. Por força disso, 
reconheceu-se Pedro Américo como um grande pin_tor do 
mundo, num ponto de vista internacional. 

Há telas pequenas de Pedro Américo; que não são muito 
visíveis, porque estão em coleções; telas de 1 metro por meio 
i:lli!tro, 50 centímetros por 70 centímetros, coisas assim, mas 
são poucas. 

O ponto marcante.do pintor-é grande tela qüe é o vôo 
mais difícil da arte plástica~- Nesse ponto da grande tela a 
plasticidade se complica. Lembro-me que li muito sobre isso 
em tratados a respeito de artes plásticas, onde se recomenda 
aos principiantes para que· r'lâó ousem tanto em pintar tão 
pequeno ou em pintar tão grande. Em pintar grande porque, 
quando se pinta com grande extensão, é como se esculpir, 
é como se juntássemos as duas artes- a pintura com a escul
tura- porque os detalhes, aLtamente visíveis, os destaques, 
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facilmente visíveis. Defeitos, por Ventura, altamente visfveis 
- tudo visível. 

Então, neste momento, o pintor não tem o direito de 
usar de determinadas sombras ou de determinados traços ou 
de determinadas ilusões que contem com a bondade e a com
placência do olhar conte_mplativo. Daí porque o Sr. Senador 
Álvaro Pacheco procurou um parâmetro: com quem comparar 
Pedro Américo no mun.do? Sería: Michelangelo? Seria Leo
nardo da Vinci? Parece-me que o _Senador Álvaro Pacheco 
optou por Michelangelo, porque era quem tinha, também, 
esse talento avassalador; tambêm no campo das mais diversas 
ciências, também no campo da escultura, da pintura, dos. in
ventos, de tantas outras coisas. 

Leonardo da Vinci- foi também um taleri-to Siffiilar, de 
grande expressão e de grande variedade. Os pintores de anti
gamente preparavam-se intelectualmente em contraposição 
ao primitivismo de hoje, eles se preparavam ã.té- filosofí6-
mente para a pintura. Quem iJodcrá ver La Gioconda sem 
compreender que aquelas mãos foram guiadas por mãos muito 
competentes no campo do conhecimento humano. Ninguém 
duvidará disto. Ninguém duvidará, absolutame13te, disto: de 
que a competência espiritual antecede a Coinpetência artística, 
e que antes da mão do artista há sua alma, o seu espírito, 
sua mente, sua formação cultural. 

Portanto, só poderemos comparar Pedro Améri_co a· artis
tas de outros países, que, igualmente pródigos, .tenham sido 
do mesmo modo cultos e preparados. Pedro Américo ti_nba, 
inclusive,- não quero encerrar sem dizer iSto- um_a fQrm_a
ção científica, ele nasceu em 1843, época muito marcada na 
Filosofia; quando estava cres_cendo, no Brasil, quando ele 
era um jovem brasileiro, havia outros jovens brasileiros no 
seu mesmo tempo. A geração des_ta época é a geração de 
Nabuco, é a geração de Rui Barbosa, é a geração de Castr_o 
Alves. Um pouco à fre_nte- por volta de 1860 - nasceram 
todos os grandes poetas e os grandes da nossa ficção como 
Coelho Neto, Olavo Bilac, Raimundo Corrêia, Alberto de 
Oliveira e tantos outro_s. Esse é o tempo de Pedro Américo. 

Na França, pontificava Victor Hugo, de larga influênCia 
sobre o Brasil, ao ponto criar uma esêola na nossa literatura, 
notadamente na nossa poética, o condoreirismo de Castro 
Alves, o condoreirisino de Tobias Barreto. Poucos foram con
doreiros pela dificuldade criativa desta escola. 

Esse é o tempo de Pedro Américo, Nesse tempo, buscou 
a formação científica recomendada pelo francês, que, nesse 
momento, tinha o seu sol brilhando na França: Auguste Com
te, que estava fixando todas_ as bases_dQ_positivismo. Um 
positivismo que teria grande influência nO Brasil e que levava, 
exatamente, à essa formação cien_t(fica. 

Ninguém que se prezasse ousaria deixar de conhecer o 
segmento científico, de entender a ciência como um_ todo e 
de dividi-la apenas para propiciar à mente humana um como
dismo que permitisse assenhorear-se dessa ou daquela fatia 
científica. Auguste Com te começava a classificação das_ ciên
cias pela Lógica, a que chamava de Matemática e iria terminar 
na sociologia futura, fazendo, no entanto, essa-classificação 
apenas pela ordem lógica dos fenômenos, não para fazer a 
divisão ao bel-prazer de entender que tudo é dividido. Ele 
compreendia a universalidade das coisas. 

Pedro Américo· é cxatamente desse tempo, e foi nesse 
tempo, sobre essa influência, que foi à Europa formar-se no 
conhecimento cientifico, nas ciências físicas. Isso é muito para 
um pintor, para· Um artista plástico. Muito acham que pintar 

basta a inspiração, basta trancar-se em um ateliê ou ir em 
busca de uma paisagem. 

Pedro Américo não foi assim. Pedro Américo pintou com 
o seu conhecimento, com o seu sentimento histórico, acima 
de tudo, com o seu conhecimento histórit.":o, com o conheci
mentO da História do Brasil e, mais ainda, com o conheci
mento do sentimento brasileiro. Não há figura histórica sua 
que não carregue nas faces o sentimento da brasilidade. 

Marcou, exatamente, por isso, foi culto e hábil; enfermiço 
durante 15 anos de sua vida, lamentavelmente os anos que 
coincidem com sua atividad_e política, até a sua morte no 
exterior. 

Sr. Presidente, não consegui preparar o meu discurso 
para que o fizesse em melhor estilo e com melhor qualidade. 
Mas apresento, aqui, os meus sentimentos e minhas louvações, 
cofio representante do PMDB e como representante do Esta
do do Ceará, à figura exponencial do grande paraibano Pedro 
Américo. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Exm' Sr. 
Ministro Luiz Octávio Gallotti, Presidente do Supremo Tribu
nal Federal; Exm"' Sr. Deputado José Luiz Clerot, represen
tante do Governo do Estado da Paraíba; Exm~'s Srs. Embaixa
dores; demais autoridades civis e militares; limo Dr. Joacil 
de Brito Peteitã,-Pres_idente do Instituto Histórico e Geográ
fico da Paraíba; Srs. Deputados, Srs. e Srs. Senadores: 

Esta sessão especial não deve significar apenas um reco
nhecimento aos méritOs de Pedro Américo ao ensejo do ses
quicentenário do seu nascimento, mas, sobretudo, uma home
nagem do Senado Federal à arte brasileira, que ele soube 
elevar com a tecedura de gênio e a fidelidade de apóstolo. 

Muito cedo, na cidade de Areia, na Paraíba, onde nasceu, 
a beleza poétka dã Serra da Borborema impregnava os sonhos 
e as idéias em ebulição do menino que, aos 7 anos, já reve1ava 
a vocaçã9 para o desenho, como retratista exímio. 

Descendente de uma família de músicos e CompositOres·; 
tudo contribuía para o desenvolvimento de suas qualidades 
natas. Não tardou a ser convidado por Jacques Brunet, um 
cientista francês que por-ali passava. para acompanhá-lo numa 
expedição científiCa, ·ocasião em que percorreu o sertão das 
províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará e Piauí. Durante os vários meses em que integrou a 
expedição, desenhou, com a mesma habilidade do retratista, 
a flora e a fauna do Nordeste. Preparou-se para vôos mais 
altos em outras piagas, construindo caminhos, sob o influxo 
do entusiasmo e da vontade obstinada de fortalecer e aprimo
rar conhecimentos. Partiu para a Capital do Império, matricu
lando-se no Colégio Pedro II e, posteriormente, na Academia 
de Belas Artes, onde conquistou como aluno brilhante inúme
ras medalhas de ouro e prata. Nesse período, surgiram as 
primeii"as obras do desenhiSta espontâneo e "colorista fluen
te", destacando-se, entre elas, "Jesus na cana verde", "Mater 
Dolorosa", "S. Miguel", e "S. Pedro ressuscitando a filha 
de Tabira". -

Mas Pedro Américo queria mais --a preocupação com 
o saber dominava a inteligência privilegiada do jovem. Parecia 
viver num laboratório fecundo, dedicando-se à arte que abra
çara e; ao mesmo tempo, aos estudos científicos e literários. 
Solicitou e obteve de Pedro II uma bolsa de estudos no exte
rior-:- Em Paris fez cursos na EScola de Belas Artes, no Instituto 
de Física Ganot e tornou-se Doutor em Ciênciás Naturais 
pela Sorbonne. Em toda sua carreira- atestam os bióg~afos: 



Setembro de 1993 . DIÁRIO DO CONQRESS() NACION}\L (Seção II) Quarta-feira 1" 8269 

"Foi constante a preocupação com inVestigãções 
científicás ·e coni o cultivo das letras, numa intenção 
clara de personificar o tipo ideal do artista renascentista 
de espírito enciclopédico, capaz de harmonizai-aS mani
festações do s_entimento com a.s da _razão; _em outras 
palavras. a conciliação entre a arte e a ciêhcíi:·-· -

Pelo ensaio "Refutação à Vida de Jesus_ d$=_Renan", .foi 
condecorado pelo Papa Pio IX com as insígnias da Ordem 
do Santo Sepulcro. Participou da corrente filosófica eclética 
e produziu, a esse tempo, telas da maior importância, como 
"Moisés sobre o Monte Nebo" e "A Carioca." _ldentificaVa-se, 
assim, a dimensão do literato, do filósofo com-asg"tórias do 
Pintor .--os planos do ideal, traçados por Pedro Américo, ponti
lhavam a sua trajetória, consagrada pela versatilidade do seu 
talento e pela riqueza de su-a obra. 

Impulsionado pelo sentimento_ do reencontro entre ir
mãos, regressou ao Brasil e obteve aqui a primei ia classificaÇão 
no concurso para provimento da Cadeira de Desenho da Aca
demia Imperial de Belas Artes, com a tela "Sócrates afastando 
Alcebíades dos braços do Vício". 

O espírito irrequieto do pintor na busca incessante de 
intervir no processo de evolução cultural, deterrpinou a sua 
volta à Europa, onde, com a coragem e a fibra do nordestino, 
enfrentou as maiores dificuldades, inclusive de ordem finan
ceira. Nada, entretanto, o fez retroceder. Poss-uíã a capacidade 
de passar, pela consciência elaborada da razãq, do pensamento 
a ação. Assim é que, em 1868, recebeu da Universidade de 
Bruxelas o título de Doutor em CiênciaS Naturais, "após defe
sa de tese sobre a liberdade do método e do espírito de sistema, 
no estudo da naturezan. 

Os êxitos. de Pedro Amériçc;>,_ portanto, não podem ser 
creditados a uma simples determinação do destir10. Foram 
obtidos com a vigília corajosa do artista que, com fé inquebran
tável, concretizou no livro. op no pincel a genialidade do sábio. 

Embora vivendo no exterior, a maior parte da sua vida, 
nunca esqueceu o _Brasil. 

Certa vez, disse: 

"Mas por que foi que conservei a pureza relativa 
de minha linguagem no meío de povos que não sabem 
o português? Porque vivi, constantemente, no silêncio 
da oficina com a memória e a imã.ginação cheias dos 
homens e das coisas do meu País: e é por isso que 
me vejo embaraçado para responder a quem me per
gunta onde tenho residido. Porque, se é verdade que 

-tenho vivido longamente entre povos diversos do nosso. 
esse fato puramente acidental na minha existência, não 
me tem privado de continuar a viver na pátria brasileira 
pelo coração e pelo espírito''. 

Foi esse sentimento de brasilidade que o inSPirou a pintar 
a ·nsatalha de Campo Grande", os- RetratOs ele_ D. Pedro 
I e D. Pedro II, o "Passo da Pátria" e a célebre tela "Batalha 
do A vai." 
_ Com a proclamação da República, os paraibanos, numa 

demonstraÇão de admint.ção ~respeito, elegeram Pedro Amé-
rico Deputado à Constituinte de 1891. -

· HOje, nã qualidade de Presidente do Senado Fedefã.t. 
representando nesta Casa o Estado da _Paraíba, sinto-me pro
fUndamente honrado em proclamar a grandeza de um artista, 
de um filósofo, de um sábio que a Panlfba tem orgulho de 
haver legado ao mundo. 

Associo-me, portanto, em meu nome pessoal e em nome 
dos demais componentes da Comissão Diretora do Senado 
Federal, às homenagens prestadas a Pedro Américo- nesta 
sessão especial do Senado, pela passagem do seu sesquicen
tenário. (Palmas.) 

Ao encerrar a sessão, a Presidência agradece a presença 
das autoridades civis, militares, diplomáticas e eclesiásticas 
e convida todos para comparecerem à solenidade de lança
mento do livro ;•Pedro Américo" -sua Yida e suas obras", 
do Embaixador J .M. Cardoso de Oliveira, a realizar-se agora 
no Salão Nobre do Se;oado Feder_al. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12h20miri.) 

Ata da 176a Sessão, em 31 de agosto de 1993 

3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Nabor Júnior e Lucídio Portel/a 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: . . . . . 

Afíonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ Aluízio 
Bezerra _ Álvaro Pacheco _ Amir l..ando ___ Bimi V eras __ Ch~gas 
Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho _ Dario Pereira :_ Dirceu 
Carneiro _ Epitácio Cafeteira _ Esperidião Amin ~Eva j3lay _ 
Flaviano Melo _Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ 
Gilberto Miranda _ H_enrique Almeida _ Humberto Lucena _ 
Jrapuan Costa Júnior_ João Calmon _João França _João Rocha_ 
Jonas ·Pinheiro _ José Fogaça _ Lãvoisier Maia _ Levy Dias _ 
Lourival Baptista _ Lucídio Portella _ Magno I!acelar _ Mansueto 

de Lavor _ Mauro Benevides _ Meira ~tlho _ Nabor Júnior _ 
Nelson Wedekin _ Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Derzi _ 
Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Teotonio Vilela Filho _ V almir 
Campelo _ Wilson Martins. · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de 
piésença acusa o Coril)Jarécinlento de 43 Srs. Senadores-- Ha

-vendo número_ regimental, declaro aberta a s.ess_ão .. 
_Sob a proteção de Deus; iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. la Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o -seguinte. 
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EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados: 
N" 300, de 1993 (n" 539/93, na origem), de 27 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei n" 30, de 1993-CN, que altera 
dispositivo da Lei n" 8.694, de 12 de agosto de 1993, sancionado 
e transformado na Lei n' 8.698, de 27 de agosto de 1993; 

N'' 301, de 1993 (n" 543/93, na origem), de 27 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 80, de 1992 (n' 
906/91, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 
24 do Decreto-Lei n" 3.689, de 3 de outubro de 1041 ~Código 
de Processo Penal, sancionado e transformado na Lei n" 8.699, 
de 27de agosto de 1993; e 

N'' 302, de 1993 (n" 544/93, na origem), de 27 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei_ de Conversão nç tS; de 1993, 
que dispõe sobre a política nacional de salários, sancionado 
e transformado na Lt!i n" 8.700, de 27 de agostode 1993. 

A VISO DO MINISTRO CHEFE DA CASA CIVIL 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N\' 1.836/93, de 30 do corrente, encaminhando informa
ções sobre os quesitos constantes do Requerimento n9 405, 
de 1993, de autoria do Senador Esperidião Amin. · 

As informações foram- encaminhadas, em cópia-;, 
ao Requerente. 

O Requerimento Vai ao arquivO 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_,-:- O Expe-
diente lido vai à publicação. _ . 

A Presidência recebeu, do Banco Central_ do S.rasil, os 
Ofícios It"S S/90 e S/91, de 1993 (n"s 1.986 e 1.987/93, na 
origem), solicitando, nos termos da Resolução no 36, de 1992, 
do Senado Federal, autorização para que as Prefeituras Muni
cipais de São João do Caiuá- PR, e de Faxinai do Soturno 
_,RS, possam co"ntratar operações de crédito, para _os fins 
que especificam. _ 

As matérias serão_ despachadas à Comissão d.e Assunto!i 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dCncía recebeu, do Banco Ceritral do Brasil, os OfíCios- ô~>S 
1.735 e 1.939/93, enCaminhando relatórios sobre endivida
mento dos Estados, dos MunicípiõS'e -do Distrito Federal, 
referentes aos meses de junho e julho do corrente ano. 

As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos 
Económicos, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu, da Prefeitura Municipal de Cerro Largo, Esta
do do Rio Grande do Sul, o Ofício n' S/92, de 1993 (n' 170/93, 
na origem), solicitando, nos termos da Resolução n~ 36, de 
1992, do Senado Federal, autorização para que possa contratar 
operação de crédito, para os fins que especifíca:-

A matéria será despachada â Comissão de Assuntos Eco
nómicOs, onde aguardará a complementação dos documentos 
necessários à sua instrução. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em sessão 
anterior foi lido o Requerimento n~ 808, de 1993, do Senador 
Ju~ahy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 43, II, do 

Regimento Interno, licença para se afastar dos trabalhos da 
CaSa no período de 30 de agosto a 3 de _setembro do corrente 
ano. 

O Requerimento deixou de ser votado naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

- Em votação o requerimento. 
Os Sis. Senadores que o aprovam queirain pCrmanecer 

sentados.(Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à lista de oradores. - · - · 

Conc_edo a palavra ao nobre Senador Moisés Abrão. 

O SR. MOISÉS ABRÃO (PPR-TO. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, por respeito 
a esta Casa, que problemas muito maiores teria a debater 
na atual conjuntura nacional. venço o constrangimento de 
vir à tribuna no dia de hoje para rebater os ataques caluniosos 
e difamadores que me foram dirigidos, nos últimos dias, por 
dois Deputados irresponsáveis e por alguns sctorcs desinfor
mados__ da imprensa nacional. 

Constrangimento sim, porque em todos os rriandatos a 
mim conferidos pelo povo, jamais, em tempo algum, deles 
utilizei-íne para tratai" de defesa própria ou para abordagem 
de assuntos empresariais do meu interesse_. 

Por julgar incompatível o exercício concomitante do man
dato popular e do gerenciamento de negócios empresariais, 

-afastei-me, há quatorze anos, da direção das empresas das 
quais sou acionista. No entanto, essa postura, que_ considero 
indispensável à política com étíca, não está conseguindo ser 
um dique a impedir a avalanche de calúnias e aleivosias contra 

-1rliftCa-ssátadas por quem não se norteia por es·ses mesmos 
priildpios éticc:>s. 

Incapazes de separar o Senador do empresário, como 
se essa vinculação fosse obrigatória, concentram seus ataques 
não no cidadão Moisés Abrão e nas empresas das quais ele 
participa como acioll_ista, m_':l_S_ no Senador da República, que, 
por um dever de cOnsciênéía; tem-se mantido em trincheira 
político-partidária contrária aos interesses desses maus parla-

--mentares. 
-o ataque a detentor de mandato parlamentar. mesmo 

com o sacrifício da verdade, significa espaço na mídia, o cami
nho mais fácil para-a promOção pessoal, aillda que se releguem 
a s_egun.do plarlo os verdãdeiros interesses dã. Nação. 

Nada satisfaz a sanha daqueles que não têm compromisso 
com a verdade e muito menos com a realidade dos fatos. 
Procuram, através de informações infundadas, acobertar o 
desmando, a má gestão da coisa pública e, principalmente; 
a corrupção. Esta não tem cor partidária e muito menos escrú
pulos no aliciamento de alguns dirigentes e c!etentore:s de 
mandato, pois esses-lhe servem de escudo para a sua conve
niente perma-nência. na escuridão da impunidade. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se lhes falta respeito 
ao Parlamento, a mim não faltará,_ çom a graça de Deus. 
E é em nome desse respeito ao Congresso Nacional, partíCu
larmente a esta Casa à qual tenho a honra de pertencer, que 
passO a responder às maledicências de quem, em outras cir
cunstâncias, trataria em foro m3.is adequado para o corretivo 
dessas irresponsabilidades. 

No penúltimo final de semana, o Jornal do Brasil estam
pou; em matéria assinada pelo jornalista Celson Franco, acu
~çóes feitªs Por um Deputado Fede"ral que, pela forma como 
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coloca suas calúnias, bem mostra a sua incapacidade para 
disting_l!_ÍT Um pé de alface de um pé de feijão. É de se lamentar 
ainda o procedimento desse jornalista, possivelmente creden
ciado em uma das Casas do Congresso Nacional, que, pondo 
de lado os mais comezinhos princípioS do jor.rialisffió informa
tivo. deixou de procurar-me na investigação dos fatos e tomou 
como verdade a versão dada por quem mentiu. Muito mais 
do que a mim e à InstituiçãO, desrespeitou o leitor, o cidadão 
que, acima de tudo, tem direito de acesso às informações 
verdadeiras. Deveria tomar o exeniplo de outros colegas seus 
que. dignificando a nobre profissão, procuraram-me para-elu
cidar-se sobre o mesmo· assunto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a rnatéri~ publicada -na 
edição do dia 22 do corrente so_b o_ títuio "Deixar a Comida 
Apodrecer É um Bom Negócio", diz, textualmente: 

"O Senador Moi•és Abrão (PPR-TO) por exem
plo, tem urna dívida dc_276 bilhões çom a CONAB, 
por perda e desvio de grãos. O Governo, contudo, 
continua lhe pagando pela utilização de vinte e_ três 
de seus armazéns cm Goiás e Tocantins. é._ o melhor 
negócio do mundo, uma mina", diz o Deputado. 

Nada mais capciosa e mentirosa é essa informaç-ão, dcs
comprornissada com a dignidade, com a honra e com o man
dato que é exercido por delegação popular. Nem o Senador, 
nem o ex-Deputado, nem o--cidadão Moisés AbrãQ prestou 
jamais, em tempo algum, serviços ao Governo Federal e, 
muito menos, celebrou qualquer CõOúaio com órga:Os gover
namentais, por não possuir, a qualquer tempo, nenhuma firma 
individual que pudesse justificar tamanha aberração corno a 
publicada pelo referido jornal. 

Feitas essas considerações prelimiiüúeS, ·entfáieí agora 
nos aspectos que geraram as mencionadas calúnias. 

O grupo etnpreSarial do qual sou acíonista existe há mais 
de 30_anos, com algumas de_ suas unidadcs_atuando e_xatamente 
no setor agropecuário. 

A Empresa de Armazéns Gerais tem Uma das maiores 
capacidades estáticas da iniciativa priv~da nacional,,detenqo 
aproximadamente 230 mil me_tros de área construída nas fron
teiras agrícolas dos Estados de Goíás, Mato Grosso e Tocan
tins. Esses inVestimentos foram reaHzadOs nos-Uhíinos -30 anos, 
com recursos próprios da empresa, sem nunca tê-los bUScado 
em qualquer instituição bancária oficial, v3IC dizer, sem recur
sos subsidiados para fazer frente a tais investimentos. 

Essa empresa armazenou nas fronteiras agrícolas desses 
Estados e nos seus termin_ais- de Golâriia, Cuiabá e Anápolis 
701.776.931 toneladas nos anos em que a CONAB levantou 
o hbtórico de seus estoques. ' · , _ · · 

Ao encerrar suas vendas, já no pn~ximo mês,'e; ao ~r;;:rar 
os estoqu~s localizados n~ssas unidades armazenadoras,_ se.rá 
constatada urna quebra de armazenagem da ordem de 1,2% 
sobre as setecentas e uma mil toneladas. 

Não tenho o menor receio em -desafiar a CONAB·a- apre
sentar índice tão baixo Cm qualquer das três mil ·unidades 
armazenadoras existentes no País, principalmente, levando-se 
em conta que esses· estoques estiveram irresponsaVelmente 
armazenados em uma média de seis anos. Desafio ainda a 
CONAB a apresentai' o seu -próprio TddiCe 'de quebra por 
armazenagem nos estoques que ela própria guarâou em seus 
armazéns. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a empresa armazenadora 
da qual sou um dos acionistas jamãfs-. em tempo algum. deixoU 
de assumir toda e qualquer responsabilidade ínerentt! aos pro
dutos por ela armazenados, seja de produtores rurais, entre 

os quais se inclui como cliente um dos deputados denunciantes, 
seja do comércio em geral, ou principalmente de órgãos públi
cos envolvidos na execução da política de preços mínimos. 

A legislação que rege o setor é antiga, mas é bem clara 
quanto às responsabilidades_ pela guarda dos produtos em ar
mazéns gerais, especialmente pela perda qualitativa e quanti

- tativa dos produtos ali estocados. 
Por isso mesmo, é preciso enfatízar: nunca a CONAB, 

em tempo algum, efetuou qualquer cobrança relativa aos nú
meros que, de forma inconseqüente, agora se divulgam através 
da imprensa. 

Faço, assim, um terceiro desafio à CONAB: que- apre
sente tal cobrança com a época em que foi feita e mostre 
os critérios adotados para chegar a esses números. Nas rela
ções comerciais, como é notório, cabt.: ao credor cobrar e 
ao devedor, pagar. Se por quaisquer que sejam os motivos 
deixar o devedor de quitar o seu dêbito, cabe ao credor execu
tar a dívida. Nenhum desses.Eatos jurídico-comerciais existem. 

Pela primeira vez, deparo-me com inusitada cobrança, 
através da imprensa, sem que nem mesmo a CONAB saiba 
explicar os números apresentados. Aliás, o próprio Ministro 
da Agricultura declarou, faz poucos dias, em cadeia de rádio 
-e televisão, que, há dois anos, essa empresa não consegue 
fechar a sua contab_ilidade. E o que é mais grave: o Diário 
Oficial da União, em- sua edição do_ dia 20 de agosto próximo 
passado, estampa o texto da Portaria n~ 427, de 18 do mesmo 
mes, através da qual o Ministro da Agricultura baixa a seguinte 
determinação: 

"Considerando a presente necessidade de que seja 
procedida avaliação do estado de conservação dos esto
ques de alimentos do Governo_Federal, res_plve: _ 

Art. }\' Determinar à Companhia Nacional de 
Abastecimento- CONA'B, que contrate, sob a rnoda
l_idade de licitação descentralizada, empresa de audi
toria independente para proceder ao levafltâinCnto- da 
situação real dos estoques de produtoS agropecuários 
d<? Governo Federal". 

Sr. P'fesidente. Srs. Senadores, não poderia haver melhor 
- reconhecimento público por parte do Sr. Ministro da Agricul

tura, a quem a CONAB está subordinada, de que essa compa
nhia sequer tem o conhecimento da sua real. sit~ação .. Muito 
menos capacidade para promover tal levantamento~ já que 
se faz necessária a contratação, por preços altíssimos, de uma 
empresa de auditoria externa, às custas, é claro, da própria 
CONAB perdida nos descalabros da má administração. E 
o .que é mais grave: isso se dá no momento em que o Governo 
dispõe ·de apenas 1.200.000 toneladas de estoque, a se ffnda
réth dt!ntro de 30 dias, restando-lhe unicament~ o serviço 
afetõ ·ao aspecto contábil. Isso quer dizer que tere_mos, em 
futuro próximo, urna gigantesca empresa com 5.081 funcio
nários totalmente ociosos, já que não terão de administnir -
nenhum estoque de grãos, inquestionavelmen te _o se_tor de 
maior mOvimento dessa Companhia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as levianas acusações di
vulgadas por alguns segmentos da imprensa encontram um 
verdadeiro paradoxo frente às declarações feitas, nO·dia 26 
de maio do ano corrente, pelo Sr. Wilson Brandi Romão, 
à época Presidente da CONAB e no exercício interino do 
cargo de Ministro da Agricultura. Naquela data, quando co
rnandoú pessoalmente o início da fiSc3.liiação- dos estoques 
de produtos da CONAB, declarou à imprensa escrita e televi
sada de Goiás, cuja gravação tenho em meu poder, de que,_ 

I 



8272 Quarta-feira Í'' l:>JÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1993 

a iriiciava pela empresa da qual faço parte, por ser essa uma 
empresa modelo de todo o sistema armazenador do Estado, 
inexistindo, portanto, qualquer irregularidade_._ Do contrário, 
não seria modelo. 

Entretanto, no dia 28 de maio, duas funcionárias especial
mente trazidas do Rio de Janeiro, da Superintendência da 
CONAB naquele Estado, de nomes Paula Roberta B. Santos 
e Rejane Maria C. Bezerra, fato inexplicável diante da existên
cia da sede da CONAB em Brasília e da regional de Goiás, 
elaboraram laudo de vistoria, no qual constou que na medição 
das pilhas verific:_ou-se diferença entre as 10.933 toneladas 
remanescentes e as 9.332 toneladas por elas -estimadas. Essa 
notificação somente foi enviada à empresa em 19 de julho 
de 1993, ou seja, dois meses após a vistoria, sem nenhuma 
argumentação técnica cjue justificasse tal assertiVa. 

O Sr. João Rocha- Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. MOISÉS ABRÃO - Ouço o aparte de V. Ex•, 
nobre Senador. 

O Sr. João Rocha - Nobre Senador Moisés Abrão, V. 
Ex~. que tem um passado transparente c uma atividade empre
sarial brilhante, cuja convivência, nesta casa, é--um exemplo 
de honestidade c de seriedade, não precisaria prestar esclareci
mentos aos nobres colegas. Mas o seu pronunciamento é fun
damental para que a sociedade brasileira tome conhecimento 
de que denúncias vazias, sem nenhuma fundamentação, pro
curam atingir a sua pessoa, ainda mais porque ocupa um man
dato parlamentar. Temos acompanhado, através da imprensa, 
a existência de mais de 5 mil inquéritos na CONAB para 
identificar aqueles verdadeiros sonegadores do estoque do 
produto armazenado pelo Governo, mas V. Ex" tem demons
trado uma tranqüilidade tão grande que, através de sua inicia
tiva, foi proposta a instalação de uma CPI para analisar a 
vida da CONAB nos últimos 10 anos, numa prova inconteste 
de que V. Ex•, nesta Casa, nada tem a temer. Quero também 
registrar, ao lado_ de V. Ex\ a nossa preocupação com essas 
pessoas desinformadas e mal intencionadas que buscam, nos 
últimos instantes, ferir a hombridade dç,Congr~so Nacional 
e, particularmente, a do Senado da República. Comungo com 
V. Ex~ em querer tornar os fatos transparentes, mostrando 
para a sociedade do Brasil o que se fez nesses 10 últimos 
anos no que se refere ao transporte e armazenamento de 
grãos e as verdadeiras pessoas que desviaram os produtos 
do Governo. Mas V. Ex~. como bem frisou, não pode servir 
de instrumento para aqueles que querem denegrir a sua ima~ 
gem de empresário bem sucedido, há mais de 30 anos, no 
ramo da armazenagem. Tenho certeza de que esta Casa co
munga conosco esse mesmo pensamento e dará a V. Ex~ todo 
o apoiO na ComiSSãO" Páftamentar de Inquérito. Ternos certe
za, Senador Moisés Abrão, que, através da conclusão da Co
missão, mais uma vez V. Ex• irá demonstrar a esta Casa que 
busca soluções para os problemas mais profundos mas que 
não aceita ser identificado com aqueles que realmente devem 
ser penalizados. Quanto a V. Ex", conte com· todo o apoio 
deste Senador. Muito obrigado. 

O SR. MOISÉS ABRÃO- Agradeço o aparte do Senador 
João Rocha. Suas-palavras passam a ser- parte integrante do 
meu discurso. 

Senador João Rocha, a Comissão Parlamentar de Inqué
rito deverá se instalar, ainda esta semana, para investigar 
os 10 últimos anos de atividade da Companhi-a Nacional -de 
Abastecimento, e de suas antecessoras, não apenas no que 

diz_ respeito à armazenagem Jfiãs também à c•ercialização 
e transporte de grãç:>_s. Essa Comissão haVÚá de,apurar e 
responsabilizar aqueles que prestaram serviços não condizen· 
tes.com aquilo que sempre se propuseram a fazer. Será fácil 
constatar o responsável pelo maior desvio de grãos no setor 
de armazenagem, inquestionavelmente, a própria CONAB, 
que conseguiu o absurdo de colocar como crédito o prejuízo 
decorrente_ dos seus próprios desvios. Na lista de devC:cJores 
aparece a própria CONAB devendo à empresa. 

Coincidentemente, no m~smo dia cJa referida vistoria por 
parte_ das técnicos do Rio de Janeiro, fiscais do Banco do_ 
Brasil ali procediam sua fiscalização de rotina, sem que_qual
quer diferença de estoque ficasse constatada. Essa mesma 
fiscalização foi repetida no dia 5 de agosto de 1993 e no laudo 
do Banco do Brasil, que tenho em meu poder, inexiste qual· 
quer diferença nos estoques remanescentes. 

Entre as vistorías promovidas pela CONAB ·e pelo Banco 
do Brasil, prefiro, por razões óbvias, ficar com a segunda. 
E o __ que é mais grave: inesmo emitindo um laudo com a 
propalada diferença, a CONAB .colOcou à venda nas Bolsas 
de Mercadorias os estoques que ela mesma afirmou não exis· 
tirem. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MOISÉS ABRÃO- Tem V. Ex' o aparte. nobre 
Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Nobre Senador Moisés Abrão, 
quero me louvar nas palavras ditas pelo nobre Senador João 
Rocha, em s~u aparte, quandq assinala ser desnecessária, de 
certa forma, essa prestação de contas no âmbito do Senado, 
pois todos nós, Colegas, o conhecemos, o estimamos e, sobre
tudo, õ admiramos.- pela lisura com que tem-se Conduzido 
em toda sua vida pública. Mas não é demasiado prestar essas 
informações, em resgate à sua honra e à sua dignidade, macu
ladas por infâmias de adversáriOs- políticos. Nobre -Senador, 
todos nós sabemos- e a classe política mais do que qualquer 
outra- que estamos nos aproximando de um ano eleitoral, 
quando, provavelmt;:nte, to_dqs nós seremos candidatos a um 
ou a outro cargo ~Íetivo~ TOdos os políticos, sem exceção, 
têm adversários. são vítimas da inveja de muitos concorrentes 
desleais, que usam de artifícios espúrios, da calúnia e da difa
mação para serem bem sucedidos nas suas empreitadas. Mas 
~ mentira t_em pernas curtas e- riã.O Prospera dla'nte da verdade. 
A verdade, ditada pela vida de V. Ex~ no Estado de Goiás, 
e hoje no do Tocantins, é o seu maior teStemunho, a sua 
maiOr defesa, pois não fora essa dignidade, essa honra, esse 
comportamento ético que tem tido V. Ex~ e toda sua família, 
V. Ex• não estaria ocupando uma cadeira no Senado Fe'deral. 
Digo isso c;om- a tranqüilidade de quem conhece a vida pública, 
pri~cipalme1_1te neste instante em que os adversários, aprovei
tando o terreno fértil e o clima favorável à prosperidade da 
difamação, da caN~ia e da injúria-. t~ntarn_ vencer seus concor
rentes -no "tapetão", como se diz normalmente. De modo 
que, nobre Senador, essas calúnias e acusações não o atingem 
nem o alcançam. De minha parte, fique convicto V. Ex~. 
jamais ousaria pensar-que essas calúnias e difamações tivessem 

· a menor fundamentação. V. Ex• permanece, tanto no meu 
conceito quanto no do Senado Federal, com a mesma integri
dade, a mesma honra e dignidade que o _elegeram para esta 
Casa, tornando-se um dos seus_ mais ilustres membros. Esta 
é a palavra que trago neste momento, cedendo a V. Exa toda 
a minha solidariedade e confiança. Sendo V. Ex~ o autor do 
pedido de instalação de uma CPI para apurar irregularidades 
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no âmhito da CONAB, V. Ex'' está, como di~s~ ·a Senado_r 
João Rocha, passando o primeiro c maior atestado de idonei
dade moral. 

O SR. MOISÉS ABRÃO - Agradeço as palavras ~gene· 
rosas do nobre Senador Jonas Pinheiro. Gostaria apenas de 
acrescentar, Senador, que essas calúnias e infâmias servita:m 
para alguma coisa. Serviram para que nós, pela pdnicif::\~Vez 
na histúi"ia deste País, pudéssemos escancárar, de uma vez 
por todas, as portas da CONAB, para que· a Nação brasileira 
venha a tomar conbeçimento do verdadeiro caos que se insta
lou naquela companhia e nas suas antecessoras, CFP, CIBRA
ZEMeCOBAL. 

O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V . .E>;~.I.l_m aparte? 

O SR. MOISÉS ABRÃO - Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Lourival Baptista- Senador Moisés Abfão, quero 
dizer a V. Ex~ que estou lhe escutando com_ muita atenção. 
Ouvi também os apartes que lhe foram oferecidos pelos Tiobres 
Senadores João Rocha e Jonas Plilheiro. Serei breve. Quero, 
simplesmente, dizer a V. Ex~ que lhe quero prestar solidarie
dade, em apoio ao que disseram a s~1,1 respeito. Continue 
V. Ex~ a sua obra, andando para a frente e para o alto, que 
Deus lhe ajudará. 

O SR. MOISÉS ABRÃO - Agradeço as palavras do 
nobre Senador Lourival Baptista. Qeverei tê-laS semp-re em 
mente, durante o período em que esti'!er na vida pública. 

Muito obrigado, Senador. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex• Um aparte? 

O SR. MOISÉS ABRÃO- Com todo prazer, nobre Sena· 
dor_Magno BacelarL -

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador M_oisés Abrão, 
gostaria de apartcar V. _Ex" para felicitá-lo pela atitude e pelo 
pronunciamento. O País está a exigir de tod9s nós exemplos, 
e quando V. Ex• vem à tribuna e faz a sua defesa, desãfiaridó 
a quem o acusou e aos órgãos do GOVerno envolvidqs que 
abram sindicâncias, V. Ex~ repara esta Casa do julgamento 
que muitos fazem apressadamente, e mostra à Nação que 
tem respeito pelo mandato, pelo povo c pela Casa que nos 
abriga. Ê assim que os homens de bem agem. V. Ex• dísse 
que foi bom o episódio, para que se possam apurar os fatos.. 
Digo que talvez tenha sido bom, embora lamentável, para 
que o povo brasileiro saiba que os SenadOreS agé'm á)m-dígni
dade. E V. Ex'" demonstra iSso,"náo·tcndo medo da apuração 
dos fatos; Pelo contrário; pede q"ue sejani àbertaS as ConliSsões 
Parlamentares de Inquérito, para que fiquem provadas a sua 
dignidade e a honra do seu nom~. mais em respeito ao povo 
do Tocantins c a esta Casa do que -pelo próprio orgulho. 
Parabéns a V. Ex'" -

O SR. MOISÉS ABRÃO - Agradeço as palavras do 
Senador Magno Bacelar, que passam a fazer pafte-âo meu 
pronunciamento. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadoi"_es, lamentavelmente, 
as inverdades não param aí. A CONAB mentiu ao MiOistro 
da Agricultura, que, por sua vez, mentiu ao Presidente da 
República, e este, enganado, repassou a mentira ao povo, 
ao determinar que o seu Ministro 9ivulgasse, em nome da 
transparência, os falsos dados que lhe foram fornecidos. Com· 
isso, informou-se ao público o saldo devedor_ do qual, presumi-

ve_lm_entc, seria respÕnsável a empresa de que participo como 
acionista. 

Repito, essa dívida riunca foí cobrada e, a bem da verda
de, devo esclarecer que, no ano de 1991, a diretoria da empre
sa, informada de irregularidades em duas uriídades se_diadas 
no Estado de Tocantins, imediatamente mandou inspecionar 
essas filiais. Foram constatados, então, vários atas irregulares 
cometidos pelo gerente local d.a_ empresa, em conluio com 
diversos produtores e comc_rciantcs. As medidas saneadoras 
foram de pronto tomadas e solicitou-se à Delegacia de Polícia 
de Alvorada (TO) a abertura do competente inquérito policial, 
que culminou com a prisão do referido gerente e o indicia
menta de produtores rurais e beneficiadores de arroz. 

Esse fato foi comunicado imediatamente à CONAB, pre
cisamente no dia 20 de setembro de 1991, conforme correspon
dência que tenho em meu poder. Através dela, a empresa 
asSumia inteira responsabilidade por eventuais diferenças exis
tentes no quantitativo, e co.locava à disposição da CONAB 
garantia real, através de patrimônio cuja cópia de escritura 
foi anexada. No dia ·;w de novembro de 1991, a empresa 
confirmava, em nova correspondência à CONAB, as irregu_la
ridades detectadas e anexava Q inquêr~to policial em anda
mento. 

Ainda com relação ao mesmo assunto, existe uma outra 
correspondência enviada à CONAB, esta datada de 3 de feve
reiro de 1992, a qual se reporta àquelas duas citadas anterior-
mente. --

. Permitam-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que eu 
leia um trecho desta co~re_spondência: 

"Já foram apuradas causas ilícitas como faio gera
dor de algumas diferenças e novas diligências policiais 
estão sendo realizadas, com a constatação do envolvi
·m.ento de terceiros nessas ocorrências, tUdo conforme 
fotocópia inclusa. 

Assim, já se pode COncluir que nossa administração 
sempre agiu com lisura e seriedade, uma vez que as 
diferenças resultaram de atos de terceiros: 

J~Não obstante, ciente da sua responsabilidade civil 
· c rno_ral frente à pendência, reiteraniõs proposta- de 

solução indicada na coirespOn.dênda de 20 de set"embro 
de 1991, a qual certamente resolverá, definitivamente, 
ã- irregularid~de em pauta." - -

Mas, pasmem Sr. Presidente e __ ~r:::~. Senadores, até o ·dia 
22 do corrente, nenhuma respost::t havia sido dada a essas 
correspondências e, muito menos, foi dem~:mstrad~ interesse 
pela garantia real oferecida pela empresa até que se apurasse 
o débito. Somente nesse dia, através de uma, correspondênc~a 
com A. R. recebida por urna das filiais do. interior, _como 
se a CONAB não tivesse ou_ não soubesse o endereço .do 
escritório central da empresa, o assunto voltou a ser abordado 
por aquela Companhia. E o que mais impressio-na nessa carta
cobrança é a inexistência de explicação quanto ao débito apre
sentado. como se ao devedor não assistisse o direito de conhe
cer a sua origem. Tenho a certeza de que os critérios adOtados 
não passariam pelo crivo de qualquer_advogado recém-saído 
da faculdade. 

A grande verdade é que a protelação do acerto repre
senta, nada mais nada menos, do que a tentativa de ganhar 
tempo para saldar com a empresa o montante de 170 rnjlhões 
633 mil842 cruzeiros reais, à conta do atraso nos pagamentos 
que lhe são devidos, já que não conseguiu, do Tesouro_ Nacio
nal. o tão propalado repasse de recursos no valor de 
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CR$2.200.000.000,00 que deve ao sistema armazenador nacio
nal, como conseqUência de ser má pagadora. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as aberrações não termi
nam aí. Para que o Senado tenha noção exata do rombo 
existente na CONAB, é preciso que instalemos imediatamente 
a COmissão Parlamentar de Inquérito, criada no dia 19 próxi
mo passado, através de requerimento de minha autoria. 

É preciso esclarecer por que a Companhia solicitou ao 
Sr. Ministro da Agricultura a quantia de CR$2.200.000.000,00 
(dois bilhões e duzentos milhões de cruzeiros reais) para paga
mento dos atrasados que deve ao setor-a:rrnazeriador do País, 
conforme documento em meu poder, datado de 21 de julho 
de 1993, com a justificativa· de que essa seria a melhor forma 
de acertar suas contas, já que não poderia cobrar sem pagar. 

É preciso esclarecer os rombos provocados pela comercia
lização de produtos através da COBAL e d"e companhias de 
alimentação de alguns Estados brasileiros, a exemplo da 
EBAL, na Bahia, e da SAB, em Brasl1ia, que serviam a uma 
triangulação para retirada de produtos do estoque do Gover
no, a yreços simbólicos, que eram repasSados a terceiros. 

E preciso apurar o rombo causado pelo passeio de grãos 
pelo Brasil, quando, somente no ano de 1988, a Companhia 
de Financiamento da PrOdução, atf"avés de triangulação com 
a Rede Ferroviáriã Federal, transportou mais de 100 milhões 
de dólares sem concorrência. Esse passeio de safra é muito 
antigo c dele podem dizer ns familiares de um dOs Deputados 
denunciantes, que constituíram empresas sem _n_enhuma capa
citação técnica para participar da dança dosgrãos, que por 
muitos anos foi promovida pela antiga CFP. 

É preciso apurar o tamanho do rombo causitdo ao Tesou
ro Nacional nas operações de milho e soja, notadamente na 
troca desses produtos por óleo dcgomado e seus derivados. 

É preciso apurar- a-e-starrecedára troca de arroz nacional 
pelo arroz_da Tailândia, feita com uma única empresa e sem 
concorrência, sob o argumento de que o arroz sequeiro dos 
estoques do Governo não servia ao ConsUmo dos brasileiros, 
enquanto que, sob a mesma alegação, entre_gou-se, a preço 
vil, o arroz, que era imediatamente colocado no mercado 
interno pela mesma empresa que trazia o arroz importado. 

É preciso que se apure como pode urriã.-- Companhia do 
Go_verno, com um quadro de 5.081 funcionários, consumindo 
o equivalente a 400 mil toneladas de arroz de salário por 
ano, ou seja, uma fileira de 20 mil caminhões carregados 
de arroz, alugar seus armazéns a particulares por preços irrisó
rios e pagar-lhes pelos serviços prestados a preços vigentes 
de tabela, como conseqüência de não conseguir administrar 
o seu próprio patrimõitio. -

É preciso elucidar as operações de importação de feijão 
dos Estados Unidos e a triangulação das vendas da CFP para 
particulares, que imediatamente repassavam à COBAL por 
preços astronómicos. 

Precisamos apurar por que, no anõ-de-1987, essa Com-Pa
nhia tinha em seus estoques 4 milhões e 500 mil toneladas 
de arroz que não foram colocadas no mercado, perm~neeendo 
até hoje nos armazéns, sem·-que isso inibisse a prejudicial 
importação, no mesmo ano;de 1 milhão e 500 mil toneladas 
do mesmo produto. 

Na verdade, se ficarmos apenas nó sistema de armaze
nagem, teremos um leque de questões a serem respondidas 
para que a real situação desse setor venha à tona e possamos 
apurar, de modo cristalino, os desvios e os débitos acumulados 
ao longo do tempo. Como, por exemplo, a justificativa a 
ser dada quanto à polítiça adotada pela CONAB, em 

1987/1988, período em que, ao arrepio da lei, utilizou-se de 
usinas de benefiCiamento de arroz para estocagem dos seus 
produtos, em detrimento dos armazéns gerais para isso exis
tentes. 

_E não se_ diga que a CPI, na prática, seria inócua quanto 
aos seus efeitos, uma vez que apenas ensejaria a punição 
dos responsáveis por fatos passados, caso se concluísse pela 
culpabilidade dos envolvidos. Na verdade, só isso _já- seria 
um grande serviço prestado à Nação. 

Podemos ir alem, pois há fatos recentes a serem anali
sados e que são igualmente danosos ao Tesouro Nacional, 
como a autorização de importação de carne pelo Sr. Ministro 
da Fazenda, anunciada há poucos dias. _ 

- Quanto a isso, faço, desde já~ u-m veemente ·apClo ao 
Sr. Ministro: não permita -que ãCONAB administre essa tran
sação, sob pena de que se repita a desastrosa operação de 
importação das 100 mil toneladas de carne européia, realizada 
no primeiro semestre de 1991, e que causou um prejuízo de 
68 milhões de dólares à CONAB e ao País. 

Acredito que o Senado Federal, ao término dos trabalhos 
da Comissão Parlamentar de Inquérito, dará à sociedade a 
resposta que ela tanto merece, princip-ahTiente o seu sacrifi
cado segmento rural, ansioso por respostas quanto às razões 
da alarmente escassez do crédito rural, que no passado chega
va a 8 bilhões de dólares e hoje não passa dos 3,5 bilhões 
de dólares, levando nossa agricultura à bancarrota. 

-- É esse o ralo por onde escoa a nossa riqueza agrícola, 
que precisa urgentemente ser tapado se este País quiser um 
dia crescer, voltando a ver seu campo produzindo como sem
pre produziu no passado e impedir, definitivamente, que a 
cada ano a CONAB, entre pessoal e custeio, consuma 18% 
da produção nacional de arroz para fazer face às suas despesas. 

O Senado Federal pode e deve, com os meios de devassa 
que uma CPI proporciona, devolver a confiança ao setor pro
dutivo do País, colocando um fim nos d_esmandos que, em 
nome da agricultura brasileira, forarri e estão sendo coinetidos 
por administradores inescrupulosos ou incompetentes. 

O Sr. Esperidião Amin- Nobre Senador Moisés Abrão, 
sei que V. Ex~ está dando por c0ncluído o seu pronunciamento, 
mas eu, que o estava ouvindo, antes_ da sua conclusão de 
fato - de direito pode até estar concluído - , gostaria de 
oferecer um aparte, se V. Ex'1 e a Mesa permitirem. 

O SR. MOISÉS ABRÃO - Com o maior prazer, nobre 
Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin- Desejo me solidarizar, como 
já o fiz por escrito, com a iniciativa de V. Ex", aqui abordada, 
de elucidar essa questão, que é crõnica, histórica, estrutural 
e gerencialmente grave para o País. Solidarizo-me também 
co_rn o pronunciamento de Y- Ex~ na condição de se_u compa
nheiro de Partido e na condição de cidadão brasileiro preocu
pado com a fragilidade das posições que o próprio Governo 
vem assumindo a respeito dessa matéria, não apenas agora, 
nos últimos dias, quando o assunto ganha manchete, mas 
de há muito. Só para concluir, eu não votei em 1960. Em 
1960, eu tinha doze anos de idade, mas recordo a construção 
de_ um dos discursos_ mais brilhantes que ouvi, pelo rádio, 
na minha vida, o discurso do Padre Godinho no comício do 
então candidato a Presidente da República, Jânio Quadros. 
Padre Godinho construiu uma das peças mais bonitas de que 
tenho notícia, para descrever, em primeiro lugar, a alvorada 
numa floresta, como entra o primCiro rã.io de luz, como este 
primeiro raio de luz quebra a escuridão, como a umidade 
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da floresta é por ele agredida, tudo isto para descrever a 
alvorada e, no final, dizer que o Palácio da- Alvorada era 
a residencia de um cidadão, Presidente da República, que 
permitia a importação de feijão púâre. Todo o discurso foi 
construído para criticar o caso que, na época, 1959-1960, foi 
famoso. da importação de feijão podre pelo Brasil no Governo 
do Presidente Juscelino Kubitschck, que antcced_eu a eleição 
e a posse do Presidente Jânio Quadros.- Este é urri __ assunto 
que sempre será momentoso, principalmente num País onde_ 
existe subnutrição, fome e·onde existe uma-campanha de com
bate à fome. Acredito que V. Ex~ presta um serviço cOrajoso. 
porque conhece o assunto, e útil, ao propor, como já propôs, 
e eu subscrevi, o requerimento de constituição de uma Comis
são Parlamentar de Inquérito sobte o assunto. Como·seu cor
religionário, eu não poderia deixar de fazer este registro. 

O SR. MOIStS -AiiRAQ- Agradeço as palavr~s de V. 
Ex•. Senador Esperidião Amin, e com elas concordo. Trata-se 
de um problema crônico neste País: falta de recursos para
a agricultura, perda de produtos na colheita, importações de 
alimento~. Entretanto, acredito que o Senado Federal poderá 
f~zer muito através de uma· Comissão Parlamentar de Inqué
nt~, que não terá apenas a responsabilidade de apurar irregu
landadcs, mas tambt!m a de propor soluções que possam resol
ver no -seu todo, ou pelo menos em parte, a maioria desses 
problemas. 

Nobre Senador, para que V. Ex" tenha -idéia de como 
este é o País dos contrastes, dentro de 30 dias, o Brasil não 
terá um quilo de atroz Coiilo-eS:tóque reg~Ia-d_or. Liquidaram 
os estoques em pleno período da colheita. V. E~~ p_9Qe anotar 
que, dentro de 15 dias, 9 Mi~istro -~~-~aze~d~ est~rá anun
ciando a importação de 1,5 milhão a 2 mllliocs <-!_e toneladas 
de arroz. Isso aconteceu também cqm a c~rne. _A CONAB 
tinha 100 mil toneladas, importadas no GoVérbóCõUor; de 
repente, quando o mercado estava abastecid9 ~-a _çar:.:'I!e. ~stava 
a 18 dólares a tonelada, jogaram 80 mil toneladas no mercado. 
Hoje, o Ministro da Fazenda já anunda a importaÇão de 
outras 100 mil toneladas de ca~-~ -~._. 

Ao término dos trabalhos dessa Comissão Parlamentar 
de Inquérito, é preciso que aprimor-emos um pou-co mais a 
legislação e que a normatizaçãq se faça de form~ 111;:tis concre
ta, no que se refere à agricultura. 

A verdade_ é que existe um excesso d!! Çirg~()S a cuidarem 
da agricultura brasileira, mas n~nhum COf!l_ ~ficiência, a não 
ser a EMBRAPA- ~mprcsa Brasileira de PCs_quisà Agrope
cuária, que tenho como exceção no_ s~tor. , 

A CONAB tem o mesmo número de funcionários da 
Receita Federal para fiscalizar, segundo eles, 3 mil a_rmazéns. 
Ela pode manter 1,5 fiscal dentro de um armazém, 24 horas 
por dia. No entanto, a Rcceita_Federal tem o rnesffio quadro 
de auditores para fiscalizar milhões c milhões de contribuintes, 
São estas contradições que a Comissão P_arlarnentar de Inqué
rito poderá diagnosticar, para fazermos urna correÇão defini
tiva dentro desses órgãos que lidam CQITI o setor_ mais impor
tante _da economia brasileita1 que é_ a nossa agricultura. 

Meu muito obrigado pelo aparte de V. E~_(MuitO bem! 
Palmas.) 

O Sr. lrapuan Costa_ Júnior -Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma breve comunicação pela Liderança do PP. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -,Tem V. 
Ex~ a palavra. -

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP-GO. Como Lí
der. para uma comuniq:tção. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, nós gostaríamos de registrar aqui 
a posse, ocorrida ontem, do médico Henrique Santillo comO 
Ministro da Saúde. 

As qualidades do novo Ministro são bem conhecidas desta 
Casa, pois se trata de um ex-integrante do Senado Federal. 
O_ Ministro Henrique Santillo é também ex-Prefeito da cidade 
de Anápolis, ex-Vereador dac(Uela cidade, ex~Deputado e ex
Governador do meu Estado. Trata-se, acima de tudo, de_ um 
homem respeitador da coisa púhlica, sério, avesso ao popu
lismo e à demagogia, com um profundo sentimento de rc_$p_on
sabilidade para com o desenvolvimento social. 

Eu, como goiano, quero manifestar o regozijo do meu 
E?tado pela chegada deste político conterrâneo a um cargo 
tãO importante. A S. Ex~ desejamos todo sucesso na difícil, 
mas apaixonante, missão de chefiar a Pasta da Saúde, boje 
tão problemática no Brasil. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu gostaria de dizer que 
me sinto muito à vontade para fazer este registro porque, 
quando Governador do Estado de Goiás, no período de 1975 
a 1979, tive comO meu mais ferrenho adversário o então Depu
tado, hoje Ministro, Henrique Santillo. Tive e ainda tenho, _ 
até hoje, algumas, para não dizer muitas, divergências ideoló
gicas com o Ministro Henrique Santillo. Contudo, tenho pela 
sua figura de homem rctilíneo o mais profundo respeito. Pela 
sua profunda preocupação com o social, eu estou certo de 
que ele será, sem dúvida nenhuma, apesar das grandes dificul
dades, um grande Ministro da Saúde neste nosso País. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. lrapuan Costa Júnior, 
o Sr. Chagas Rodrigues, 1~ Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor 
!únior, 2o Secretário. 

O SR, PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala-
Vra ao nol?,r_~ .Senad9.I:. Pedro Teixeir"à: · --

0 SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Pronuncia o se
guinte· discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores - há muitos meses, talvez anos, que não se 
abre um jornal sem que a palavra Crise esteja em suas páginas. 
Por um dá-cá-eSta-palha, o Governo entra em crise. 
- O Presidente da República demite um seu subalterno, 
que foi nomeado a pedido de um governador de Estado, e, 
imediatamente, o País entra em suspense e pára de trabalhar, 
para assistir ao blá-blá-blá das lideranças governamentais e 
partidárias que passam- a ameaçar a sustentação da go_V"erna
bilidade do País, pressionando o Governo por atitudes ativas 
ou passivas. 

É a isto que, mais uma vez~ .estamos assistindo neste 
Governo: Stepanenko, Delben Leite, Antônio Fleury, 
PMDB. 

Em qualquer país do mundo civilizado, há hierarquias 
e competências estabelecidas por lei. Quem está no ponto 
de incidência do poder de decidir recebe informações de suas 
assessorias; medita e opta, com sabedoria, pela mais conve
niente e, às vezes, urgente e prioritária. Foi o que aconteceu 
no fim da semana que passou. 

- O Ministro do Planejamento, Alexis Stepanenko, acertou 
com o Presidente Itamar Franco a demissão do Presidente 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Etõnômicõ-1:! Sociãl 
(BNDES), Luiz Carlos Delbcn Leite, tendo colocado o pro-
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blema sob forma de imposição. dentro dos conhecidos termos 
do .. sai ele, ou saio eu". 

O Presidente, sucumbindo diante da imposição, ficou com 
o Ministro. Este, não contente com o desarranjo que fizera. 
pondo fora o Presidente do BNDES, apresentou su~ resigna-
ção, pediu sua demissão. -

Por causa desse problema, a cúpula do primeiro escalão 
da República estacionou e_ se deslocou o Sr. Fernando Henri
que Cardoso, Ministro da Fazenda, do centro de suas preocu
pações -o combate à inflação, se é que é mesmo - para 
vestir o uniforme de bombeiro para acalmar o Governador 
Fleury, para conversar com os líderes do PMD B, para aq uietãr 
os aflitos, para acertar os fatos no exercício do jogo do toma-lá
dá-cá que não deixa qualquer governo governar. to que está pondo a perder o Governo do Senhor Itamar 
Franco, sem que Sua Excelência abra os olhos e os ouvidos 
para entender que, antes de tudo, deveria ter dado organi
cidade ao Governo para ter governabilidade. Era preciso insti
tucionalizar, normatizar a sua maioria parlamentar, sem o 
que Sua Excelência não poderia governar. . 

Um dos primeiros discursos que pronunCiei nesta CaSa 
foi uma apóstrofe atrevida com a qual me dirigi ao Senhor 
Presidente, sugerindo-lhe que entregasse todo o comando da 
Fazenda ao Ministro; que lhe desse total apoio e confiança; 
que lhe desse carta branca dentro de um período de tempo 
e arregaçasse ele mesmo as mangas num esforço ingente para, 
de mãos dadas com o Congresso e com os partidos polítiCos., 
buscar a meta prioritária, necessária, urgéritfsSfriia de reorgani
zação da República, de seu repensamento como democracia 
pelos partidos, já que ela é representativa. 

Procurei demonstrar que fazer isto era passar a conce
bê-los _como condição transcendental de tudo o mais, vale 
dizer: sem os partidos estruturados como órgãos constitucio
nais e sem uma maioria sólida e disciplinada em torno da 
execução de um projeto de gestão, todos os governos_ passa~ 
riam seu tempo acertando política e ínteress_es políticos de 
governadores e de eternos donos de partidos, que sempre 
pensam em oferecer o apoio de seus deputados e senadores 
em troca de cargos c favores. Não governariam; nada mais 
fariam a não ser politicar e prometer, exatamente como estão 
fazendo agora com o tema inflação, ao dizerem que ela baixará 
tantos pontos percentuais até setembro, até novembro, até 
janeiro. 

Nem os países ricos do Primeiro Mundo sup-ortariam tal 
forma _ou sistema de governo. Nenhum governo em crise con
seguirá fazer grandes reformas, enfrentar banqueiros e institui
ções. Se algum governo ou grupo de líderes quiserem real
mente pensar em termos de Brasil e não em termos de inte
resses próprios devem começãr por aí. A reforma que se está 
procedendo com relação aos partidos políticos é por demais 
tímida. O futuro dirá quem tem razão. 

Nesse sentido, nossa realidade é tão confusa e tão difícil 
que só mesmo uma disposição patriótica de revolver o sistema 
todo poderá dar governabilidade ao País, sem que a queda 
de um presidente de banco ameace o Governo de fic~r sem 
sua necessária maioria parlamentar para resolver seus grandes 
problemas administrativos. 

A grande dificuldade que se encontra pela frente é o 
interesse de chefes e de ehefetes que são cegos para os granâes 
problemas da administração, mas que têm t;>lhos de ver para 
as bene_sses que a chefia lhes traz. Seu grande trunfo é a 
liberdade para criar partidos - completamente desvirtuada, 
pois para criar partidos. ou seja, dar-lhes forma jurídica, há 

que existir um pressuposto historicamente provado: o seu ca;á
ter de corrente de_ pensamento nacional. E embora a lei deva 
definir bem isto, os projetas atuais não trataram do assunto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senador Josaphat Mari
nho, _com o seu_ brilho invulgar, sua autoridade, seus conheci

-mentos, concedeu ao Correio Braziliense de domingo próximo 
passado magnífica entrevista, que li e sobre a qual muito 
meditei. Tenho a liberdade de recomendar a meus pares a 
sua leitura, com igual cuidado. 

S. Ex~ versa bastante sobre o descalabro de nossa ordem 
partidária, sugere que seja passada uma borracha no atual 
siStema a fim de que haja a possibilidade de se começar do 
zero, ·reconstruindo-se juridicamente as correntes de pensa
mento que_ podem se transformar, apenas estas, em partidos 
políticos. 

Peço licença ao Senador Josaphat Marinho, que eventual
mente não está pres_ente, par~ cita~ trechõs de s~a _el!trevista: 

"Repórter:- Não daria um nó na cabeça do elei
tor? 

Senador Josaphat Marinho: - Não. Não daria. 
O eleitor está reclamando que haja partidos adequada
mente_formados. Partidos que sejam instrumentos de 
governo e qu_e hoje não são. 

Repórter: - Mas como a lei poderia modificar 
essa situação? 

Senador Josaphat Marinho:- Exigindo as condi
ções adequadas para a formação de partido, garantindo 
o_ pluripartidarismo e, ao mesmo tempo, evitando o 
excesso de multiplicação de legendas que não têm uma 
expressão partidária. Os partidos devem ser expreSsões 
firmes de correntes de opinião. -

No momento em que eles representarem nitida
mente correntes de opinião, deixarão de ser dezenas, 
mas apenas uma multiplicidade corresporidente a esta 
variedade de idéiaS- no corpo social. 

Repórter: -O senhor poderia esclarecer melhor 
a composição desse arco partidárío? ··· 

Senador Josaphat Marinho: - Um partido socia
lista, um partido liberal, um partido conservador, um 
partido democrata cristão, um partido trabalhista, cada 
um correspondendo às diversas co'rrentes de opinião. 
São idéias que se identificam com o pensámento do 
pOVo, quer Com as coirentes mais desenvolvidas de 
opinião, quer com aqueles que apenas lutam para so
breviver, mas que têm idéia do que lhes convêm." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui está o ovo de Colom
bo sobre o qual devem meditar todos os verdadeiros líderes 
de nosso Congresso, para que, amanhã, possamos eliminar 
das sociedades dvis os donos que se eternizam no poder~ 
ditatorialmente, além das legendas de aluguel, que tanto nos 
envergonham porque-·as aceitamos de braços cruzados, sob 
o manto de que é livre a criação de partidos-. É tão fácil 
a solução: basta definir o que seja partido nacional, arredados 
os interesses na hora da elaboração da lei. 

. . . . . - . 
Aq_uj ~stá a salvação de _nosso regime pluripartidário de 

caráter nacional. OS pequenos· e Õs nanicos -que· tratem de 
entrar para os partidos genuínos, que são verdadeiras corren
tes de pensamento. É lá dentro que eles lutarão por ter um 
lugar ao Sol. É só a lei demOcratizar os partidos, abrindo-lhes 
as portas para todos os eleitores e expulsando só os que come
terem faltas tipificadas, garantindo-lhes o julgamento pelo 
devid_9 processo legaL 
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É só acabar cÕm a ditadura dos partidos que ilegítima 
as eleições, desde o seu nascedouro, desde _o momento da 
escolha dos candidatos dentro dos partidos. Esta garantia faz 
com que se acabe com a ciranda do entra~e-sai dos partidos. 

Parabéns ao nobre Senador _Josaphat Marinho, por ter 
trazido, antes de mim, o seu "ovo de Colombo", de presente 
aos Srs. Senadores. · 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discurso) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, -mais 
do que em períodos anteriores, atualmente, a população, mo
tivada por um ramo das manifestações culturais _yQitad_ÇI. para 
o corpo e a saúde, estimulou o surgimento, no País, de centros, 
salas e academias de ginástica, bem como iniciativas indivi~ 
duais de práticas desportivas- e exercfciós físicos de toda a 
variedade de métodos e modelos, incluindo o cooper, ciclismo, 
aeróbica e caminhada. 

Temos visto cm todas. 3$ cúiades - aqui em Brasnia, 
principalmente- nas primeiras horas da manhã, a população 
movimentando-se, num apelo de exercício, ginástica ou es
porte. 

A hipertensão arterial e as doenças cardiovasculares têm 
vitimado mais gente, nos dias de hoje, do que proporcio
nalmente no passado. Em Brasílía, afirina-se qüe cinco pessoas 
morrem por dia em conseqüência de problemas cardíacos, 
que vêm-se caracterizando corno um dos males da época, 
devido, principalmente, ao tipo de vida sedentária e da: acomo
dação ao conforto na vida moderna, impondo um descompasso 
no ritmo cardíaco normal, quando se sai abruptamente da 
rotina para as horas de esforço físico intenso e apressado. 

O estilo de vida modema, associado, às vezes, a um regi
me alimentar deficiente ou errado, inclusive pela falta de con
trole do colesterol, facilita o surgimento de problemas circula
tórioS, que podem colocar em risco a saúde das pessoas que 
não se submetem previamente à orientação médica. 

As práticas desportivas, a gináStica, os exercícios físicos 
de todas as modalidades, são, realmente, importantíssimos 
para a saúde das pessoas, mas é absolutamente indispensável 
que haja, em cada caso, orientação médica. 

Durante o XLIX ( 49~) Congresso da Sociedade. Brasileira 
de Cardiologia, realizado recentemente em Belo HorizOnte, 
um importante estudo revelou_que a prática de qualquer exer
cício físico, a·ssiiil que a pessoa acorda, pode serextremamenté 
arriscada para a sua vida. 

Hoje já existem conhecimentos ékntífiCos-que-oom:pro
vam essa tese, mas; antigámente, por sensibilidade intuitiva
adquirida por vivência, os mais velhos recom.end3y_aJt1 que 
não se devia assustar .ou despertar bruscamente as pessoas 
que dormem, e isto, hoje, cientificamente, se relaciona com 
os cuidados que merece o cha_mado "ritmo circadiano''. 

O Dr. Nabyl Gorayeb, chefe da Seção de Cardiologia 
de Esporte do Instituto Dante Pazzanesse, de São Paulá, ãfer
tando que qualquer exerdcio físico só é saudável quando o 
praticante também tem os cuidados necessários cq-tn o- seu 
coração, informou nesse congresso que, de 1.5QO__a_!.letas exa-: 
minados, 120 tinham anormalidades cardíacas por eles desco
nhecidas e que poderiam ser fatais Sem unia prévia orientação 
médica. 

Em outra amostragem, com um grupo de 600 crianças 
com idade variando entre 7 e 12 anos~ praticantes de iniciação 

esportiva, identificou-se a_ existência, numa proporção de 
20%, de jovens possuidores de anormalidades cardía~as que 
nem seus pais sabiam existir. 

Em outra pesquisa, o Dr. Gorayeb comunicou também, 
neste Congresso do Coração, que, pesquisando um grupo de 
veteranos de JS a 90 anos. descobriu que 33%_ dele:;; tinr~m 
problemas cardiovasculares por eles desconhecidos e, por esta 
razão, não cuidados. 

Uma razoável prOpOrçãO das pessoas têm sopros de maior 
ou I1'!_enor gravidade, prolapsos. arritmias e outros problemas 
circulatórios que merecem atençãO médica, e, por esta razão, 
vem o conselho do experiente pesquisador: "Ninguém deve 
praticar esporte sem antes saber corno está o seu coração"._ 

Recomenda-se que uma corrida, por exemplo, só deva 
ser iniciada uma hora e meia ou duas horas depois do desper
tar, tempo necessário ao organismo para se adaptar à atiVidade 
normal depois do sono. -

''O coração, como a nat~;~reza, obedece a um. ritmo de 
vida, no caso o ritmo biológico, que tem piques que podem 
ser perigosos.'' 
.. - Urria parte signifiCativa do número de mortes repentinas 
deve-se ao aumento bruscq_q':\ prçssãç arterial, _um momento 
crítico para o coração, e isto ocorre freqüentemente quando 
a pessoa acorda. 

A ciência recomenda, pelo conselho dos médicos, que 
os praticantes de esportes, ginásticas e outras modalidades 
de exercícios físicos, inclusive corridas e caminhadas, devem 
respeitar o ritmo circadiano, pois a natureza iem ritffiO próprio 
e a biologia também. 

Não devemos esquecer que 28%-_d-as inOrtes nos gra~de!? 
centros urbanos, .inclusive aqUi em Brasília, é provocada por 
doenças do coração. É verdade que esse percet:ttual pode sei
reduzido a índices ainda mais Qaixo_s se a população praticar 
adequadament_e exercícios físicos, pa_ra melhorar o seu desem
penho cardiovascular, meThorar a sua condição geral de saúde~ 
evitando os efeitos perni_c_iosos da vida sedentária e do nosso 
regime· alimentar, mas essas práticas -devem ter, indispensa-
velmente, o exame e aorientação médica. _ 

Uma vez por outra, não somente no eixão de BfaSi1i3., 
mas também na 109 Sul, tenho visto muita gente correndo 
ou camjnhando e, provavelmente, nem todos submeterarri-se 

--ª-exame e orientação cpm seu médico. 
H& mais de 50 anos, formado pela histórica e tradiCional 

Faculdade de Medicin~ da Bahia, e, no início da minha vida 
profissional, médico militante que fui da EmpréSa Inóustriãl 
São Gonçalo e da Fábrica São Cristóvão, COIJI cerca de 2.000 
operários, em São Cristóvão; da fábrica Sergipe Industrial, 
em Aracaju; médico do .:\mbulatório dos Pescadores. em São 
Cristóvão e Aracaju, e médico do Sindicato da Fiação e Tece
lagem de São Cristóyão; e_ dos Sindicatos-da ConstTJJ_ção Çivil,_ 
dos Ferroviári_os e dos Estivadores Q.e Aracaju, sem ónus para 
esses sindicatos e, depois, ingressando na política, mas sempre 

-ugado aos grandes_ ternas da medicina e à evolução dessa 
nobre ciência; -interessei-me pelo resultado do XLIX Con
gresso Brasileiro de Cardiologia e suas conclusões, levando 
em conta que, no Disfrito Federal, o Governo está lançando 
_um importante programa, intitulado: "Carilínhando com saú
de". A partir de 30 de setembro do cqrrente ano, vários ca_rdio
logistas estarão no Parque da Cidade, orientando a população 
sobre os perigos de uma vida sedentária e de urna alimentação 
inadequada. -

'Como médico, resolvi f\l_Zer este pronunciamento com 
9 objetivo .de estimular uma maior reflexão sobre essa -üri_poi-
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tantc tcmátidt para a saúde pública em nosso País e a vida 
sedentária, o controle do colesterol, os exercícios físicos e 
os cuidados indispensáveis com o coraçâO e ó sistema cardio· 
vascular. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição de artigo 
publicado no jornal A Tarde~ da Bahia, edição de 28 de agosto 
de 1993, intitulado "Exercícios físicos pela manhã podem até 
provocar a morte." 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCIJRSO:-

ATARDE 

Salvador, Bahia o Sábado o 28-8-1993 

SAÚDE 

EXERCÍCIOS FÍSICOS PELA MANHÃ 
PODE ATÉ PROVOCAR A MORTE 

Um estudo divulgado para O$ próprios médicos do XLIX 
COngresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que acaba 
de s_er realizado _em Belo Horizonte, relevou que a prática 
de qualquer exercício físico, assim que a pessoa-acorda. pode 
ser extremamente arriscada para a sua vida. Tal fato, inclusive, 
tem comprovação com os conhecimentos científicos que hoje 
já se tem do ritmo citcadiano. _ _ 

É que qualquer exercício físico só é bom e só faz bem 
-corno explicou o médico Nabyl Gorayeb ~quando a Pessoa 
que o pratica também cuida bem do seu coração. Chde da 
Seção de Cardiologia do Esporte do Instituto Dante Pazza~ 
nesse de São Paulo, Goraycb, revelou que de 1.500 atletas 
examinados _8% tinham anormalidades cardíacas_ desconhe
cidas por eles, sem falar que a maioria teve até de ser orientada 
sobre a quantidade c qualidade dos exercícios que deviam 
praticar. Um outro estudo com um grupo de 600 crianças, 
de sete a 12 anos de idade, e a classe média-alta, que pratica
vam iniciação esportiva, chegou também a uma conclusão 
espantosa, para não dizer preocupante. "Cerca de 20% das 
crianças invcs-ugadas possuíam um a anormalidade cardíaca 
que deveria ser investigada. E que nem os seus paiS sabiam". 

A incidência agora constatada, como foi ITIOstrada no 
"congresso do coração", é muito alta. AitíSShTta- mesmo; n-a 
opinião dos próprios médicos -:--: 8% de 1.500 atletaS e 20% 
de 600 crianças de sete a 12 anos da classe média-alta -
levando~se em conta que todos os pesquisados são _indivíduos 
jovens, mu"iióS_atlctas profissionais e todos, aparentemente 
saudáveis. Uma outra pesquisa, também coordenada por Na
b_yl Gorayeb, ~ dc_sta_ypz entre_ atlet_as veteranos, de _35 a 
90 anos, revelou que 33_% __ deles apresentavam problemas car
diovasculares que eles desconheciam e que não cuidavam. 

Gorayeb constatou principalmente a presença de sopros. 
na maioria inocentes, e arritmias, até tnesmpo entre Os garotos 
de clubes e associações desportivas de São Paulo. "Isso tudo" 
como disse, ''mostra a importância ·cto exame médico para 
qualquer idade. NingUém deve praticar esportes sem antes 
saber corno está o seu coração". E que a hora ideal para 
uma corrida, por exemplo, deve ser entre urna hora e meia 
a duas horas após o despertar. E isso para todas as pessoas. 
porque ne_sse ínterim já houve tempo para o organismo se 
adaptar ao que dele vai ser exigido. 

E os conhecimentos que hoje a própria- tiêncüi já tem 
a respeito do ritmo circadiano é que levam os médicos a dar 
tal orientação. O coração. conio a natureza, obedece a u-m 

ritmo de vida, no casow um ritmo biológico, que tem piques 
que podem ser perigosos. Assim, é melhor evitá~ los, porque. 
como já está comprovado, o maior número de mortes súbitas 
provadas pelo coração ocorre logo depois que a pessoa acorda, 
perfodo crítico para o coração, quando a pressão arterial au
menta repentinamente. Daí devem ser sempre evÜados exercí
cios físicos, sejam eles quais forem, nesses momentos. Como 
também, quando necessários, só usados medicamentos que 
respeitem o ritmo circad_iano. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador João França. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr•s. e Srs. Senadores, é de 
fato desoladora a situação dos pais de alunos de classe média 
que se dirigiram à escola particular na expectativa de propor
cionar melhor ensino a seus filhos, em razão das conhecidas 
e lamentáveis precarit!dades que caracterizam o ensino ria 
rede pública. O preço das mensalidades dos_ estabelecimento~ 
particulares. graças a uma política de aumento mensal. já 
se tornou muito acima das possibilidades de pagamento dos 
pais de alunos. Se lembrarmos, Sr. Presidente, que os gastos 
não se limitam ao pagamento de mensalidades escolares, mas 
se desdobram na aquisição de livros. de material escolar, de 
transportes e roupas, é forçoso reconhecer que é praticamente 
impossível à classe média manter filhos estudando na rede 
de ensino particular. 

O piOr, Sr. -Presidente, é que essa situação se agrava 
quando constatamos a total incapacidade de a escola pública 
atender à demanda de vagas gerada por essa mesma classe 
média. A nossa atual escola pública se caracteriza por apre~ 
sentar tanto dificuldades quantitafiVas, quanto dificuldades 
qualitativas. Assim, carecemos de prédios, de maiores esforços 
na utilização de escolas, carecemos numericamente de profes
sores para assistirem aos alunos, carecemos de programações 
e currículos modernos, careccmos_ainda_ de tecnologia mo
derna c material didático. Com tantas carências, Srs. Senado
res,_não é- _de__ se estranhar o descrédito que envolve hoje 
a rede pública. Por isso mesmo, com muitos sacrifícios, muitoS 
pá.is pensaram em colocar seus filho~ na rede particular de 
ensino, sabendo que _ela era cara, mas não sabt!'ndo que cobra
va preços abusivas. 

Pesquisa do DIEESE aponta que as mensalidades subi
ram 267% acima da inflação, de janeiro de 1987 a março 
de 1993._A Lei n\>8.170/91 reza que as mensalidades são estabe
lecidas em janeiro, após negociações entre pais de alunos 
e donos de escola. Em março, data base dos professores, 
as escolas podem repassar às mensalidades 70% do reajuste 
salarial. Em agosto, as instituições de ensino podem repassar 
30% da inflação acumulada no per(odo. Evidente que se trata 
de ttm sist~ma flexível, capaz de acompanhar a inflaç;.'io com 
três aumentos em partes diferentes no decorrer do ano. Toda
via muitas escolas particulares _querem fazer aumentos men
sais. 

Essa pretensão torna-se insustentável para a denominada 
classe média, pois seus salários, seja de fontes públicas ou 
privadas, estão sempre defasados e são incapazes de acom(:ia
nhar os preços de consumo na atual situação inflacionário 
por que passamos. 

Não podemos conviver com essas duas forças perversas: 
o sucateamento da escola pública e o aumento abusivo no 
preço das escolas particulares. 
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Quanto _ao primeiro aspecto, é evidente que não pode 
ser resolvido a curto prazo. E preciso que nosso projeto educa
cional valorize a escola pública, o papel e a remuneração 
do professorado. É preciso, ademais, que se destinem mais 
verbas para a educação c que elas sejam realmente aplicadas. 
É preciso, sobretudo, outra mentalidade. _ _ 

No que tange aos preços das escolas particulares, é preciso 
uma ação mais -incisiva e rápida do Governo. O Executivo 
precisa coibir os preços exorbitantes das _mensalidades escola
res a que o ensino particular quer chegar. 

Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador_ Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Sr' e Srs. Senadores, realizar
se-á durante os dias 25. 26 e 27 do próximo mês de setembro, 
em Brasília, a 11 Conferência Nacional de Saúde B.uc.al. _ 

Diz o art._l96 __ da_ C_onstítWÇã6FedCiãlCfue ··a saúde é 
direito de todos c dever do Estado, garantido mediante políti
cas sociais e económicas que- visem à redução do risCo de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal ~_i_gu_alitári_Q 
às açóes e serViços para sua promoção, proteção c recupe
ração". 

A leitura dessa determinação da Carta Magna faz-nos 
acreditar que o Brasil possui uma saudável utopia e trabalha 
à procura da realização de um projeto de Estado organizado, 
no qual os cidadãos encontrem as estruturas e os f!,1Cios para 
concretizar seus direitos fundamentais referentes à saúde c 
à educação. 

No entanto, confrontada a utopia com a realidade, no 
que diz respeito à saúde bucaL dos brasileirÇ>s, consta.H!.:_Se 
que o caminho a percorrer é extremamente longo e difícil. 

À realidade complexa, deve ser acrescentado, também, 
o agravante criado por iniciativas desastradas e irrespOnsáveis 
tomadas por governantes despossuídos de adequada visão da 
problemática vivida pelo povo brasileiro, a exemplo do que 
aconteceu com o Governo iniciado em 1990, que desorganiz~u 
o arcabouço administrativo c técnico dos setorcs responsáveis 
pela saúde, demitíndo milhares de Í\.l(lCionários experientes 
e com profundo conhecimento do sewr, desativando prograM 
mas em andamento e paralisando todas as ações no campo 
da saúde. 

Um dos sctores mais atingidos pelas desac_ertadªs ações 
governamentais foi o da saúde bucal, exatamente quando se 
estavam implementando programas dC educação e prevenção 
odontológicas, no âmbito da Política Nacional de Saúde Bucal, 
estabelecida depois de um extenso levantamento epidemio
lógico efetu_ado_cm .1986, abrangendo todo o teriitóriO nacio
nal. 

Baseados nos princípios de universalização, participação 
comunitária, descentralização. hierarquia e integração instituM 
cional, os programas visavam a prevenir e a solucionar os 
principais problemas que afetam a saúde dos brasileiros, meM 
diante ações de promoção, prevenção e prestação de cuidados 
básicos à população em geral e atendimento clínico aos grupos 
prioritários do ponto de vista epidemiológico. Com esses obje
tivos, pretendiam os programas oferecer amplos cuidados às 
crianças de idade entre seis e do_~S: _anos, evitar doenças bucais 
por meio da prevenção, cm especial contra a cárie nos dentes, 
desde o nascimento, difundir ações educativas para a saúde 
da boca, atender às comunidades e prestar serviços- curativos. 

.. . 

Ênfase era dada ao atendim.ento das crianças durante 
os primeiros anos de escolarização. em razão das__ caiacte~ 
rísticas da cárie dentária nessa fase, pois que_ esta surge logo 
após o nascimento dos dentes, em particular os permanente~. 
e em razão da eficácia das medidas educativas e preventivas 
nessa faixa etária. 

o levaO.tamento epidemiológico realizado em 1986 pelo 
Ministério da Saúde revelou que as crianças brasileiras detém 
um dos maiores índices de dentes _cariados, perdidos e obtu
rados do mundo, começando com 1,25 dente aos ·seis anos 
de idade, 3,61 aos noye e 6,65 aos doze anos. 

Pcrcentualmente, os dentes atingidos das crianças ·brasi
leiras de idade entre seis e doze anos apresentam cárie em 
60%, extração indicada cm 6%, cxtração já realizada em_cin_co 
por cento e obturação executada em 29%. Aos seis anos de 
idade, 52% dãs-Crianças têm cárie; esse indice sobe para 96Si 
aos doze anos de idade. 

Tais dados colocam o Brasil nas primeiras posições em 
•termos de doenças _bucais no mundo. Em contrapartida, é 
um dos países de vanguarda na oferta de profissionais: possui 
aproximadamente cento e treze mil dentistas. Com esse total, 

- resulta que há um dentista para cada mil e trezentos habitan-
tes, quando os organismos internacionais estabelecem um den
tista para cada dois mil habitantes. 

Existem em todo o -País oitenta e quatro faculdades de 
odontologia que formam profissionais de muito bom nível, 
de acordo com os padrões internacionais, conhecedores das 
mais modernas técnicas e materiais. __ _ 

. A. diStribuição, con.tudo, desse~ profission.aís é_ extrema
mente desproporcional, encontrando-se Estados da Dnião.rio~ 
qU:aís há úm dentista para cada oito mil habitantes. A má 
distribuição geográfica, aliada ao alto custo do tratamento 
dentário e à aúseitcia de .u.mã educaçãO preventiva sistemática, 
faz do Brasil um país de _desdentados. De acordo _com o l~.,..an
tamento epidemiológico já referido, os brasileiros, na faixa 
etária entre cinqüenta e cinqüenta e nove anos, possuem, 
em média, apenas sete dentes permanentes. Dos sessenta anos 
de idade para cima, já perderam quase todos ou todos _os 
dentes. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a realidade da saúde 
bucal dos brasileiros, pelos dados aqui rapidamente apresen· 
tados, é deprimente e revela a distância que temos ainda 
que percorrer para chegar, com serviços apenas básicos, ao 
atendimento pleno nesse setor. 

Por essa razão, eventos como a II Conferência: Nacional 
de Saúde Bucal devem ser saudados como mais um passo 
de fundamental importância para que os poderes públicos 
e a própria população adquiram consciência do grave proble
ma que representa a falta de uma adequada política nacional 
de saúde bucal. O -B-fã:Sil possui setenta milhões d~ pessoas 
que Utilizam água não fluoretada, e a:--grande maioria dos 
seus jovens precisa aprender a alimentar-se corretamente e 
a realizar apropriada higiene bucal. 

Acreditamos que a II Conferência Nacional de Saúde 
Bucal trará bons frutos. De esforço em esforço, a utopia do 

, art. 196 da Constituição, antes referido, tornarMse-á um pouco 
mãis realidade' 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZJ (PRN- MS. Pro
nuilc~a o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senado~ 
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res, venho hoje a esta tribuna para tratar de uma questão 
que me parece de transcendental importância para a manu
tenção da convivênCia harmoniosa entre as três--esferas admi
nistrativas do País. Trata-se do veto 4uc o Presidente Itamar 
Franco apôs ao-art. 26 do Projeto de Lei Coin_r)lement3r--da 
Câmara n" 116, de 1993, que criou o Imposto Provisório Sobre 
Movimentações Financeiras (IPMF}:--Previa o artigo vCtàdo 
que os Estados e Municípios seriam ress3rcíáOS âO pagamento 
do IPMF quando recebessem suas cotas do Fundo de Partici
pação, que viriam acrescidas de 0,25 por Cento. O argurrieilto 
usado para a redaç_ào deste artigo foi o de que os Estados 
e Municípiõs sofreriam gr-aride prejuízo agora cm 1993, porque 
em seus orçamentos não estava previsto o pagamento do novo-
imposto. 

Pois bem, o Senhor Presidente da_ República entendeu 
de vetar esse dispositivo, alegando que essa disposição colidia 
com a regra contida no art. 8?, inciso I, da mesma lei comple
mentar, que determina a incidência zero apenas para os lança
mentos efetuados nas contas daqueles entes federativos e do 
Distrito Federal relativos a operações de transferências inter
governamcntais c intragovcrna~(;!ntais. cujos destinatários se
jam órgãos da administração direta, autárquica ou fundacio~ 
nal. O Presidente da República acrescenta ainda _que a Emen
da Constitucional n" 3, de 1993, dá respaldo ao seu veto. 

Mal o IPMF entrou em vigor, vimos Uma verdadeira aVa
lancha de processos na Justiça contra esse novo ônus. Gover
nos 'estaduais, prefeituras das grandes, médias e pequenas 
cidades,_ empresas privadas, cidadãos, entidades classistas, to
dos_ossegmentos da sociedade, ~nfim, imediatan1ente interpu~ 
seram recursos para ver se se livram do pagamento de uma 
alíquota de 0,25_% sobre a movimentação de seus ::itivos fíi13n
ceiros. Essa chuva de recursos c mandados_ mostra claramente 
o desagrado que o IPMF gerou no seiO- da sociedade-. AliaS. 
este novo impOsto vem sendo critícado desde o priineiro mo
mento em que começou a ser discutido. Mas eu pretendo 
aqul me ãter apenas ·aos problemaS que elC vã i ac3rrCtãr p-ãra 
Estados e Municípios. 

Vejamos o que di:z a lei que iilstituíu oTPtyfF: _ 
"Art. 26 ~_Os recolhimentos dos tributos de que trata 

. esta lei complementar efetuados pelos Estados 1! Municípios 
em dccorrCncia: do pagamento de obrigações custeadas com 
os respectivos recursos orçamentários serão ressarcidos pela 
União atrcivés de repasses a serem transferidos juntamente 
com as suas parcelas do Fundo de Participação dos Estados 
e Municípios. n 

Como se vê, o objctivo dcss.c dispositivo-era fazer retornar 
ao __ cofres das prefeituras e dos_ governos estaduais, quando 
do pagamento, por parte do Governo, de _suas cotas no Fundo 
de Participação, a percentagem dos recursos orçamen_tários 
retidas pe!o pagamento do IPMF. A meta política dos legisla
dores era evitar que _essas sacrificadas esferas administrativas 
sofressem mais essa sangria. Sabemos todos, especialmente 
nós, homens públicos, daS grandes dificuldades vividas hoje 
pelas prefeituras e peJos goVernos estaduiis, dificuldades fi
nanceiras em geral hcm mais graves do_ que as enfrentr~_:das 
pela União. Municípios c Estados fazem grandes esforços para 
manter em funcionamento st:us sucatcados sistemas de saúde, 
educação, segurança c justiça. Para dar um exempto dos pro
blemas que o IPMF vai acarretar aos murifcifiioS, 6asta lembrar 
que só a prefeitura da cidade de São Paulo deverá pagar 
cerca de 5 milhões de dólares este ano. 

Constatado essC gravíssimo problema, pergunto: será que 
existem argumentos para que possamos derrubar-o veto presi
dencial? Existem sim. 

Dizem os juristas Que a cobranc;d de IPMF sobre os ativos 
fiiianCefrós diís prefeituras e dOs EstadoS co'ntrariã dlSposldVo 
constitucional. O arL 150 de_. nos~a Carta Magna, que trata 
das limitações do poder de tributar, diz que-é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar impOS"" 
tos e taxas. No seu inciso VI afirma literalmente que é proibido 
"instituir impostos sobre'': - - · · · · 

a) património. renda ou serviços, uns dos outros. 
Esta expressão "uns dos outros" refere-se às esferas da 

administração pública. Ora, se elas não podem irTIPor obriga
ções wnas às outras, toma-se uma excrescência a cobrança 
de IPMF das prefeituras e governos estaduais. 

Ocorre, porém, como diz o Presidente da República no 
seu veto, que esse dispositivo constitucional foi alterado, _em 
março deste ano. pela Emenda ConstituCional de n·' 3, publi
cada no Diário Oficial da União de 18 de março do corrente. 
No seu artigo segundo, a Emenda diz que: 

"A União poderá instituir, nos termos de lei comple
mentar, com vigênda até 31 de dezembro de 1994, imposto 
sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos 
e direitos de natureza financeira." -

E no incisO segundo do mesmo artigo que: 
.. Ao imposto de que trata este artigo não s"e aplica o 

art. 150, III, b, e_ VI, nem o disposto no inciso V do art 
153 da Constituição". 

Acontece que há, entre os juristas de nomeada, quem_ 
acredite que esta parte da Emenda é inconstitucional, porque 
justamente neste ponto ela fere o princípio do federalismo. 
Ora, como-se sabe, o federalismo é uma das cláusulas pétreas 
da Constituição. Assím, não pode ser derrogado esse princípio 
por uma norma coristitucional. 

Percebe-se, portanto, que o questionamento ·pode ser 
também jurídico, além de político. 

_Mas, Sr. PresiQentc, Srs. Senadores, o meu objetivo aqui, 
hoje, é político. Desejo conclamar os meus_ pares para· que 
voltem suas atenções para esse assunto. Nós, os políticos, 
sabemos o quanto nossas prefeituras e governos estaduais 
estão à míngua. Será que st.portarãopagar mais esse imposto?
Será que podem arcar com ele sem acarretar ainda maiores 
sacrifícios aos seus cidadãos? Peço, portanto, a todos os Srs. 
Senadores que reflitam sobre este ponto. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, ao final deste breve pro
nun~i~mento, quero conclamar todos os integrantes destaCa
sa a derrubarem o veto do Presidente da República no que 
tange à cobrança de IPMF dos Estados e Municípios. Se a 
decisão de Sua Excelência é questionável no -c-ampo jurídico,
penso que é totalmente inaceitável quando analisamos suas 
implicações políticas e económicas. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Ney Maranhão._ 

S. Ex" não se encontra em plenáriO. 

O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, peço a palavra 
para _urna questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) -Concedo a pala
vra a_ V. Ex• 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR - PR. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador) -~Sr. Presidente. 
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não quero, de forma alguma, ser desagradável para com a 
Mesa. principalmente com V. Ex", que no momento está presi
dindo os trabalhos. Vou voltar ao assunto relativo ao cumpri
mento do Regimento. 

Na medida em _que não assumimos urna posiÇão, inclusive 
com as Lideranças, pois a Presidência se sente constrangida 
por ter que negar, em nome do Regimento, a palavra aos 
seus _colegas, há casos em que a Ordem do Dia vai ocorrer 
às l}h30rniri, 18h. E o_ Regimento é claro a respeito: será 
às 15h30min. Há mais 15 minutos de prorrogação e depois 
vem a Ordem do Dia. Em seguida, temos novamente o período 
destinado aos oradores_. Vou insistir nisso_ porque acredito 
que serve para todos nós. Hoje, por exemplo-, nós, Senadores, 
não sabemos a que horas vai ser votad,a_a_ matéria constante 
da Ordem do Dia. Temos qlie ficar a tarde inteira na expecta~ 
ti v a, sem sabe.! r qual vai ser o momento da votaç_ãQ. _E_ o Regi
mento estabelece claramente que a Ordem do Dia dar-se-á, 
no máximo, 1 hora e 15 minutos depois do início da sessão. 

De modo que insistiria c·om V. EX\ seni querer ser de 
forma alguma desagradável, nem com V. Ex• nem com os 
outros Senadores que, inclUsive, querem falar, que se cumpra 
o Regimento Interno. Iniciemos a Ordem do Dia. Tenho infor
mação de que há cinqüenta Senadói:'es na ca-sã, Evidente
mente, se os Senadores não quiserem discutir nem votar a 
Ordem do Dia, não virão a discuti-la. Mas, pelo menos, que 
se termine a Ordem do Dia~ e os outros oradores poderão 
participar da sessão. 

É a colocação que faço a V. Ex• 

O SR. PRESIDEN']'E (Nabo r Júnior)- A Mesa.levando 
em consideração as ponderações do Senador Affonso Camar
go, vai dar início, neste exato momento, à votação dos projetas 
que se encontram na pauta da Ordem do Dia. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES 

Alfredo Campos _ Alulzio Bezerra _ Aureo Mello _ Carlos 
Antonio De1Carli _ Carlos Patrocínio _ Ç~sar Dias _ Flaviano 
Melo _ Gilberto Miranda __ Guilhenne Palmeira _ Josaphat 
Marinho _ José Paulo Biso) _ Marco Maciel _ Ney Maranhão _ 
Onofre Quinan _ Ronan Tito _ Ruy Bacelar. 

O Sr. Nabor Júnior, 2~ Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, cjue é ocupada pelo Sr. Chagas Rodri
gues, ]" Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte __ 

REQUERIMENTO N' 810, DE 1993 
Requeiro, nos termos do art. 13, § -1~, do Regimetl.tO 

Interno do Senado Federal, seja considerada, _como licença 
autorizada minha ausêncfa- desta Casa, nos dias 2, 4, 5, 6, 
10, 12, 13, 20, 23 e 25 do corrente mês, em face do atendimento 
dos vários compromissos parlamentares e partidários nesta 
Capital e no Estado. _ 

Senado _Federal, 31 de agosto de 1993. ~ Se_nad_or Mareio 
Lacerda. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação 
o requerimento. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido peio Sr. 1 \' 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 8Tl, DE 1993 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 

requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria 
constante do item I seja submetida ao Plenário em último 
lugar. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993.- Senador Nabor 
Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2: 

SUBSTITUTriÁ~~Z1~~A~~sZ~D~1~~~TO DE LEI 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"' 156, de 

_ 1992 (n' 1.670/89, na Casa de origem), que dispõe sobre 
partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 39, 
inciso V, da Constituição Federal, tendo 

Parecer, sob no 279, de 1993, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre as emendas de Plenário.) 

Solicito do nobre Senador José Fogaça o parecer em subs
tituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadanía sobre 
as emendas do plenário. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Profere o seg_uinte 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, recebemos 
cerca de 86 emendas. 

Como não temos numeração linear e temos emendas que 
têm subitens a, b e c, acaba ficando difícil a contagem. 

São cinqüenta e três emendas, mas a Emenda n~ 5, por 
exemplo, tem 5a, 5b, Se. Isso, então, demonstra que há bem 
mais que 53 emendas. 

Sr. Presidente, primeiramente lerei a listagem das emen
das com parecer favorável, logo após a listagem das emendas 
com parecer contrário e a seguir, então, procurarei justificar 
aquelas emendas com o parecer favorável. 

Têm parecer favorável as Emendas n~ 4, Se, 11, 18, 24, 
24a, 25, 25a, 29a, 32a, 34a, 34b. 36, 39, 44, 47 e 53. 

Têm parecer contrário as seguintes Emendas: n95 1, __ 2, 
3, 5, 5-A, 5-B, 6, 7, 7-A. 8, 9, 9-A, 10, 12, 12-A, 13, 13-A, 
14, 14-A, 15, 15-A, 15-B, 16, 16-A, 17, 18-A, 18-B, 18-C, 
18-D, 18-E, 19, 19-A, 19-B, 20, 21, 22. 23. 25-B. 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 33-A, 34, 34-C, 35, 35-A, 37, 38, 40, 
41, 42, 42-A, 42-B, 42-C, 43, 45, 46. 46-A, 4&-B, 46-C, 48, 
49, 50, 51 e 52. 

Sr. Presidente, a Emenda n9 4, que recebeu o nosso pare
cer favorável, é de autoria do Senador Mário Covas e tem 
um conteúdo redacional no arL 7"', § 29 . Onde está dito: "O 
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partido que tenha registrado o seu estatuto", acrescente~se 
um advérbio de exclusãQ, "só o partido que tenha registrado". 
Portanto. define mais_, clareia o texto. A Emenda é absoluta
mente positiva. Tem o nosso parecer favorável. 

A Emenda O'' s~c. Sr. Presidente, é de autoria do Senador 
Marco Maciel. S. Ex' propõe que se excluam dos üfCisoS I, 
II e III, do art. 11, os n"' 3, 4 c 5, respectivamente. Ou 
seja, o credencíamento de Delegados perante a Justiça Elei
toral nos três níveis - municipal, estadual e nacional - fica 
a critério do Estatuto de cada Partido. A lei não entra nesse 
detalhe. Dessa forma, ao invés de três Dt::legados perante 
o Juiz Eleitoral. ficam Delegado!> perante o Juiz Eleitoral, 
perante o Tribunal Regional Eleitoral e perante o Tribunal 
Superior Elt!itoral, credenciando o partidO-. de acordo com 
a definição dos seus Estatutos. ci número de Delegados que 
bem entender. 

A Emenda n•.> 11, Sr. Presidente, é de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy. S. Ex·• pretende suprimir o parágrafo úniCo 
do art. 14 do Substitutivo. De fato, o Senador Eduardo Suplicy 
tem razão, porque, quando aprovamos o destaque _de primeiro 
turno, que suprimia o iriCiSo III do art. 33, esse destaque 
implicava alterações no art. 14. Portanto, suprimir o parágrafo 
único, neste caso, é absolutamerite cõn-veniCritC;· áe -acordo 
com o que ocorreu no primeiro turno. 

O parágrafo único diz: 
"O Partido político que não tiver funcionamento 

parlamentar não perderá o seu registro no Cartório 
de Registro Civil", ·a que é desnecessário dizer, ''e 
ressalvadas as hipóteses previstas no art. 33" .. 

Como essas hipóteses não existem mais, a supl"essao·se 
torna, portanto, aceitável. -

O Parc.cer é_ favorável à Emenda no 11, à Emenda n'' 
18 ... 

O Sr. Mário Covas- Nobre Senãd.Or, V. Ex• poderia 
me dar um esclarecimento? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Pois não, nobre Senador Mário 
Covas. · · 

O Sr. 1\lário Covas- A Emenda n" 11 é aquela que 
suprime o parágrafo único do art. 14? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sim, Emenda n·· 11, de autoria 
do Senador Eduardo Suplicy. .. · ·· ·- -- -

O Sr. Mário Covas - Suprime o parágrafo único do 
art. 14? Mas o art. 14 não tem parágrafo no Substitutivo! 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - No Substitutivo" do Reíator 
tem. 

Faz considerações a respeito do art. 33. Na página 10 
do nosso Organograma ... 

O SR. PRESIDENTE (ChagasRod.iigues) -Na redação 
do vencido, página 7, consta parágrafo único ao art. 14. 

Eu pediria aos nobres Senadores que aguardássemos o 
parecer oferecido pelo nobre Relator. Em seguida, para não 
ser interrompido. ele prestaria os esclarecimentos s_olicltados, 
inclusive na discussão. Portanto. V. Exri pode continu·ar o 
seu Relatório. - - -

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado, Sr. Presidente. 
A Emenda n" 18 é justamente de autoria do Senador 

Mário Covas. É importa:ntíSSiTna -essa·rrü.i"dança, porque, na 
medida em que alt~ramos os prazos de filiação, já que estamos 
estabelecendo no substitutivo que as filiações para as eleições 

de 1994 poderão se dar att! 120 dias após a data da promulgação 
da lei e da sua publicação, é evidente que mudam também 
as datas pelas quais os Partidos devem enviar à Justiça Eleitoral 
o somatório das suas filiações, passando dos meses de maio 
e dezembro para os meses de abril e outubro. Portanto, é 
absolutamente necessária e saneadora essa Emenda do Sena
dor Mário Covas. 

A Emenda n" 24, que é a que recebe parecer favorável 
a seguir, Sr. Presidente, é também de autoria do Senador 
Mário Covas também. 

"Acrescente~se no caput do art. 30 do substitutivo, 
após a palavra "'registro", o termo "civil". 

Nesse caso, "o Tribunal Superior Eleitoral, após 
trânsito em julgado de decisão, determina o cancela
mento do registro civ"il e do estatuto do partido contra 
o qual fique provado ter recebido ou estar recebtmdo 
recursos financeiros de procedência estrangeira." 

Claro, Sr. Presidente, estamos diante de uma situação 
que é óbvia e muito bem apreendida pela Emenda do Senador 
Mário Covas, porque, caso não entrasse a expressão "civil", 
haveria uma redundância e até uma desnecessidadc da expres
são "registro". Na verdade, é o cancelamento do registro 
civil. 

A Emenda n'-' 24-A também recebeu parecer favorável 
e é de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho. Diz a emen
da: 

"Acrescente-se ao art. 30, como um § 3", o seguinte 
texto: o Tribunal Superior Eleitoral determinará a sus~ 
pensão do registro do partido que_ atingir o disposto 
nos arts. 38 e 40 desta lei." 

Note-se que é uma punição saudável contra uma quebra 
de regra relativa ao financiamento dos partidos políticos, ou 
seja, o partido político que ·não enviar· à Justiça Eleitoral 
o balanço contábil do seu exercício e a publicação mensal 
das suas contas, du_rante períodos eleitorais, estará punido 
pelo § 3" do art. 30, determinado-lhe o Tribunal Superior 
Ele.itoral a suspensão do registro. 

A emenda é moralizadora, razão pela qual demos-lhe 
parecer favorável, e obriga os partidos a terem maior rigor 
na observância da nova legislação, quanto ao financiamento. 

Vamos passar à Emenda n~ 25, de autoria do Senador 
Mário Covas, que deu grande contribuição, corrigindo defei
tos_ do Substitutivo e acrescentando-lhe elementos intercssan-
tes .e importantes. 

É o teor da Emenda no 25: 
"Substitua-se no art. 31, do Substitutivo do SF 

ao PLC n~ 156/92 as referências à "Co-nvenção Nacio
nal" e a ''Diretôrio~", respectívainente, por .. 6rgão 
nacional .de deliberação'' e ''órgão de direção.'' 

Tem razão S. Ex~, porque o termo "Convenção Nado~ 
nal", assim corno o termo "Diretórios", é um jargão originário 
da lei anterior. Os p3rtidos, nos seus.estatutos, poderão modi
ficar essa terminologia à _vontade. Casualmen~e. o meu Parti
do, que acaba de fazer uma reforma nos seus estatutos, deba
teu termos completamente distintos dos adotados pela tradi
ção legislativa. Cada partido pode utilizar a melhor expressão 
para designar esses eventos. 

A Emenda n·) 25-A, de autoria do Senador Garibaldi 
AlveS-Filho, também recebeu parecer favorável. De acordo 
com essa Emenda, deve ser suprimido ao§ s~ do art. 31. 

o § s~ determina que incorporação ou: fusão partidária 
somente poderá ser realizada até um ano antes da data das 
eleições. Com a supressão, não há antecedência obrigatória· 
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de um ano. Os par"tidos poderão incorporar-se -ou fundir-se 
dentro das suas perspectivas políticas a qualquer momento. 

Díga-se, a bem da ve_r.dade, que este é o espírito da lei: 
evitar a pulverização, estimular a convergência organizativa 
dos partidos. Se inseríssemos um_ ctispositivo QUe impedisse 
a fusão, a incorporação, ele estaria operando no sentido con
trário ao da lei. Porta_nto, entendemos como absolutamente 
procedente a Emenda n'' 25-A, do nobre Senador Garib_aldi 
Alves Filho. · 

A Emenda n" 29-A, também de autoria do Senador Gari
baldi Alves Filho. recebeu parecer favorável e dá nova redação 
ao art. _3_4,_ Trata-se de questão meramente redacional, razão 
pela qual não nos vamos ater na análjse _mais_aprofu~dada. 

Outra emenda, Sr. Presidente, também de parecer favo
rável. é a de n·' 32-A, que diz: 

"'Redija-se o § 3' do art. 38: 
§ 3" No ano em que ocorrem eleições, o partido 

deve enviar balancetes mensais à Justiça Eleitoral nas 
circunscrições cm que estívcr concorre-ndo, ei:ribora sô 
em coligação, dura,nte os quatro meses anterfores _e 
os dois meses posteriores ao pleito". 

Parece-me que a corrcção é adequada. O § -3~ do art. 
38-do substitutivo deternlin_ava que a obrigatoriedade dos ba
lancetes mensaiS cm- perío-ao eleitoral fosse de todos_ os t:Ifveis 
partidários c de todos os diretórios, em qualquer circunscrição. 
Quando ocorrem eleições municipais~ não São fodós _os Parti
dos que concorrem nos 5 mil municípios brasileiros_~ Há parti~ 
dos que concorrem em mil ou dois mil municfpios apenas. 
Obrigar esses partidos, nos munidpios onde não estão concor
rendo, a publicar o balancete mensal de_sy_;t_scontas, em f~nção 
de estar-se em época de eleição, pareceu-me, realmente, des
necessário. Portanto, consideramos correta a Emen<ia n~ 32-A. 

A Emenda 34-A, a seguir, é de autoria do Seriâdor Gari
baldi Alves: 

"'Redija-se o art. 43: 
Art. 43. A falta de prestação de contas nos pra

zos fixados, ou sua desaprovação total ou parcial, impliR 
ca suspensão de novas quotas do Fundo Partidário e 
sujeita o respOnsável às penas da Lei, aplicado, tam
bém, o_ disposto nos arts. 30, 38 e 40. 

Parágrafo único. A Justiça Eleitoral pode deterR 
minar diligências neccsS""ãrias à complementação de in
formações ou ao saneamento de irregularidades encon
tradas nas contas dos _órgãos de direção partidária ou 

. de candidatos". 
Vou explicar porque aceitamos esta emenda do Senador 

Oaribaldí Alves Filho: S. Ex~ introduz que a existência de 
responsabilidade por parte dos candidatos. O fato de autori
zar-se que a Justiça exija de candidatos prestação de contas 
não ~ignifica que essa mesma Justiça, ou a·Lei, autorize os 
candidatos a receberem, unipcssoalmente, doações. O candi
dato, mesmo sem receb~r doações, poderá fazer despesas pró
prias e pessoais, do seu próprio bolso: o seu transporte, o 
transporte de muitos de seus assessores, os ·ga-stos -pessoais 
de uma candidatura, que nem sempre podem ser atribuídos 
ao partido. 

De modo que a Emenda refere-se tão-somente a despe
sas, não há autorização para o recebimento de doações. 

Outra emenda que recebeu parecer- faVOrãVel fôí a 34-A. 
Essa emenda apenas modifica o cabe-çalho do Capftulo II, 
que é:- ''Do Ftirido Paftidário" -

O cabeçalhO proposto _é7 "bo Fundo Partidário 
e Demais ReceitaS -dos Partidos''. - -

Consideramos procedente a Emenda, porque o Capítulo 
II trata de todas as receitas partidárias c não apenas do Fundo 
Partidário, que tem origem no orçamento_ d~ União. 

O Fundo Partidário é oficial, de natureza pública, origi
nário do Erário, portanto, é bem específico, e o Capítulo 
II trata de todas as matérias a respeito de receitas, Sr. Presi
dente. 

Enienda n~ 36, que vem a seguir, de autoria do Senador 
Mário Covas: 

''O valor das doações feitas a Partido Político, 
por pessoa jurfdica, limita-se à importância máxima 
calculada sobre o total das dotações previstas no inciso 
IV do artigo anterior, corrigi_da até o mês em que se 
efetuar a doação obedecidos os seguintes percentuais:" 

-~ O que o Senador Mário Covas está alterando é apenas 
a questâo da corrcção. São as mesmas dotã:çõcs prevfStas no 
inciso IV do artigo anterior, apenas acrescentando o seguinte: 
"'corrigida at~ o mês eni que se ef~tuar a doação", para que 
o atraso no repasse d~s doaçõ~s n-ão implique_ nã mudança 
e, por outro _lado, ao mesmo tempo, que o partido, ao anun
ciar, ao publicar, ao dizer que doações recebeu, o faça cm 
valores atualizados. Evide_nte! -: isso dá à opinião pública 
uma maior consciênci~, Unia maiOr clareza ·a- respeito de que 
valores. está recebendo um deternlinado partido político, é 
muito importante para que a opinião pública julgue o pai-tido. 

Portanto. a Elnenda ri'' 36, do Senador Mário Covas, 
moralizadora e saneadora, recebeu parecer favorável._ 

A Emenda no 39, Sr. Presidente, de autoria do Senador 
Affonso Camargo·, nci § 1 ", supfinle, através de uma série 
de emendas correlatas, todas de número 39, a_s transmissões 

·em cadeia estadual. 
Quem. introduziu a cadeia estadual fui eu, Sr. PresiélCiltC, 

e agora estou ·aceitando a medida supressiva e vou explicar 
porquê. 

CõnVersei cOm Vários Pl-esidentes Regionais de Partidos 
e lhes perguntei: Sr. Presidente de Partido, a atuallei concede 
o direito de cadeias estaduais. Por que O?_ Partidos não fazem 
cadeias estaduais para apresentarem programas estadu-ais de 
rádio e televisão? Vários Presidentes de Partido me disseram 
O .seguinte: -_como toda a- programaçàO daS TV Ç nacional, 
se, por exemplo, no Estado do Paraná, que é o EStado do 
Senador Affonso Camargo, entrasse um Partido determinado 
numa cadeia estadual, naquele dia os espectadores daquela 
região toda não assistiriam à programação- nacionaL 

Em se tratando, por exemplo, de uma novela, o Partido 
obrigaria aos cidadãos de_ todo aquele Estado a não assistirem 
àquele determinado capítulo, que não recuperariam porqüe 
no dia seguinte a programação nacional continuaria normal
mente. 

Diante dessa realidade, o que ocorreu? 
Não se trata de uma previsão para o futuro, Sr. Presi

dente, não estou prevendo o que vai acontecer, estou regis
trando o que tem acontecido nos últimos 10 anos, desde 85. 
Nenhum partido jamais utilizou isso em cadeia estadual, por
que não quer ficar antipático com os seus cidadãos,_com_ os 
seus conterrâneos, inclusive eleitores regionais, não interrom
pendo a cadeia nacional. Por exemplo: se for um programa 
especial, entra em cadeia nacional; não entra para os especta
dores daquela região, porque entrou o programa do partido. 
E como é cadeia naciorial, que corre_ normalmente, o programa 
não se repete depois apenas para aquela região. No dia seguin
te-, vOlta a cadeia nacional na sua seqüência normal. 
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Diãnte dessa possível contradição, os -parÜdos políticos 
regionais não usam o sistema estaduaL Resolvemos, então, 
apenas convalidar essa realidade, porque fizemos esse levanta
mento que nos pareceu procedente c, ao mesmo tempo, bas
tante pragmática a emenda do Senador Affonso Camargo. 

A Emenda n" 44, Sr. Presidente, é também de autoria 
do Senador Mário Cova e S. Ex• pede o seguinte: "Altere-se 
a redação do Inciso I, do art. 67, do Substitutivo do SF ao 
PLC n9 156/92, para incluir, após as expressões "e mantenha 
filiados" e antes das expressões "três representantes". as ex
pressões "no mínimo". Claro, absolutamente necessário isso, 
porque senão não haveria a noção -de exigência mínima, basi
lar, e isso é o que corrige a emenda do Senador Mário Covas, 
com nosso parecer favorável. 

A Emenda n" 47 fOí a penúltirria a ieceoe.r-parecer favorá
vel, Sr. Presidente, c trata espccifitamente de um dado apa
rentemente menor da realidade dos partidos políticos mas 
absolutamente importante para a vida e a autonomia dos mes
mos, que é o espírito da nova Constituição. Trata~se de uma 
emenda de autoria do ilustre Senador Alfredo Campos. s·. 
Ex~ fez ponderações a respeito, e entendem_os_que a emenda 
estava correta. 

Diz a Emenda n" 47 em seu art. 71: 
"O DiretóriO Regional poderá convalidar as con

venções municipais destinadas _à_ escolha de candidatos, 
mesmo que o requerimento de registro do Diretório 
Municipal tenha sido indeferido pela Justiça E_leitoral." 

Isso siinifica que o Diretório Regional poderá Convalidar 
e reconhecer a validade dos atas partidários se atcilderem 
às exigências estatutárias, eVidentemente. Essa exig~ncia esta
tutária terá, necessariamente, que cumprir as exigências da 
lei. Ao ritesmo tempo, Sr. Presidente, isso não tira do Tribunal 
Regional Eleitoral o poder de indeferir -ou de receber ato 
impugnando a decisão do Diretório RegionaL Mas para evitar 
que os problemas se multipliquem nos municípios, entende
mos que a emenda do Senador Alfredo Campos merecia apro
vação. Ela é fortemente garantidora da alitonorriíápártídária. 

Por fim, a Emenda n'' 53, de autoria do Senador Nelson 
Wedekin, que -inclui, oride couber, nas Disposições Finais 
e TransilóriãS~ O Séguihte: · · 

· "Ficarri asseguradas as transmissões de horário 
gratui~o. de que trata o art. 53" e seguintes desta lei, 
que já foram requeridas à Justiça Eleitoral, para o 
semestre corrente, nos mesmos_ termos da lei em cur- . 
s_o." 

Claro. Entendemos que, mesmo com a aprovação da nova 
lei, os direitos que os partidos já tiilham adquirido em função 
da lei anterior para este ano - e alguns partidos, iil~lusive, 
subdividiram o seu tempo para usá-lo no segundo semestre 
- não poderiam phdê~los. É justa a emenda do Senador 
Nelson Wedekin. O nosso parecer ·a--ela, portanto, foi favo
rável. 

Quero crer, Sr. Presidente, quanto às emendas de Parecer 
contrário, embora elas sejam em maior número, aos Srs. Sena
dores que quiserem analisá-las, evidentemente, coloco-me à 
disposição e estou pronto para prestar os esclarecimentos que 
se fizerem necessários. 

Este é o -parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O nobre 
Relator ofereceu o_seu parecer sobre as emendas já publica
das. A matéria está em votação, e S. Ex• poderá prestar escla
recimentos suplementares. 

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente,- peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem 
a palavra. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pela ordem. Sem 
reyisão do orador.)- Sr. Presidente, a matéria está em vota
ção ou em discussão? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A discussão 
já foi encerrada anteriormente, de modo que está em votação. 
O que poderemos fazer, se V. Ex•s assim desejarem, é o 
encaminhamento agora e a votação na próxima sessão. 

O SR. MÁRIO COVAS - O problema não é da hora 
da votação, o problema é que as emendas acabaram de receber 
parecer. 

Se após a apresentação do parecer se vota, quando discuti
:iiiOSO-parecer? O PTáblema não é o de votar agora ou depois. 
Até não tenho muito a discutir. Não consegui aCOmpanhar 
e nem sempre encontrar as páginas necessárias, de forma 

--que eu pediria ao Relator que renovasse cOm um pouco mais 
~~~vag~r_apenas os números da emenda com parecer favorável. 
Mas penso que algumas delas requerem, no mínimo, alguma 
discussão. De urna delas, pelo menos, eu gostaria de ter escla
recimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V.~Ex• tem 
a palavra como Líder e poderá fazer as observações que dese
jar. Lamentavelmente, essa matéria, por solicitação dos Líde
res, foi colocada em regime de urgência. 

O SR. MÁRIO COVAS - E em regime de urgência 
se suprime a discussão? 

O~ SR. PRESIOENTE (Chagas Rodrigues) -Já houve 
a discussão e foi encerrada. 

O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presidente. a discussão 
__ das.emendas não houve, pois elas acabaram de receber parecer 
agora. Como pode ter havido a discussão sobre elas'? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Lamenta-
velmente, ~sse é o Regimento. -

Mas o que eu disse é que, já tendO sido-pUbliCadas essas 
emendas que receberam só agora o parecer do nobre Relator, 
nada impede que a votação se faça amanhã. 

~Qualquer um dos Srs. Senadores poçlerá soliCiiaTisclare
cimentos sobre o parecer que o nobre Relator ofereceu sobre 
cada uma das emendas. 

O SR. MÁRIO COVAS - Quer dizer, a poso,ibilidade 
que tenho neste instante é perguntar a razão pela qual foi 
feita ~ e_menda e não discutir o resultado desse sentimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Lamenta
velmente. 

O SR. MÁRIO COVAS -Sr. Presidente, há um dispo
shivO regimentá! que determina que, uma vez dado o parecer 
sobre as emendas, a discussão automaticamente está supe-
rada? _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O art. 348 
do Regimento Interno dtz: . 

Art. 348. --Encerrada a discussão de matéria em 
regime de urgência, com a ~presentação de emendas, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
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I- no caso do art, 336, a c b, os parecerc5 serão 
proferidos imediatamente, por relator designado pelo 
Presidente, que poderá pedir o prazo previsto no art. 
346. I; 

II- no caso do art. 336, c que-e esSc:::-~_os parece
res poderão ser proferidos imediatamente, óu se a com
plexidade da matéria o _indicar, no prazo de vinte e 
quatro horas, saindo, nesta hipótese, a mat~ria da Or
dem do Dia, para nela figUrar na sessão Ordinári_a_subse
qüentc. 

Mas isso sempre oco.rrcrá em caso_de votação. Agora. 
para ganhar tempo, já poderíamos, de certo.roodo, Qiscut_ir 
a matéria. 

O SR. MÁRIO COVAS- V. Ex" me perdoe. mas em 
nenhum lugar foi dito que se passa à votação_. O que se diz_ 
é que se pode fazer o parecer 24 horas depois ou imedi:ita~ 
mente, mas não se diz, com isso, que se _supera a etapa de 
discussão. 

Não conheço nenhuma matéria e nenhum caso em que, 
conhecido o parecer do Relator, não se possa discutir. Não 
conheço nenhum caso dentro dp RegimentO_-=- ~!i1._qualquer 
hipótese, seja emenda constituc:ional, seja ó que for __..::.. em 
que não haja discussão sobre a matéria. O que ela pode ter 
é limüação de prazo, que pode ser de 5 oU 10 minutos. Agora, 
não conheço nenhum caso em que, proferido o parecer, se 
esteja impedido de votar, de .discutir Q parecer. 

O dispositivo que V. Ex~ acaba de __ kr faz referência ao 
fato de o Relator nomeado pelo Presidente- porque se está 
em regime de urgência -poder dar o parecer imediatamente 
ou pedir 24 horas para fazê~ lo. Agora, isso não quer ·dizer 
que, em seguida, dado o parecer, nãc;>_se po_ssa d~SC!!-tir~_ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu,es) - Veja V. 
Ex~ que esse já é o segUndo parecer. e· a matéria está em 
regime de urgência. - - - --

O SR. MÁRIO COVAS - É porque se decidiu assim; 
foi combinado que se votaria no primeiro turnO o substitutivo, 
exatamcnte para poder discutir as emendas_no Segundo turno. 

Se cu soubesse que adotar essa tese me impediria de 
discutir, não teria concordado com ela, ficaria com a -discussão 
no primeiro turno. Mas o que fizemos foi a seguinte ·combi
nação: no primeiro turno se discute o substitutivo, e vai-se 
discutir as emendas no segundo. 

Ora, se soubesse que isso me criaria um impedimento, 
não o teria aceitado_. _E_u o aceitei para facilitar e não estou 
querendo sequer criar problemas. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presid~nte,_pcço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE {Chagas Rodrigues) -Nobre De
putado. Senador Ronan Tito, perdoe-me, porque tenho presi
dido tantas sessões do plenário, e nessas sessões quem pede 
a palavra, quase sempre, são ós Deputados. Estou querendo 
voltar aos meus velhos tempos em que tive a honra de ser 
colega de V. Ex~ também na Câmara dos Deputados. 

Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente: 

Inicialmente do Senado Federal, eu gostaria de permitir 
a gentileza de que um Deputado fale aqui no Senado Federal. 
Claro, fomos Depurados. temos muito orgulho disso e ser 
Deputado é uma honra muito grande. Debite ao espírito de 

alegria que está invadindo esse Plenário, nesse momento, 
aliás, muito difícil de acontecer. 

Houve discussão do substitutivo. A discussão foi encer
rada. Foi feito um parecer das emendas. Isso não foi discutido. 
O que o Senador Mário Covas pede não é que se abra o 
prazo para a discussão e que" se inscreva QS Srs. Senaçlores 
para discutir o substitutivo. Mas o prazo para a discussão 
das emendas e do parecer que o Relator deu sobre as emendas. 

Não só concordo, mas não temos como discordar diante 
do que diz o Regimento sobre o assunto. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- É uma ques· 
tão de interpretação. Porque o art. 148 fala "encerrada a 
discussão", e seria, portanto, sobre emendas a um substituto. 
Mas vou consultar o Plenário. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com que se 
feabra a discuss3o das emendas, tanto as de parece-r favorável 
quanto as de parecer contrário, permaneçam como se encon
tram. (Pausa.) 

Aprovado. 
Portanto, está reaberta a discussão sobre as emendas. 

É evidente que, a esta altura. novas emendas não podem 
rriais ser oferCcidas. 

Em discussão as emendas. 

O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, o Relator pode~ 
ria fazer a gentileza de repetir os números das emendas favorá~ 
veis? Não consegui relacionar todas. 

O Sr. José Fogaça - Sr. Presid_entc, não há nenhum 
problema em fazer essa releitura. 

As emendas de parecer favorável são as seguintes: Emen
das n''S 4; 5-C; 11; 18; 24; 24-A; 25; 25-A; 29-A; 32-A; 34-A; 
34-B; 36; 39; 44; 47 e 53. _ 

Sr. Presidente, gostaria de assinalar que os Srs. Senadores 
~não estão sendo surpreendidos por nenhuma modificação de 
caráter substancial acima ou abaixo do acorQo f~ito entre 
Lideranças, pequenos Partidos da Câmara e demais membros 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. De modo 
que nenhuma das emendas acrescentadas e aprovadas modi~ 
fica o conteúdo doutrinário da nova Lei Orgânica; não há 
nenhuma emenda de caráter doutrinário. Se há algum temor 
nesse sentido, desde logo procuro descurar quem assim estiver 
preocupado. 

Corno o Regimento diz que o parecer é oral, Sr. Presi
dente, adotei-o pela palavra. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente,--peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-SP. Para disc-utir. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Emen~ 
da n"' 29~A altera o texto do art. 34. O art. 34, em seu substitu
tivo, tem o seguinte teor: 

"Art. 34- Não perdem os mandatos os eleitos 
por Partido Político cujo registro tenha sido cancelad.o, 
desde que o cancelamento tenha decorrido de fusão 
ou incorporação, assegurado o direito de livre opção 
partidária". 

A emenda retira a expressão "desde que o cancelamento 
tenha decorrido de fusão ou incorporação". Essa é uma modi~ 
ficação de fundo, O seu substitutivo apenas mantinha na hipó-
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tese de o cancelamento do partido ter decorrido de fusão 
ou incorporação. 

A emenda do Senador Garibaldi Alves Filho retira essa 
expressão. Portanto, em qualquer hipótese de cancelamento 
do partido, permanece o mandato e é assegurado o direito 
de livre opção partidária. Não quero nem discutir o méritO. 
Só estou tentando definir que é uma mudança substancial. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra para 
um esclarecimento. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para esclarecimento. 
Sem revisão do orador.)- Nobre Senador, veja V. Ex~ que 
o argumento utílizado_ aqui, que achei ponderável, é que can
celamento não_ está mais previsto para efeito de representação 
parlamentar. Suponhamos, pelo art. 14, que o partido não 
faz os 5%, não tem direito à representação parlamentar. Mas 
este não é um caso de cancelamento. 

Quando se dá o cancelamento? Vamos verificar as hipóte
ses: em caso _de fusão ou de incorporação, tudo isso leva 
ao cancelamento ou do partido incorporando, ou dos dois 
partidos que se fundem. Essas hipóteses continuam,--mas que 
outras hipóteses levam ao cancelamento? 

Há uma emenda do Senador Garibaldi Alves Filho que 
cria a hipótese do cancelamento, quando o partido não cumpre 
as exigências legais para apresentação de balanços mensais 
para fins de controle pela Justiça Eleitoral em campanhas 
eleitorais. 

Veja agora V. Ex": no caso de vereadores de um partido 
que nacionalmente não prestou_contas e_teve o seu registro 
cancelado, será que todos os mandatários desse partido nacio
nalmente vão desaparecer? Não seria justo. O que leva ao 
cancelamento? Nenhuma das várias razões que levam ao can
celamento alcança moralmente os mandatários do partido; 
alcança os dirigentes paftidários, e estes são devidamente res
ponsabilizados. Mas cassar os mandatos dos detentores de 
mandato pareceu-me um exagero. 

Então, o que o art. 34 passa a dizer na verdade? Que, 
em casos de cancelamento de registro, não há perda de man
dato. Quais são os casos? Fusão, incorporação, nãO-cumpri
mento das contas da contabilidade partidária, grave crime 
contra o património, contra o FiSCo, na composição do fundo 
partidário, enfim, fatos dessa natureza que não me parece 
devam alcançar os deputados, senadores e vereadores de um 
partido, que, muitas vezes. não têm a ver com a administração 
contábil do seu partido. 

O Sr. Mário Covas -Essas são as únicas razões do cance
lamento? Por exemplo: receber auxilio de país estrangeiro 
não manda cancelar o registro? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sim, também cancela, mas 
tem a ver com a contabilidade do partido. São razões no 
âmbito da administração contábil. Como é que vamos ihculpar 
os mandatários do partido por essas razões? Pareceu-me dra
coniana demais. Realmente, fica difícil. Eu me convenci, mas 
é claro que esta é uma discussão em aberto. 

O art. 34 tambêm é de minha autoria; não veio da Câmara 
dos Deputados. Mas fui convencido a voltar atrás na minha 
posição original. Eu est~va sendo muito severo, porque, Cl).SO 

haja problemas com as contas de um partido, todos os seus 
mandatários perdem o mandato. Pensando bem e ponderando 
com tranqüilidade, não me pareceu justo. 

O Sr. Ronan Tito- Nobrt! Senador, permite-me um 
aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA--: Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Ronao Tito- Senador José Fogaça, V. Ex~ poderia 
me esclarecer se a exigência de os partidos apresentarem o 
balanço mensal ao Tribunal Eleitoral veio da Câmara ou é 
da lavra de V. Ex' 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Senador Ronan Tito, isso ocor
re somente em período eleitoral. 

O Sr.-Ronan TitO-- Mas é difícil só nesse período. Nos 
outros, os partidos até poderiam apresentar o balaç.ço mensaL 

. O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sim, porque aí dispõem de 
tempo. 

O Sr. Ronan Tito - Fico pensando em como se pode 
coordenar uma campanha política, principalmente majoritá
ria, num Estado complicado como o meu, no qual existem 
757 municípios. - -- -

O SR. JOSÉ FOGAÇA - E não é só nesse período: 
é no ano em que ocorrem as eleições. 

Sobre o balanço mensal, consta como veio da Câmara 
dos Deputados. Não alterei absolutamente nada, somente a 
emenda do Senador Garibaldi Alves Filho. 

O Sr. Ronan Tito- Por uma gentileza e por uma defe
rência espedal do Presidente, estamos tendo a oportunidade 
de discutir. Há alguns dias, eu disse que es_ta lei é de suma 
importância. Será que estamos querendo inviabilizar as elei
ções ou estamos querendo criar cartórios, escritórios contá
heis? Que se preste corita dos gastos ao Tribunal de Contas 
da União, ou até ao Tribunal Eleitoral. Trata-se de balanço 
e não balancete. Tem que fechar todaS as contas. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- É balancete, Senador Ronan 
Tito. No ano em que ocorrem eleições, o partido deve enviar 
balancetes mensais à Justiça Eleitoral. 

O Sr. Ronan Tito- Senador José Fogaça, vou agora 
para o plano nacional. Todos sabemos que uma campanha 
majoritária para presidente da República acarreta gastos de 
Roraima ao Rio Grande do Sul. Mesmo que alguns desses 
Estados disponham de fax, telex, etc., como vamos fazer para 
apresentar um balancete mensalmente? Não seria mais ho
nesto e correto exigir dos partidos que apresentem um halanço 
final, ou dar-lhes sessenta dias após a campanha para que 
o façam? 

O SR. JOSÉ_ FOGAÇA - Mas isso é o que a lei atual 
exige, Senador Ronan Tito. 

O Sr._ Ronan Tito- Sim, mas isso é o COrreto. Agora, 
ficar fazendo balancete, acho isto difícil. Não estou vendo 
ninguém aqui reclamar, mas não entendo a praticabilidade., 
disso. Na prática, como vamos fazer no Rio Grande do Sul • 
e lá em Manaus? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- A meu ver, a emenda prevê 
exatamente isso, Sen~dor Ronan Títo. Queto-explicar-lhe aqui 
o seg_uinte: V. Ex' pondera uma dificuldade prática, e, de 
fato, pelo texto oríginal, que eu, por minha conta, ia apro
vando e recomendando a sua aprovação, felizmente~ tive o 
socorro da Emenda n9 32-A, de ãutoria do Senador Garibaldi 
Alves Filho, que diz o seguinte: 

. "§ 39 -No ano em que ocorrerem eleições, o Par
tido deve enviar balancetes mensais à Justiça Eleitoral, 
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nas circunscrições· em que estiver coilcorrensio_. embora 
só em coligação, durante os quatro meses anteriores e 
dos dois meses posteriores ao pleito." 

O Sr. Ronan Tito -Suponhamos uma eleição para presi~ 
dente da Rcpóblica, por exemplo, em que estaremos concor
rendo ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Mas aí a circunscrição é nacio
nal, e ele só presta contas_ em nível naciona_l. i::;to __ é_, sobre 
os gastos feitos_ pelo órgão nacional diretivo do partido. O 
partido municipal não tem de prestar contas na campanha 
nacional, assim como o partido regional também não. Neste 
caso, a Emenda Garibaldi Alves Filho resolve. 

O Sr. Ronan Tito - O Senador Affonso Camargo, que 
já teve oportunidade de participar de eleição, inclusive, de 
eleições majoritárias, acha factível que, durante uma campa
nha eleitoral, digamos majoritária, para presidente da Repú
blica, se façam balancetes mensais de todos_ os gastos que 
estão ocorrendo nos 27 Estados da Feder~ç_ão? 

O Sr. Alfonso Camargo- Nobre Relator, permite-me 
V. Ex~ um aparte? -

O SR- JOSÉ FOGAÇA- Pois não, nobreSenador. 

O Sr. Affonso Camargo - Eu diria ao Relator que é 
factível, sim, e difícil também, porque não temos partidos 
organizados. O problema baseia-se nisto: vamos tentar orga
nizar os partidos, porque é uma -cOisa .feita descentfã:lizada
mente. Se houvesse uro__Qirctório nacional na campanha para 
presidente da República, não haveria nenhum problema em 
se fazer mensalmente um balancete~ A dúvida de V. Ex•, 
Senador Ronan Tito, refere-se ao pequeno municfpio, ou seja, 
uma preocupação com a base partidária. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Mas isso tamb~m fica arruma-· 
do, Senador Affonso Camargo, porque a emenda prevê: 
" ... nas circunscrições_ em que estiver concorrendo ... " Por 
exemplo. em eleições municipais, caso' o partido não concórra ' 
naquele determinado município, a não ser q'-:le em coligação, 
ele deverá prestar contas. Todavia, se não estiver concorr~ndo 
nem em coligação, nem indivídualm_e_nte, não tem que publicar 
o balancete mensal, só o anual, conforme está previsto norm;.tl· 
mente pela lei. Portanto,_ não sç clá e&sa._c_o.,mplexi~a~e de. 
atividades. porque o normal é que o partido preste .contas 
em sessenta dias. Napa custa quf? ele o .faç<l mensalmente, 
mesmo que, às vezes, u,m pOJ.!CO atrasado: foia do prazo; 
porém, a cada trinta dias, d~verá fazê-lO. 

O Sr. Ronan Tito - Senador José Fog~ça, se isso .não 
ocorrer, quais são a!rpe·nalidades previstas? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- O cancelainen\O'!io.registro 
partidário. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex~- um aparte? 

O SR- JOSÉ FOGAÇA- OuÇo V. Ex• com l'razer. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Relator, eu gOstaria de 
ingressar na discussão pãra-apoia:r a·s "ci>nsidf:iaÇões dqs'Sena
dores Ronan Tito e Affonso Carnargo. Se tiv-éSs-emos partidOs 
realmente organizados- e _essa organização incluiria a infor
matização -aí, sim, isso se viabi1izaria; mas, nas coligações, 
temos comitês~ Q_c_omitê de prestação de contas-é interpar
tidário; são membros de_ cada partido que participa da coliga
ção que constituem esse comitê. E_ nós, que temos vivido 

a experiência de campanha, sahemos como é difícil reunir 
um comitê para fazer a prestação ~e contas. 

O S_R. JOSÉ FOGAÇA - Mas V. Ex• há de c_oncluir 
também que podemos fazer uma experiência. Não há por 
que não fazermos essa experiência, uma vez que ela é esclare
cedora. moralizadora, dá transparência ao processo. Se hou
ver, ao lado disso, uma dificuldade prática que venha a se 
manife..-.tar, não há por que, no futuro, não alterarmos, emen
darmos essa parte, 

O Sr. Jonas Pinheiro- Creio, contudo, nobre Relator, 
que o momento ideal para essa experiência, o laboratório 
adequado seriam as eleições municipais para vereadores e 
prefeitos. Então, n_o âmbito municipal, seria conveniente des~ 
fazer essa experiência. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Mas aí é o contrário. Tenho 
a impressão de que deveria se começar por cima, pelo Dire
tório Nacional, e depois voltar-se para os Municipais. 

O Sr. Epitacio Cafeteira-- Nobre Senador José Fogaça~ 
V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Ouço V. Ex• com muito prazer. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Senador José Fogaça, hoje, 
pela manhã, houve uma reunião de LjÇcrança, na.r.esidência 
oficial do Presidente da Càmara. Uma das matérias tratadas 
foi esse balance.te mens.:;l] que, por unanimidade, foi rejeitado. 
Não se entende que·,:durante..Uma campanha política, a pessoa 
suspenda a campanha para vir s_c defender de acu&ação de:ss.a 
ou daquela dúvida sobre um balancete mensaL 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Veja V. Ex• que guem intro
duziu isso aqui"foi a-Câmãia doS Deputados. Eu apenas man
tive, porque achei Que era adequado, aliás, aperfeiçoei Cõ-in 
a emenda do Senador Garibaldi Alves Filho. 

o. sr. EpitaciÓ -Cafetéira - Estou dando a in"formação 
a V, Ex~ de que, por unanimidade das Lider_anças, o balancete 
mensal foi rejeitado. Estavam presentes os Senadores ~.1,ário 
COvas -e- Ney Maranhão, o Deputado Genebaldo Correia _e 
o próprio Deputado João Almeida. Todos concofdaram em 
que, realmente, não._s_e pode fazer uma campanha debaixo 
de bombardeio, de pessoas duvidando desse ou daquele lança
mento no balancete mensal. Faz-se_a_c~mpanha, e depois 
apresenta-se o resultado, senão vai tumultuar a própria campa
nha. P~di o aparte a V. Ex~ para informar sobre o que ficou 
resolvido hoje, pela manhã, na res_idência oficial do_P_re:siden!e 
da_ Câmara dos Deputados. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Na verdade, no momento em 
que ·isso foi introdUzido !la Lei OrgâniCa dos Partidos, não 
precisaria nem constar da Lei Eleito(al, porque passaria a 
Ser Ob(J.gatório, independentemente de estar ou não na Lei 
Eieitoral. De modo que, se V. Ex•s não estiverem de acordo, 
terá que haver uma emenda supressiva. lnfelízrilente, CCiritlnüo 
considerando boa a medida. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Permite-me V. Ex~ uma nova 
interferência? 

O SR, JOSÉ FOGAÇA -Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Jonas Pinheiro- A informação do Senador E pita
do Cafeteira tem gr<inde importância. Uma vez votado o pro
jeto na Câmara, :o consenso é de se r.et_irar_ esse dispositivo, 
para evitar que o mesmo tenha que voltar ao Senado. 
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'0 SR. JOSÉ_ FOGAÇA ---'Ela não votaria, porque lá 
é a última fase de votação. 

O Sr. Jonas Pinheiro- De qualquer sorte, eles acabariam 
por não acatar a emenda. 

O SR, JOSÉ FOGAÇA - Bom, se lá decidiram dessa 
forma ... 

O Sr. Jonas Pinheiro-A nossa preocupação éuo sentido 
de se votar em cons-onância com o entendimento da Câmara 
dos_ Deputados. Por isto tem havido esses encontros, essas 
reuniões: para que haja um consenso. Nesse sentido, a infor
mação do Senador Epita:cio- Cafeteira é importante. 

O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Ouço V. Ex' com prazer. 

O Sr. Almir Gabriel- Senador José Fogaça, em primeiro 
lugar, não sei se essa discussão resultará em algo significativo, 
na medida em que não tenho nenhuma informação de algum 
destaque sobre a matéria para que ela possa cair. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Mas é eviderite que, antes 
de se iniciar a votação, ainda haja a possibilidade de_ pedido 
de destaque, Senador. 

O Sr. Almir Gabriel- Nessas condições, vejo com brutal 
dificuldade a realização desses balancetes, diante dos 5 mil 
municípios existentes-no Brasil, e com tanta heterogeneidade. 
Talvez 1000 ou 1500 municípiOs diSpoi:thani de partidos com 
estrutura contábil e que sejam capazes de apresentar balan~ 
cetes. Ainda que um partido apresente balancetes absoluta~ 
mente corretos, fará parte do jogo partidário a iníciativa, 
por parte de outros partidos, de apontar irregularidades nesses 
balancetes. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA "--Fará parte do jogo eleitoral, 
é o que V. Ex~ está dizendo, não? 

O Sr. Almir Gabriel- Sim,- do jogo eleitoral. Não tenho 
dúvida de que o Tribunal de Contas. ou qualquer outro órgão 
terá possibilidade de fazer a análise contemporânea de cada 
um dos balan·cetes de todos os partidos de todos os c:inco 
mil municípios. No fundo, acabamos de estabelecer uma nor
ma repleta de uma ética. extraordinária, mas ela vazará ao 
contrário, na medida em que será utilizada c_omo__um instru
mento de guerra local, e não de apuração, de melhoria das 
condições de trabalho e de melhoria da aplicação de recursos 
destinados à campanha eleitoral. Sei que V. E~ tem o maior 
de todos os cuidados e urna posição ética __ inqUestioriáVe1; mas 
temo que esse ponto acabe servindo de forma contrária ao 
que dita o espírito de V. E~ 

O Sr. Affonso Camargo- Permite:.:me V. Ex~ um aparte? 

O SR, JOSÉ FOGAÇA- Ouço V. Ex' com prazer. 

O Sr. AffonsoCamargo- Reconheço a importância deste 
momento de discussão das emendas. V, Ex~ mencionou mais 
de uma vez que o processo vai caminhar regularme~te. ACÍue
les que não desejam a inclusão das emendas que receberam 
parecer favorável pedirão destaque para votação em separado. 
Vão procurar derrubá-las. Assim também, provavelmente~ 
Senadores solicitarão destaque para votação em separado para 
incluir no substitutivo emendas que receberam parecer contrá
rio. Essa é a seqüência natural do prOcesso. Quero aproveitar 
esta oportunidade para enaltecer o trabalho de V. Ex~ Reco
nheço que elaborar e apreciar legis~ção eleitoral_ é um pro-

cesso complexo. O projeto recebeu ma'ts de 80 emendas, as 
quais têm que ser analisadas uma por uma. Às vezes, a opinião 
de V. EX• não corresponde à da maioria do Plenário, mas, 
sem o trabalho do Relator, seria impossível chegarmos a esse 
ponto. No que diz respeito à minha Emenda no 39,_V. _ç.x• 
fez uma justificativa melhor do que a minha. Ocorre exata~ 
mente aquilo que V. Ex~ afirmou. Propus a eliminação do 
progrãffia de âmbito regional porque, até hoje, não foi prati
cado, visto que é impossível, no sistema televisivo brasileiro, 
quebrar-se a cadeia nacional para incluir um programa regio
nal. Realmente, pretendi, com minha intervenção. elogiar 
o seu trabalho e reafirm-ãi" que ci ptócé.sS:O segue o seu curso 
naturaL Tenho Certeza de que concluiremos a apreciação desse 
projeto em tempo hábil. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Senador Alfonso Camargo, 
vejo que há quase uma unanimidade contra o § 3». Há duas 
saídas perfeitamente plausíveis. O texto está sendo montado 
para que, na Câmara, qualquer excesso do Senado possa ser 
corrigido. Portanto, por medidas supressivas, a Câmara, ·se 
tivermos colocado aqti"i alguma bobagem, poderá suprimi~ la 
a posteriori. A outra saída seria fazer-se agora um destaque 
para a votação em separado e suprimir-se o § 3° do art. 38_. 
O balanço continua s-endo obrigatóriO; só cairia o balancete 
mensal. 

O Sr. Chagas Rodrigues, lo Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Hum
berto Lucena, Presidente. 

Q ~r. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. -- -- -

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a-palavra a V. Ex• 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu 
queria explicar ao Relator que as emendas que apresentei 
que não foram acolhidas pela Relataria dizem respeito a uma 
vigilância necessária, sem dúvida. para que os pequenos parti~ 
dos possam continuar a existir. 

__ Por exemplo: na Emenda no 5, peço a supressão dos 
§§ 3~' e -49 -dO art. 7" do SubstitUtjvo do R5!1ator, quç_ se referem 
a esta proibição que pesa sobre os partidos políticos: se não 
alcançarem índices específicos em eleições parlamentareS, hão 
poderão lançar candidatos a cargos majoritáriOS. Essa proibi~ 
ção representa, sem dúvida, Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. 
Senadores, uma discriminação injuSta àS pequenas agr-emia
ções, que com isso- ficam de antemão impedidas do cresci~ 
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Senador 
Cid Saboia de Carvalho, peço licença para interrompe{ V. 
Ex~ para fazer urna retificação: a discussão ~stá encerrada. 
V. Ex• está fazendo o encaminhamento de votação. A discu~
são havia sido encerrada e foi dada a palavra ao Rclat_or 
para prestar esclarecimentos complementares. Então, V. E r 
continua com a palavra, mas para encaminhamento da vota
ção. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, 
o Presidente anterior da sessão consultou o Plenário sobre 
se deveria ou não ser discutido o Parecer do Relator, e deu 
a palavra ao Senador Mário" Covas para discutir o Parecer 
do Relator. Foi a decisão adotada em caráter excepcional. 
ouvido o Plenário. Não quero, contudo, criar obstáculos. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nesse caso, 
passaremos à votação depois que V. Ex~ encerrar. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Serei breve, 
para não tumultuar o processo de votação. Sr. Presidente. 

Q~ero apenaS lembrar que todas as __ emendas apresen
tadas visando proteger os pequenos grêmios políticos restaram 
recusadas pelo Relator. Daí por que resolvi fazer um destaque 
de todas essas emendas para votarmos separadamente, objeti
vando a sua inclusão. Temo muito, no enta-nto, Si'. Presidente, 
que não haja quorum suficiente para o Cxame dessas matérias, 
porque a votação terá que ser muito cuidadosa nesse mister. 

Encerro esta rriinha participaç-ão cxatamc_nte para não 
criar obstáculos e por entender qu_e o Relator está inamovível 
na posição adotada até aqui. Então, fiz os destaques como 
uma contraposição. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus-
são. (Pausa.) ___ _ 

Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Em votação. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• tem 
a palavra para encaminhar, como Líder. 

OSR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Como Líder, para 
encammhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, desejo, de formã muifo-ó-reve tecer 
algumas considerações no momento em que nos prep~ramos 
para votar cm turno suplementar o projeto que dá nova (iisci~ 
plina legal à questão partidária em- nosso País. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, gostaria de insistir 
em algo que me parece óbvio, mas que considero importante 
repetir. Trata-se da signifiC-ação que este Projeto âe Lei tem 
para o aperfeiçoamento das instituições porítícàs brasileiras. 

Não podemos ter urna sociedade que pratique, em plena 
acepção do termo, a democracia, ·se náo ·tíVermos uffi estado 
part!dário cor~eto, adequado, se não tivermos partidos que 
efetlvamente cumpram o alto papel que lhes é destinado na 
formação da consciência e da vontade nacional. 

Em segundo _lugar, Sr. Presidente, diria que esta é uma 
matéria que preciSamos, de fato, votãr-com a -devida brevi~ 
dade, visto que jã--nos aproximamos do prazo fatal para que 
possamos elaborar uma legislação partidária que venha _a vigo
rar nas próximas eleições, ou seja, nas eleições de 3 de outubro 
de 1994. 

Esse prazo fica cada dia mais exíguo, visto que amanhã 
já é setembro. Esta l..!.ei terá que estar·sanclO-nada até, no 
máximo, o dia 2 de outubro. Como ela retornará à Câmara 
e depois irá à apre"Ciação do Chefe do Poder Executivo, do 
PreSidente da República, precisamos, realmente, agilizar a 
sua votação. 

Por último, Sr. Presidente, gostaria de dizer ao PlenáriO 
que considerei adequado, de modo geral, o parecer que o 
Relator dá, em turno suplementar, às emendas apresentadas. 
Nele S. Ex• procurou preservar o espírito do projeto. Todavia, 
há alguns pontos a respeito dos quais convifià qu·e se fizesse 
adequadamente o destaque, talvez para que pudéssemos dar 
um melhor tratamento à matéria. 

Entre as questões já suscitadas, aqui no plenáriO, por 
oradores que me antecederam, gostaria de levantar a que 
diz respeito ao desligamento do filiado_ a partido político. 

Nos últimos anos, assistimos, no Brasil, a uma involução 
desse instituto. Antigamente, se alguém estivesse filiado a 
um partido e se filiasse a outro, isso significava dupla filiação, 
a que imediatamente. era aplicada uma sanção. Postt:-riormente 
-o que considero uma involuÇão, um retrocesso, portanto 
- deixou~se de fazer essa exigência. Agora, mais recente-
mente, admite-se que, filiando-se a um outro partido, automa
ticamente a pessoa está desvinculada do partido ao qual per
tencia. 

Ora, Sr. Presidente, isso foi um grave retrocesso, contri
buindo, assim, para que se abrissem mais espaços para mudan
ças- às vezes, sem justificação- de partfdo político. 

O projeto ora em discussão já estabelece a exigência, 
para quem queira deixar o partido, de comunicar o seudcsligaw 
menta ao dirctório do partido e ao juíz eleitoraL Mas vou 
mais além, Sr. Presidente. É fundamental também que se 
formule uma regra que obrigue, na hipótese de a pessoa per
tenCer a algum órgão de deliberação partidária - diretório 
municipal, regional ou nacional- o informe também ao res
pectivo órgão. Essa ::;e ria uma forma, quem sabe, de se estabe
lecer mais uma limitação ·a ·esse~·proCessO de migração parti~ 
dária, que, a meu ver, contribui para desfigurar os partidos 

_ políticos nestC País.. - -

No Brasil, já sofremos de uma grave lacuna nesse campo. 
porque a dotamos o sistema proporcional aberto sem nenhuma 
exigência com relação à formação de listas. Talvez sejamos 
o único país no mundo que adota o siStema prOporcional 
pleno. ab~oluto, sem que se faça a menor exigência de que 
o eleitor, ao votar em um candidato, tenha que, obviamente, 
primeiro fazer a opção pelo partido. A relação política correta 
é eleitor/partido/candidato_ c não como acontece no Bra~il, 
eleito r I candi dato/partido . 

Se estabelecermos uma forma de fazer com que o filiado, 
para se desligar de um partido político, e se exercer nele 
algum·cargo de direção, tenha .que comunicar o fatq ao refe
rido órgão, estaremos criando, quando nada, um constr:an
gimento àquele que se vai desfilia_r, para que ele pelo menos 
dê ciência da sua d.esfiliação ao órgão a que pertehce. O 
que ternos observado, nos últimos anos, Sr. Presidente, é 
muitas vezes um parlamentar, um detentor de mandato eletivo 
ou não, membro de órgãos da direção nacíonal, regional ou 
mesmo municipal, desligar-se do l?artido e sequer dar conheci
mento ao órgão a que pertence. As vezes é um alto dirigente 
partidário que se desliga sem que o partido tenha prévio cOilhe
cimento disto. 

Sr. Presidente, uma das emendas que apresentei e pre
tendo destacar busca justamente estabelecer essa exigência 
como forma de aprimorar os partidos políticos no Brasil e 
criar condições para que possamos efetivamente ter um quadro 
partidário que seja adequado à existência de partidos estrutu
rados, representativos da vontade nacional e que possam, 
assim, ajudar o aperfeiçoamento das instituições políticas bra
sileiras. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _: Continua 
em votação a matéria. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para enca
minhar votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, minha 
presença na trihuna será brt!ve. Inicialmente, congratulo-me 
com o nobre Relator por seu lúcido trabalho. 

Verifico, com satisfaçãO, que agora se acolhe uma das 
reivindicações que pretendo irlcluir em lei semelhante. Apro
vei-a na Comissão Especial, mas o Plenário, todavia, a rejei
tou. Naquele tempo, o texto vetado assegurava às pessoa-s 
jurídicas a participação nas despesas dos partidos políticos. 
O que antes se dizia ameaçã à lisura das eleições- "o ingresso 
do poder económico no seio dos partidos''- ruiu. Felizmente, 
aquela tese, que fiz vitoriosa na Comissão, hoje não encontra 
mais adversários. 

Sr. Presidente, o nobre Senador Marco Maciel acaba de 
situar um dos problemas graves da vida partidária: a instahi
lidade partidária. Surpreendentemente os partidos são colhi
dos com a notícia, muitas vezeS divulgada pelos jornais antes 
do conhecimento dos líderes políticos, de que determinados 
componentes dos seus_ quadros, inclusive parlamentares, ha
viam mudado de posição, haviam deixado a legenda sob a 
qual foram eleitos. Tudo isso_ é Verdade. 

Todavia, temos agora uma Oportunidade de ouro. A Lei 
Partidária impede aqueles que têm mandato de mudarem de 
partido antes de dois anos. Portanto, é uma hora decisiva. 
Esperamos que essas dissensões, essas dívergências só excep
cionalmente ocorram. E qual a solução? O projeto i'nieial 
fixava, cril um dos artigos das Disposições Transitórias, um 
prazo mínimo para que isso ocorresse·: sessenta dias depois 
da promulgação da lei. Não havia prazo. Não se sabia quando 
terminava. O substitutivo, por sua vez, acolhe um prazo maior: 
quatro meses, 120 dias depois desse ato. 

Ora, Sr. Presidente, continuamos sem ter uma data. Não 
se sabe quando ocorrerão essas mudanças de partido. Vivemos 
um momento confuso da vida partidária. Partidos que, até 
ontem, não existiam como expressão, hoje, aliados a outros, 
comparecem com representação expressiva nas duas Casas 
do Congresso Nacional. Vemos os grandes partidos vivendo 
horas de emoção, cujo destino, dentro de três ou quatro meses, 
se desconhece. O substitutivo, entretanto, reduz o prazo de 
180 para 120 dias. 

Acredito que seja um equívoco. Leio o art. 70: 

"Art. 70. Os prazos estahelccidos no artigo 20 
não terão efeito retroativo c somente serão aplicáveis 
cento c vinte dias após a puhlicaçâo-desta Lei." 

Sr. Presidente, outra vez não há u_m_prazo certo. Quando 
começa? Quando for publicada a lei. Quando termina? Cento 
e vinte dias depois. Por que, Sr. Presidente, não estabelecemos 
uma data fixa em vez de uma -dafa sujeita ao arbítrio da 
publicação da lei? -- - - ~ 

Como vivemos urri momento excepcional da vida parti
dária c estamos elaborando uma lei para vigorar, que Deus 
permita, em caráter permanente, durante muitos anos, seria 
melhor aproveitarmos esta oportunidade para que todos os 
partidos fizessem sua revisão e pudessem comparecer no dia 
1'' de abril, véspera da desincompatibilização, sabendo real
mente com quem contam. 

A minha emenda, que não foi aceita pelo nobre Relator, 
fixa como limite não os quatro mcs_es, mas o dia 1'·' de abril, 
quando os partidos entrariam numa fase - a !lão _ser que 
surjam surpresas- que deve ser permanente. Não os quatro 
meses, mas uma data fixa, de modo que saibamos, quando 
formos votar esta lei, que até o dia 1\' de abril os partidos 

pódem contar com esses ou aqueles elementos. Os grandes 
partidos estão" vivendo horas de dificuldades,_ de surpresas, 
de emoções. O próprio PMDB, até cinco dias atrás, era um 
partido_~_ hoie. nod~ s~r um vul~o. 

Vamos pensar nisso, Sr. Presidente. Daí por que insisto: 
vou pedir destaque para a emenda, a fim de que se assegure 
o prazo até o dia lo de abril de 1994. Será em data certa 
e não mais numa data incerta, com graves reflexos na norma
lidade partidária. 

Daí por que vou ofere_cer pedido de destaque para votação 
em separado dessa Emenda. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara, ressalvadas as emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, mas há mui
tos destaques? 

O SR.. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Sem pre
juízo das emendas; os requerimentos de destaque sobre as 
emendas serão lidos em seguida. Em votação, no momento, 
o substitutivo ressalvadas as emendas. 

Em votação, em turno suplementar, o substitutivo. 
O~ Srs. Seriadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) - - - -
Aprovado, contra os votos dos Senadores José Paulo Bi

sol e Nelson Wedekin. 

O Sr. Epitácio Cafeteira (PPR- MA)- Sr. Presidente, 
peço verificação de quorum, , com o apoiamento dos Senadores 
Cid Saboia de Carvalho, José Paulo Bisol, Nelson Wedekio 
e Ney Maranhão. 

. _ O SR.PRESIDENTE(Humberto Lucena) ..,..:Srs. Senado
res, queiram oCupar os seus lugares, para verificação de quo
rum solicitada pelo nobre Senador Epitácio Cafeteira. (Pau
sa.) 

_ Solici~o aos Srs. __ $enad9res que estão em seus gabinetes 
ou em outras dependências do Senado que venham ao plená
rio. Vamos proceder à verificação de quorum. 

O Sr. Marco Mac_jel - Sr._ Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Hum&erto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, penso seria conveniente, visto que há muitos 
Senadores que se encontram na Casa mas que nãó- estãO, 
obviamente, no plenário, que V. Exa desse um certo espaço 
de tempo para que os Senadores possam se deslocar de seus 
gabinetes até o plenário. Tenho receio de que, se a verificação 
for fiii:ã agora, talvez não atinja o quorum que, evidente
mente, existe na Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Justamente 
por isso, nobre Senador Marco Maciel, é que a Presidência 
está reiterando o apelo para que os Srs. Senadores venham 
ao plenário. 

Há na Casa 66 Srs. Senadores. A Presidência acredita 
que, se todos os Srs. Senadores que estão na Casa vierem 
ao plenário, poderemos hoje ainda decidir sobre a apreciação 
de tão importante matéria. 



Setembrç de 1993 _ DIÁRIÇJQQ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta,feira I" 8291 

Todos os Srs. Senadores _já se encontram nas suas Qan
cadas? 

O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR- PR. Pela ordem.) 
- Sr. Presidente, gostaria de dizer a V. Ex• que~ não vejo 
maior inconveniente de se proceder à votação, visto que depois 
teremos prazo suficiente para a segunda votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)....,., V. Ex• tem 
razão. 

A Presidência vai tomar os votos dos Líderes. 
Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL'? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- "Sim", Sr.
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder.do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Corno vota 
o Líder do PPR? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR - MA) -"Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÁO (PRN- PE)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o -Líder do -P-TB'? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP)- "Sim", Sr. 
Presidente -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSB? . - - -

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS) -"Não", 
Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Corno vota 
o Líder do PP? · · 

O SR.IRAPUAN COSTA JÚNIOR_(PP- GO) -"Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Corno vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT --"'MA) - "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --Os Srs. Se
nadores já podem votar. (PauSa.) __ --

(Proced(!-se à votação) 

. VOTAM "SlM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Carnargo _Alfredo Campos _ AIInir Gabriel _ Antonio 
Mariz _ Aureo Mello _ Beni Veras _ Chagas Rodrigues _ Cid. 
Saboia de Carvalho _ Dario Pereira _ Dirceu CarneirO _· Epitá.cio 
Cafeteira _ Esperidii!o Amin _ Eva Blay _ Francisco Roll~rnberg _ 
Gan'baldi Alves Filbo _ Gerson Carnata _ Guilherme Palmeira _ 
Iram Saraiva_ Joi!.o Calrnon _Jonas P\nheiro _ JosaphatMarinho 
_José Fogaça _ Levy Dias _ Lourival Baptista_ Lucidio Porte lia _ 
Marco Maciel_Mário Covas_ MaUro Benevides _Nabor Júnior_ -
Nelson Carneiro _ Ney Maranhão _ Pec:lro Simon·_ Rachid 
Saldanha Derzi Ronaldo Aragi!.o _ Teotonio Vilela Filbo 
Valrnir Carnpelo. - -

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

. José Paulo Bisol _Magno Bacelar_ Nelson Wedekin _Pedro 
Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votar~m 
SIM 36 Srs. Senadores; e NÁO 4. · 

Não houve abstenções. 
Total de votos: 40. 
Não houve quorum. 
A Preside_ncia i'rá suspender a sessão por 10 minutos, 

de acordo com o Regimento. 
-- A Presidência solicita ainda aos Srs. Senadores que não 
se encontram no recinto que venham ao plenário, a fim de 
v?ltarmos_a faz<;:r a verifícação requerida_ pelo Senador Epí.tá
cto Cafeteua dentro de 10 minutos. 

O Sr. José Fogaça - Peço a palavra pela ordem, Sr. 
Presidente. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala-
vra V. Ex• o 

O SR: JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pela ordem.) 
-Sr. Prestdente, ao que me consta, o voto_ do ilustre Senador 
WHs_Q!!_M~rtiil~~-q~~-~st~_p_~_~_sente, não aparece no painel: 

-- O SR. PRESIDENTE (Hu,;;berlo Luc~na)- O Sen~d~~ 
_Wilson Martíris chegou agora. -

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. -Presidente, como faltou 
somente _u_ro __ voto para haver quorum, quero solidtar a todos 
os Senadores presentes na Casa que venham ao plenário para 
aprovarmos a Lei Orgânica dos Partidos. 

- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Qual é o 
voto que não está constando do painel? 

__ O SR. JO!lÉ FOGAÇA- Creio que V. Ex• não precisa 
esperar os 10 minutos regimentais. -

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM) - Sr. 
Presidente, voto ·•sim". Estava na Casa, mas com dificuldades 
de locomoção. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, já chegaram 
três Srs. Senadores. Creio _que V. Ex~ não precisa obServar 
os 10 minutos, poderá fazer agora a nova votação. - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Estásuspen· 
sa a sessão. 

(Suspensa às 1 ?b30min, a sessão é reaberta às 17h32min.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Está rea-
berta a sessão. -
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A Presidência cOnsulta as Lideranças se estão de acordo 
que se faça imediatamente a nova verificação. (Pausa.) 

Estando todos de acordo, a Presidência procederá à nova 
verificação. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
A Presidência solicita aos -Srs. Senadores que se _encOn

tram fora do recinto que venham ao plenário, a fim de proce-
dermos à nova verificação. - -- -

Srs. Senadores, queiram ocupar os seus lugares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (P8.usa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _Alfredo Campos _ Alinlr Gabriel_ Antonio 
Mariz _ Aureo Mello _ Beni V eras _ Chagas Rodrigues _ Cid 
Saboia de Carvalho _ Dario Pereira _Dirceu Carneiro _ Epitácio 
Cafeteira_ Esperidião Amin _ Eva Blay _ Francisco Rollemberg _ 
Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ 
Guilherme Palmeira _ Iram Saraiva _ João Calmon _ Jonas 
Pinheiro_ Josaphat Marinho_ José FogàÇa·_ Lavoisier Maia_ 
Levy Dias _ Lourival Baptista _ LuCídio Portella _ Luiz Alberto 
Oliveira_ Magno Bacelar_ Marco Maciel_ Mário Covas_ Mauro 
BenCvides _ Nabor Júnior _ Nelson Carneiro-_ Ney MaranhJo _ 
Pedro Siruon _ Rachid Saldanha Derzi _ Ronaldo Aragão _ Roilan 
Tito _Teotónio Vilela Filho _ Valmir Campelo _ Wilson Martins. 

VOTAM "NÃO" OS SRS.SENADORES: 

Nelson Wedekin _ Pedro Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 42 Srs.Senadores; e NAO 2. 

Não houve abstenções. 
Total: 44. 
Aprovado o Substitutivo, em turno suplementar. 

É o seguinte o Substitutivo aprovado: 

Redação do vencido fora o turno suplementar, do 
SUbstitutivo do Senado ao Pl-ojeto de Lei da -Câmara 
n• 156, de 1992 (n• 1.670, de 1989, na Casa de origem. 

O CongresSO Nacional decreta: 

TfTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. l\' O Partido Político, peSsoa jurídica de Direito 
Privado, destina-se a assegurar, no interessedo reg_iiTl_~derno
crático, a autenticidade do sistema repFeserii:"ativo e a defender 
os direitos fundamentais definidos na Constituição. 

Art. 2~ É livre a criação, fusão, incorpuração-e··extinÇão 
de Partidos Políticos, cujos programas respeitem a sOberania 
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direi
tos fundamentais da pessoa humana. 

Art. 39 O Partido Político adquire personalidade jurí
dica pelo registro civil. 

Art. 4" Os filiados de um Partido Político têm iguais 
direitos e deveres. 

Art. 59 A ação do Partido tem caráter nacional e é exer
cida de acordo com seu estatuto e programa. sem subordinação 
a e.ntidades ou governos estrangeiros. -

Art. 6~ É vedado ao Partido Político ministra-r instrução 
militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da- mesma 
natureza e adotar uniforme para seus membros. 

Art. 79 O Partido Político, após adquirir personalidade 
jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto nO Tribullal 
Superior Eleitoral. 

§ 1 o Só é admitido o registro do estatuto de Partido 
Político que tenha caráter nacional, considerando-se corno 
tal aquele que comprove o apoiamento de eleitores correspon
dente a, pelo menos, meio por cento dos votos dados na 
última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não com
putados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um 
terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de um décimo 
por cento do eleitorado que haja votado em cada um deles. 

§ 29 O Partido que tenha registrado seu estatuto no 
Tribunal Superior Eleitoral pode partiCipar do processo eleito
ral, receber recursos do Fundo Partidário e ter acesso gratuito 
ao rádio e à televisão, nos termos fixados nesta lei. 

§ 3~ Somerg_e o PartidO que preencher as condições do 
art. 14 pode registrar candidatos próprios às eleições para 
Presidente e ViCe-Presidente da República, Para Seiiador, 
Governador e Vice-Governador de Estado" e do Distrito Fede
ral e Prefeito e Vice-Prefeito em todas as circunscrições- do 

;_País onde se ache organizado. 

§ --4~-- O Partido que não preencher as corldições do art. 
14 só pode registrar candidatos a Senador, a Governador e 
Vice-Governador e a Pref(dto e Vice-Prefeito nas circuns
crições, onde esteja organizado na forma do seu estatuto e 
desta Lei e em que, na última eleição proporcional, realizada 
respectivamente para a Assembléia Legislativa e a Cáriiara 
Municipal, haja obtido cinco por cento dos vot<?S apurados, 
excluídos os votos em branco e os nulos. 

§ 59 Somente o registro do estatuto do Partido no Tribu
nal Superior Eleitoral assegura a exclusividade da sua denomi
naçã_o, sigla e símPolos, vedaçia a utilização, por outros Parti
dos, de variações que venham a induzir a erro ou confusão. 

TÍTULO II 
Da Organização e Funcionanienio dos Partidos Políticos 

CAPÍTULO I 
Da Criação e do Registro dos Partidos Políticos 

Art. 89 O requerimento do registro de Partido Político, 
dirigido ao cartório competente do Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, da Capital Federal, deve ser subscrito pelos seus 
fundadores, em número nunca inferior a cento e um, com 
domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos Estados, 
e será acompanhado de: 

_I -cópia autêntica da ata da reunião de fundação do 
Partido; 

II- exemplares do Diário Oficial que publicou, no seu 
inteiro teor, ó programa e o estatuto; -

IJI -relação de todos os fundadores com o nom_e com
pleto. naturalidade, número do título eleitoral com a Zona, 
Seção, Município e Estado, profissão e eridereço da residên
cia. 

§ 19 O [e(pJerimento indicará" o nome- e função dos diri
gentes provisórios_ e o endereço da sede do Partido na Capital 
Federal. 

§ 2~' Satisfeitas as exigências deste artigo, o Oficial do 
Registro Civil efetua o registro no livro correspondente, expe-
dindo certidão de inteiro teor. -

§ 3q __ ,t\dquirida a personalidade jurfc!ica na form::;t deste 
artigo, o Partido promove a obtenção do apoiamento mínimo 
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de eleitores a que se refere o § 1" do art. 7~ e realiza os 
atas necessários para a constituição definitiVa de seus órgãos 
e designação dos dirigentes, na forma do seu estatuto. 

Art. 9~ Feita a constituição _e desig03ção,- referidas no 
§ 3~ do artigo anterior, os dirigentes nacionais promoverão 
o registro do estatuto do Partido junto ao Tribunal Superior 
Eleitoral, através de requerimento acompanhado de: 

I -exemplar autenticado do inteiro teor- do programa 
e do estatuto partidários, inscritos no Registro Civil; 

II- certidão do registro civil da pessoa jurídica, a que 
se refere o § 2"' do artigo anterior; 

III -certidões dos cartórios eleitorais que -Corilpi'ovem 
ter o Partido obtido o apoiamcnto mínimo de eleitores a qy.e 
se refere o § 1" do art. 7" · 

§ 19 A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita 
por meio de suas assinaturas, com menção ao número do 
respectivo título eleitoral, em listas organizadas para cada 
Zona, sendo a veracidade das respectivas as-sinaturas e O núw 
mero dos títulos atestados pelo Escrivão Eleitoral. 

§ 2<.> O Esciri vão Eleitoral dá imediato recibo de cada 
lista que lhe for apresentada e, no prazo de quinz.e dias, lavra 
o seu atestado, devolvendowa ao interessado. 

§ 39 Protocolado o pedido de registro no Tribunal Supe
rior Eleifãfal, o processo respectivo, no prazo de quarenta 
e oito horas, é distribuído a um Relator que, ouvida a Procuraw 
doriawGeral, em dez dias, determina, cm igual prazo, diligênw 
cias para sanar eventuais falhas do processo. 

§ 49 Se não houver diligências a determinar,. oú após 
o seu atendimento, o Tribunal Superior Eleitoral registra o 
estatuto do Partido, no prazo de trinta dias. 

Art. 10. As alterações programáticas ou estatutárias, 
após registradas no Ofício Civil competente, devem ser encaw 
minhadas, para o mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 11. O Partído com registrO no Tribunal Superior 
Eleitoral pode credenciar, respectivam-ente: 

I- três delegados perante o Juiz Eleitoral; 
II -quatro Delegados perante o Tribunal Regional Elciw 

torai; 
III- cinco Delegados perante o Tribunal Superior Eleiw 

torai. 
Parágrafo único._ Os delegados credenciados pelo órgão 

de direção nacional repre~entam _o Partido perante quaisquer 
Tribunais ou Juízes Eleitorais; os credenciados pelos órgãos 
estaduais, somente perante o Tribunal Regional Eleitoral e 
os Juízes Eleitorais do respectivo Estado, do Distrito Federal 
ou Território Federal; e os credenciados pelo órgão municipal, 
perante o Juiz Eleitoral da respectiva jurisdição. 

CAPÍTULO 11 
Dos Qrgãos do Partido Político 

Art. 12. Para registrar candidato a eleições majoritárias 
ou proporcionais, na circunscrição respectiva, o Partido Polí
tico deve ter constituído, na forma estatutátra, ó seu órgão 
de direção Municipal, Estadual ou Nacional 

§ l9 O Estatuto partidário deverá: 
I- fixar o prazo pafa a· i"eitov-aÇãõ de seus órgãos de 

direção, admitida a prorrogaç-ão- de, no máxima,- um ano, 
desde que válida para todos os-diretórios do mesmo nível; 

II -estabelecer os requisitos para a convocação das con
venções, inclusive a antecedência mínima para a publicação 
de edital, com indicação do lugar, dia e hora da reunião e 
com o enuciado da matéria incluída na pauta, objeto de delib!!w 
ração; 

III -definir qUais filiados têm direito a voto na Co_nven
ção, em cada nível, e o quorum para deliberação; 

IV- assegurar que, mediante solicitação da direção parw 
tidária, do primeiro signatário de chapa ou de dez por cento 
dos convencionais, as Convenções Municipais, Regionais e 
Nacional poderão ser acompanhadas por um observador desigw 
nado pela Justiça Eleitoral. 

§ 2<.> A solicitação referida no inciso IV, deverá ser encaw . 
minhada à Justiça Eleitoral, no mínimo~ a vinte e qUatro horas 
da convenção. 

§ 3o O observador terá assento na Mesa Diretbra, sem, 
conh.ido, tomar parte em discussão ou formular pronuncia
mento sobre qualquer matéria. 

§ 49 Não poderão ser designados para as funções re[ew 
ridas neste artigo: 

I -os candidatos e seus parentes, ainda que por afirlida
de, até o segundo grau inclusive, ou por adoção; 

II- os filiados a Partido Político; 
III -as autoridades e funcionários qlje desempenhem 

cargos ou funções de confiança do Poder Executivo. 
§ 5" A solicitação do observador, que será consignada 

em ata, não impede a realização da Convenção. 
§ 6o Se o observador nomeado não comparecer à Conw 

venção, a Justiça Eleitoral ou o Tribunal determinará que 
seja apurada a responsabilidade penal do faltoso. 

CAPÍTULO III 
Do FuncioDãiDento P3rlalnentar 

Art. 13. O Partido Político funciona, nas Casas Legisla
tivas, por intermédio de uma bancada, que deve constituir 
suas lideranças de acordo com o estatuto do Partido, as dispow 
sições regimentais das respectivas Casas e as normas desta 
lei. 

Art. 14. Tem direito a funcionamento parlamentar, em 
todas as Casas Legislativas para as quais tenha elegido repre
sentante, o Partido que, em cada eleição para a Câmara dos 
Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, cinco por cento 
dos_ votos apurados, não computados os votos em branco e 
os nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, 
com um mínimo de dois por cento do total de cada um deles. 

Parágrafo único. O Partido Político que não tiver [unw 
cionamento parlamentar não perderá seu registro rio Cartório 
do Registro Civil e, ressalvadas as hipóteses previstas no Art. 
33, manterá o seu registro junto ao Tribunal Superior Eleiw 
tora!. 

CAPÍTULO IV 
Do Programa e do Estatuto 

Art. 15. Observadas as disposições constitucionais e as 
desta Lei, o Partido é livre para fixar, em seu programa, 
seus objetivos políticos e para estabelecer, em seu estatuto, 
a sua estrutura interna; organização e funciOnamento. 

Art. 16. O Estatuto do Partido deve conter, entre ou
tras, normas sobre: 

I- nome, denominação abreviada e o estabelecimento 
da sede na Capital Federal; 

II- filiação e desligamento de seus membros; 
III -direitos e deveres dos filiados; 
IV -modo como se organiza e administra, com a definiw 

ção de sua estrutura geral e identificação, composição e com
petências dos órgãos partidários nos níveis municipal 1 estadual 
e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição dos 
Seus membros; 
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V- fidelidad~ e disciplina partidárias, processo para 
apuração das infr3çõcs c aplicação das penalidades, assegu
rado amplo direito de defesa; 

VI -condições_ e forma de escolha de se_us candidatos 
a cargos-_e funções eletivas; · ---------

VII- finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, 
normas que os habilitem a apurar as quantias q-ue--os- ·seus
candidatos possam despender com a própria eleição, que fixem 
os limites das contribuições dos filiados e definam- as diversas 
fontes de receitas do Partido, além daquelas previstas nesta 
Lei; 

VIII -critérios de distribuição dos recursos do Fundo 
Partidário entre os órgãos de nível municipal, estadual e nacio
nal que compõem o Partido; 

IX -procedimento de reforma do programa e do esta-
tuto. · _ __ 

Art. 17. É vedado aos Partidos Políticos: 
I- usar símbolos nacionais para firis-de propaganda; 
II - ministrar instrução militar ou paramilitar e adotar 

uniforme para seus filiados. 

CAPÍTULO V 
Da Filiação Partidária 

Art. 18. Só pode filiar-se a Partido o eleitor que estiver 
no pleno gozo de seus direitos políticos. 

Art. 19. Considera-se deferida, para todos os efeitos, 
a filiação partidária, com o atendimento das regras estatutárias 
do Partido. 

Parágrafo único. Deferida a filiação do clchor, s~rá -en
tregue comprovante ao interessado, no modelo adotado pelo 
Partído. 

Art. 20. Para concorrer a cargo cle_tivo, Qeleitor deverá 
estar filiado ao respectivo Partido, pelo menos um ano antes 
da data fixada para as eleições, majoritárias ou proporcionais. 

§ l" No caso de portador de mandato eletivo, o prazo 
a que se refere o caput deste artigo será de dois anos. 

§ 2~ A exígência prevista no parágrafo anterior não é 
aplicável no caso de o filiado ter sido eleito para o mandato 
em curso: 

a) a partido que tenha sofrido o cancelamento de seu 
registro no Tribunal Superior Eleitoral em razão de fusão, 
incorporação ou extinção; 

b) a partido incorporador. 
Art. 21. Na primeira semana dos meses de maio e de

zembro de cada ano, o Partido deve enviar, aos Juízes Eleito
rais, para arquivam"eritó;publicaçãoe cumprimento dos prazoS 
de filiação partidária par·a-efeito de candidatura a cargos eleti
vos, a relação dos nomes de todos os_ seus filiados, da qual 
constará o número dos títulos eleitorais C das seções em que 
são inscritos. 

§ 1" Se a relação não é remetida nos prazos mencio
nados neste artigo, permanece inalterada a filiação de todos 
os eleitores, constante da relação remetida anteriormente. 

§ 29 Os prejudicados por desfdia ou má-fé poderão reR 
querer dirctamente à Justiça Eleitoral, a observância do que 
prescreve o caput deste artigo. 

Art. 22. É facultado ao Partido Político estabelecer, 
em seu estatuto, prazos de filiação partidária superiores aos 
previstos nesta Lei, com vistas a candidatura a cargos eletivos. 

Parágrafo único. Os prazos de filiação partidária, fixa
dos no estatuto do Partido, com vistas a candidatura a cargos 
eletivos. não podem ser alterados no ano da eleição. 

Art. 23. Para desligarRse do Partido. o filiado faz comu
nicação escrita ao órgão-de direção municipal e ao Juiz EleiR 
torai da Zona em que for inscrito. 

Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entre
ga da comunicação, o vínculo torna-se extinto, para todos 
os efeitos. 

Art. 24. O cancelamento iffiediato da filiação Pa-rtidária-
verificitRse, nos casOs de: 

I-morte; 
II- perda dos-direitos políticos; 
III -expulsão; 
IV- outras formas previst'!s no estatuto, com com uniR 

cação obrigatória ao atingido no prazo de quarenta e oito 
horas da decisão. 

Parágrafo único. Quem se filia a outro Partido deve 
fazer comunicação ao Partido, e ao Juiz de sua respectiva 
Zona Eleitoral, pa-ra cancelar sua filiação; se não o fizer no 
dia imediato ao da nova filiação configura dupla filiação, sendo 
ambas consideradas nulas para todos os efeitos. 

CAPÍTULO VI 
Da Fidelidade e da Disciplina Partidárias 

Art. 25~ A responsabilidade por violação dos deveres 
partidários deve ser apurada e punida pelo competente órgão. 
na conformidade do que disponha o estatuto de cada Partido. 

§ 19 Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou 
punição por conduta que não esteja tipificada no estatuto 
do Partido Político. 

§ 2"? Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa. 
Art. 26. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada 

de Partido deve subordinar sua ação parlamentar aos princí
pios doutrinários e programáticos, às diretrize~f_estabelccidas 
pelos órgãos de direção partidários, na forma do estatuto. 

Art. 27. O Estatuto do Partido poderá estabelecer, 
além das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, 
normas sobre penalidades, inclusive com desligamento tem poR 
rário da bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões 
internas ou perda de todas as prerrogativas, cargos e funções 
que exerça em decorrência da representação e da proporção 
partidária, na respectiva casa Legislativa, ao Parlamentar que 
se opuser, pela atitude ou pelo voto. às diretri"zcs lf:-gifima
mente estabelecidas pelos órgãos partidáriOs. 

Art. 28. Perde automaticamente a função ou cargo que 
exerça, na respectiva Casa Legislativa, em virtude da propor
ção partidária, o parlamentar que deixar o Partido sob cuja 
Iiegenda tenha sido eleito. 

CAPÍTULO VII 
Da Fusão, Incorporação e Extinção dos Partidos Políticos 

Art._ 29. Fica cancelado, junto ao Ofício Civil e ao TriR 
bunal Superior Eleitoral, o registro do Partido que, na forma 
de seu estatuto. se dissolva, incorpore ou venha a se fundir 
a outro. 

Art. 30. O Tribunal Superior Eleitoral. após trânsito 
em julgado de decis~o. determinará o cancela,mento do regis
tro e do_ estatuto do Partido contra o qual fique provado: 

I -ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros 
de procedêncía estrangeira; 

II- estar subordinado a entidade ou governo estran
geiros; 

III- não ter prestado, nos termos desta Lei, as devidas 
contas à Justiça Eleitoral; 
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IV- que mantenha organização paramilitar. 
§ 1~ A decisão judicial a que se refere este artigo deve 

ser precedida de processo regular, que assegure ampla defesa. 
§ 2"' O processo de cancelamento é iniciãdo_pelo Tribu

nal à vista de denúncia de qualquer eleitor. de representante 
de Partido, ou de representação do Procurador-Geral Elei
toral. 

Art. 31. Por deliberação de suas Convetfçôes Nacio
nais, dois ou mais partidos poderão fundir-se num só ou incor
porar-se um ao outro. 

§ 1 o No_ primeiro caso, observar-se-ão as seguintes nor
mas: 

a) os DiretOriOS-dos Partidos elaborarão projetas comuns 
de estatuto e programa; 

b) os Partidos reunidos em uma só Convenção Nacional, 
por maioria-absoluta, votarão os projetas e elegerão o Dire~ 
tório Nacional que promoverá o registro do novo Partido. 

§ 2~ No caso de incorporação, observada a Lei Civil, 
caberá ao partido incorporando deliberar por maioria absoluta 
de votos, em Con_venção Nacional, sobre adoção do estatuto 
e do programa de outra agremiação. 

§ 3~ Adotados o estatuto e o programa do partido incor~ 
porador, realizar~se-á, em ConVenção Nacional conjunta, a 
eleiçãO do novo Diretório NacionaL _ _ _ 

§ 49 Na hipótese de fusão, a existência legal do novo 
Partido tem início com -o -registro no Ofíció -CiVil cbnipctente 
da Capital Federal, do estatuto e do programa, cujo requen~ 
mento deve ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos 
competentes. _ 

§ 5o No caso de incorporação, o instrumento respectivo 
deve ser levado ao Ofícío Civil competente, que deve, então. 
cancelar o registro do Partido incorporado a outro. 

§ 6° Havendo fusão ou incorporação de Partido,_os voR 
tos obtidos por eles, na última _eleição geral para a Câmara 
do~ Dpeutados, devem ser somados para efeito do funciona
mento parlamentar, nos termos do art. 14 da distribuição 
dos recursos do Fundo Partidário e do acesso gratuito ao 
rádio e à televisão. 

§ 7'~ O novo estatuto ou instrumento de incorporaÇão 
deve ser levado a registro e averbado, respectivamente, no 
Ofício Civil e no Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 8"' A incorpóração ou fusão somente pOderá ser reali
zada até um 
ano antes da data das eleições. 

Art. 32. Concluído o processo de fusão ou de incorpo
ração, qualquer filiado poderá: 

I -impugná-la perante a Justiça Eleitoral; 
II- desligar-se do Partido mediante comJJ.nicação ao ór-

gão diretivo a que estiver filiado ou à Justiça Ele,toral. _ 
Art. 33. Dat:se-á o cancelamt::ntO do registro de Par

tido Político: 
I- que deixar de realizar eleições periódicas de seus 

órgãos partidários de direção, na forma e nos pta:zos estatu
táfio"s; 

II- que, por dois pleitos sucessivos, deixar de iriscr~ver 
candidatos para a Câmara dos Deputados. -- -

Parágrafo úiliCo. O cancelamento .de registro, nas hipó
teses previstas neste artigo~ serã reqtieiido pélo Procurador
Geral Eleitoral, de ofício ou mediante representação de qual
quer eleitor. 

Art. 34. Não perdem os mandatos os eleitOs por Partido 
Político cujo :registro tenha sido cancelado, desde_ que o cance~ 

lamento tenha -decorrido de fusão ou incorporação, assegu
rado o direito de livre opção partidária. 

Art. 35. Para efeito do que estabelece o art. 14 do art. 
33, Partidos coligados não contabilizam: 

I- os votos que não tenham sido dados a seus respectivos 
candidatos à Câm8.nl dos Deputados; 

II- os votos de legenda, destinados à coligação, que 
não contenham especificação da _sigla ou denominação parti-
d

" . . . ana. 
TÍTULO III 

Das Finanças e Contabilidade dos Partidos· 

CAPÍTULO I 
Da Prestação de Contas 

Art. 36. O Partido Político, através de selJS órgãos na
cionais, regionais e municipais, deve manter escrftu-ração con
tábil, de forma a permitir o conhecimento da orige-m de suas 
receitas_ e a destinação do::; suas despesas. 

_Parágrafo único. A fiscalização contábil, finariceira e 
o_rçamentária (operacional) e patrimonial dos Partidos Políti
cos, quanto à legalidade, legitimidade aplicação das contri
buições e doações, bem assim a rcnúnc_ia de receitas, será 
exercida pelo siStema de controle intenlo de cadã Pai"tido 
e, mediante controle externo. da Justiça Eleitoral e do T-ribu
nal de Contas da União, quando se tratar de recursos do 
Fundo Partidário. 

Art. 37. É vedado ao Partido reçeber, direta ou indire
tamente, sob qua"IQUú -forma ou pretexto, contribu-iÇão ou 
auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive atrÇtvés 
de publicidade de qualquer espécie, procedente de: 

I -entidade ou governo estrangeiros; 
II- autoridade ou órgãos públicÕS, ress3Jvad-aS as dotã-

ções referidas no art. 44; 
III- autarquias, empresas públicas ou concesssionárias 

de serviços públicos, sociedades de economia mistª eJund--ª~ 
ções instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concor-
ram órgãos ou entidades governamentais; -

IV- entidade de classe ou sindical. 
Art. 38. O Partido está obrigado a enviar, anualmente. 

à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até 
o dia 30 de abril do ano seguinte. 

§ 1"' O balanço contábil do órgão nacional será enviado 
ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos 
Tribunais Regionais Eleitorais e o dos órgãos municipais aos 
Juízes Eleitorais. 

§ 2~ A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a 
publicação dos balanços na imprensa oficial, e, onde ela não 
exista, procede à afixação dos mesmos, no Cartório Eleitoral. 

:_§_ 3Q No ano em que ocorrem eleições, o Partido dev.c 
enviar balancetes mensais à Justiça Eleitoral, durante os qua
tro meses anteriores e osdois meses posteriores ao pleito. 

Art. 39. Os balanços devem_çonter,_ entre outros, os' 
seguintes intes: 

--I- discriminaçãO dos valoreS e destinação dos recursos 
oriundos do Fundo .Partidário; _ 

II- origem e valor das contribuições e doações; 
IJI ___:despesas de caráter eleitoral, com a espeçificação 

e comprovação dos gastos com programas no rádio e televisão, 
comitês, propaganda, publicações, comícios, e demais ativida
des de campanha; 
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IV- discriminação detalhada das receitas c C$ pesas. 
Art. 40. A Justiça Eleitoral exerce a fisçalizaçã_o sobre 

a escrituração contábil e a prestação de cont.as .do_Partido _ 
e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas 
refletem adequadamente a real movimentação financeira, os 
dispêndios c recursos aplicados nas campanhas eleitoraís-.-e-Xi-
gindo a observação das seguint!!S normas: 

I- obrigatoriedade de constituição de comitês e desig
nação de dirigentes partidários específicos, para movimentar 
recursos financeiros nas campãnbas eleitorais; 

II- caracterização da responsabilidade dos dirigentes do 
Partido e comit~s, inclusive do Tesoureiro, que responderão, 
civil e criminalmente, por quaisquer irregularidades; 

III- escrituração contábil, com documentação que com· 
prove a entrada e saída de dinheiro vu de bens recebidos 
e aplicados; · 

IV- obrigatoriedade de ser conservada pelo Partido a 
documentação comprobatória de suas prestações de_ contas, 
por prazo não inferior a cincO anos; 

V -obrigatoriedade de prestação de contas, pelo Partido 
Político, seus comitês e candidatos, no encerramento da cam~ 
panha eleitoral, com o recolhimento imediato à TesOuraria 
do Partido dos saldos financeiros cventuahn~nte apurados. 

Parágrafo únicO. Para e(etuar os exames necessários ao 
atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitor_a_l pode 
requisitar técnicos do.Tribu_nal de Contas da União ou dos 
Estados, pelo tempo que for necessário. . 

Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais 
Regionais Eleitorais, à vista de denúncia fundamentada de 
filiado ou delegado de Partido, de representação do Procura~ 
dor~Geral o_y Regional ou de iniciativa do Corregedor, deter
minarão o exame da escrituração do Partido e a apuração 
de qualquer ato que víole as prescrições legais ou estatutárias 
a que, cm matéria fin_a_nceir:l'l. aquele ou seus filiados estejam 
sujeitos podendo, inclusive, determinar a quebra de sigilo 
bancário das cont:;ts elos Partidos pa~a o esclarecimento. ou 
apuração de fatos vinculados à denú11;cia. 

Parágrafo único. O Partido pode examinar, na Justiça 
Eleitoral, as prestações de contas mensais ou anuais dos de
mais Partidos, quinze dias após a publicação dos balanços 
financeiros, aberto o prazo de cinco dias para impugná-las, 
podendo ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura 
de investigação para apurar qualquer ato _que viole as prescri· 
ções legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os 
Partidos e seus filiados estejam sujeitos. 

Art. 42. Constatada a violação-de normas legais ou es
tatutárias, ficará o Parfido sujeito às seguintes sanções: 

I- no caso de recursos de origem não m~ncionada _ou 
esclarecida, fica suspenso o recebimento das quotas do Fundo 
Partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça 
Eleitoral; 

II -no caso de recebimento de recursos mS!ncionados 
no art. 37, fica suspensa a participação no Fundo Partidário 
por um ano; 

III- no caso de rcc.ebimento de doaçQes cujo_yalor ultra
passe os limites previstos no art. 45, § 4~. fica suspensa por 
dois anos a participação a no Fundo Partidário c será aplicada 
ao Partido multa correspondente ao valor que exceder a.os 
limiteS-fixados. 

Art. 43. A falta de prestação de contas ou sua desapro~ 
vação total ou parcial, implíca suspensão de novas quot~s 

do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da 
lei cabíveis na espécie, aplicado, também, o disposto no art. 
30. 

Parágrafo único. A Justiça Eleitoral pode determinar 
diligências necessárias â complementação de informações ou 
ao -saneamento de irregularidades encQntradas nas contas dos 
órgãos de direção partidária. 

CAPÍTULO 11 . 
Do Fundo Partidário 

Art. 44. O Fundo Especíal de Assistência FinãnCeiia 
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído por: 

l-multas e penalidadCS pecuniáriãs"ap1icaâas nos ter~ 
mos do Código Eleitoral e leis conexas; ____ _ 

II -recursos financeiros que lhe forem destinados por 
lei, em caráter permanente ou eventual; __ 

III- doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por 
intermédio de depósitos bancários dirêtarnente na conta do 
Fuildo Partidário; 

IV- dotações orçamentárias da União em valor nunca 
inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos cm 31 
_ cte dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, 

multiplicados por dois mil e quinhentos cr;uzeiros, em valores 
de novembro de 1992, corrigi9os pelo Indice Nacional de 
preçOs ao Consumidor - INPC, ou outrcdridice que venha 
a substituí~ lo. 

· § 1"' No ano em que se realizem eleições gerais de qual~ 
quer nível, será dobradO o valor das dotações orçamentárias 
a _que se refere o inciso IV. 

§ ';.-, As doações, a que se refere o inciso III, podem 
ser deduzidas n_a determinação da base de cálculo do Imposto 
de Renda de pessoas fíSicas e jurídicas. -

Art. 45. Ressalvado o disposto no art. 37, o Partido 
Político pode receb_er: doações de pessoas físicas e jurídicas 
para constituição de seus fundos. 

~- _§ 1'·' As doações de que trata este artigo podem ser 
feitas diretamente aos órgãos de direção naCional, estadual 
e municipal, que remeterão, à jusüça Eleifoial e aos Orgãos 
hierarquicamente superiores do partido, o demonstrativo de 
seu recebimento e respectiva destinação- juntamente com o 
balanço contábil. --

§ 2" Outras doações, quaisquer que _sejam, devem ser 
lançadas na contabilidade do partido, definidos seus valores 
em moeda corrente. 

§ 3"' As doações em recursos _financeiros dev_em ~e r. 
obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome 
dº'_.Partido Político ou por depósito bancário diretamente na 
conta do Partido Político. __ _ · -·-

§ 49 O valor das dçações feitas a P3f1:ido Político, por 
pessoa jurídica, obedece aos seguintes liÍniteS: -· · 

I -para órgãos de direção nacion_al, dois décimos por 
cento das dotações previstas no inciso IV do artigo anterior; 

II -para órgãos de direção regional e municipal, dois 
centésimos por cento das dotações previstas no inciso IV do 
artigo anterior. 

Art. 46. A previsão orçàmerifáriá de recursos para o 
Fundo Partidário deve ser consignada, _no Aqexo do'_ Poder 
Judiciário. ao Trjbunal Superior Eleitoral. 

§ 19 O Tesouro Nacional depositará, mensalmente, os 
duodécimos no Baoço do Brasil, em conta especial à dispo
sição do Tribunal Superior Eleitoral. 
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§ 2" Na mesma conta e~pecial serão despositadas as 
quantias arrecadadas pela apliação de multas e outras penali
dades pecuniárias. previstas na Legislação Eleitoral. 

Art. 47. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cinco 
dias, a contar da data do depósito a que se-refere o-§ 1" 
do artigo anterior, fará a· respectivã distribuiç_ão aos órgãos 
nacionais dos Partidos, obedecendo aos seguintes critérios: 

1 -um por cento do total do Fundo Partidário será desta
cado para entrega. em partes iguais, a todos os partidos que 
tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Elei
toral; 

II- noventa e nove por cento do total do Fundo Parti
dário serão distribuídos aos Partidos que tenham preenchido 
as condições do art. 14, na proporção dos_ votos obtidos na 
última eleição geral para a Câmara dos Deputados. 

Art. 48. Em Caso de cancelamento ou caducidade do_ 
órgão de direção nacional do Partido, reverterá ao Fundo 
Partidário a quota que a este caberia. 

Art. 49. Os depósitos e movimetações dos_ recursos 
oriundos_ _do Fundo Partidário serão feitos ein estàbelecimen
tos bancários coritl:olados pelo Poder Público Federal, pelo 
Poder Público ou Estadual, inexistindo estes, no banco esco
lhido pelo órgão diretivo do Partido. 

Art. 50.- Os recursos_ oriundoS do Fundo Partidário se
rão aplicados; 

I -na manutenção das sedes_ e serviços do Partido, per
mitindo o pagamento de pessoal, a qualquer título, este último 
até o limite máximo de vinte por cento do total recebido; 

II -na propaganda doutrinária e polítíca; 
II- no alistamento e campanhas eleitorais; 
IV -na criaçãO e manutenção de instituto ou fundação 

de pesquisa e de doutrinação e educação-política, sendo esta 
aplicação de, no mínimo, vinte por cento dó total recebido. 

Art. 51. Os Parti:do.s Políticos, por intermédio de seus 
órgãos nacionais, prestarão contas, anualmente ... ao Tribunal 
de Contas da União, da aplicação _dos recurso.s _do Fundo 
Partidário recebidos no exercício anterior. 

§ l"' Os documentos relativos à escritura_ção dos atas 
de receita e de despesa, pertinentes ao Fundo Partidário, 
ficarão ar_qulvados por uni período de cinco anos para os 
fins de auditoria, a cargo do Tribunal de Contas da União. 

§ 29 O Tribunal de Contas da União poderá determinar 
diligênciaS necessárias- à complementação _de informações ou 
ao saneamento de_ irregularidades encontradas_nas contas dos 
Partidos. 

§ 3' A Justiça Eleitoral poderá, a qualquer tempo, in
vestigar sobre a aplicação do Fundo Partidário. 

Art. 52. Na prestação de contas dos órgãos de direção 
partidária de qualquer nível devem ser discriminadas as despe
sas realizadas com recursos do Fundo Partidário, de modo 
a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento 
do disposto nos incisos I e IV do a_rt. 50. 

TÍTULO IV 
Do Acesso Gratu-ito ao Rádio e a Televisão 

Art. 53. --A~ propaganda de qualquer natureza realizada 
pelos Partidos Políticos em jofn:il, rádio, televisão ou qualquer 
meio público de comunicação será admitida somente nos casos 
expressamente previstos em lei. 

Parágrafo único. A infringência desta norma constitui 
crime, aplicando-se aos ·dirigentes partidários responsáveis as 
penas do art. 323 da Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965. 

Art. 54. A propaganda partidária gratuita, gravada ou 
ao vivo, efetuada mediante transmissão por rádio e televisão 
será realizada entre dezenove horas e trinta minutos e vinte 
e duas horas para, com exclusividade: 

I -difundir os programas partidários; 
II- transmitir mensagens aos filiados sobre a execução 

do programa partidário, dos eventos com este relacionados 
e das atividades congressuais do Partido; 

III- divulgar a posição do Partido em relação a temas 
político-com unitários. 

§ lo Fica vedada, nos programas de que trata este Tí
tulo: 

I -a participação de pessoa filiada a Partido que não 
o responsável pelo programa; 

II -a divulgação de propaganda de candidatos a cargos 
eletivos e a defe.sa de interesses pessoais ou de outros Partidos; 

III -a utilização de i_magens ou cenas inçorretas ou in
completas, efeitos ou qúaisquer outros recursos que distorçam 
ou falseiem os fatos ou a sua comunicação. 

§ 29 O Tribunal Superior Eleitoral, julgando proceden
te representação de Partido, cassará o direito de transmissão 
a que faria jus, no semestre seguinte, do Partido que contrariar 
o disposto neste artigo. 

Art. 55. As emissoras de rádio e de televisão ficam 
obrigadas a realizar, para os Partidos Políticos, na forma desta 
Lei, transmissões gratuitas em âmbito nacional e estadual, 
por iniciativa e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos 
de direção. 

· § 1~ As transmissões, em cadeia naciOnal ou estadual, 
poderão ser realizadas, a critério do partido, em bloco ou 
aproveitando parte do tempo integral que lhe for destinado 
em inserções de trinta segundos, no intervalo da programação 
normal das emissoras. 

§ 2Q A formação das cadeias, tanto nacional quanto es~ 
taduais. será autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que 
fará a necessária requisição dos horários às emissoras de rádio 
e de televisão, mediante requerimento dos órgãos nacionais 
dQS PaJtidos, com antecedência mínima de quinze dias. 

§ 39 No requerimento a que se refere o parágrafo ante
rior, O órgão partidário solicitará conjuntamente a fixação 
das datas de formação das cadeias nacional e estaduais. 

§ 4" O Tribunal Superior Eleitoral, independentemente 
do âmbito nacional ou estadual da transmissão, havendo coin
cidência de data, dará prioridade ao Partido que apresentou 
o requerimento em primeiro lugar. 

§ 5Q As fitas magnéficas cOm- as gravações dos progra
mas em bloco ou em inserções serão entregues às emissoras 
com a antecedência mínima de doze horas da transmissão. 

§ 69 As inserções a serem feitas na programação das 
emissoras serão detcrnírnadas: 

I -pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando solicitadas 
por órgão de direçãO nacional de Partido; 

II- pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas 
por órgãos de direção estadual de Partido. 

§ 79 Em cada rede ou emissora isolada, somente serão 
autorizadas até dez inserções de trinta segundos cada, nos 
três dias que antecederem às transmissões em bloco, deduzin
do-se o tempo utilizado para essas inserções do tempo total 
assegurado a cada partido, no respectivo semestre. 

§ s~ As inserções serão dedicadas exclusivamente a 
·anunciar o programa em bloco do partido político, e serão 
distribuídas ao longo da programação diária das emissoras 
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de rádio c televisão com, pelo menos, duas inserções há faixa 
horária cOmpteendida entre vinte e vinte c dUas horas. 

Art. 56. Para -agilizar os procedimentos, condiçôes es
peciais podem ser pactuadas diretamentc entre as emissoras 
de rádio e de televisão e os órgãos de direção -do Partido, 
obedecidos os limiteS estabeledaõs nesta Lei, dando-se conhe
cimento ao Tribunal Eleitoral da respectiva jurisdição. 

Art. 57. O Partido registrado no Tribunal Superior 
Eleitoral, que não atenda ao disposto no art. 14, tem assegu
rada a realização de um programa em cadeia nacional, em 
cada semestre, com a duração de dois minutos. -

Art. 58. O Partido que atenda ao disposto no art. 14 
tem assegurado o tempo de 20 minutos, _em cada semestre, 
para realizar a propaganda partidária prevista nesta Lei. 

Art. 59. O Partido que atenda ao disposto no art. 14 
e tenha elegido para a legislatura corrente pelo menos um 
décimo dos representantes, na Câm"ara dos Deputados e na 
respectiva Assembléia Legislativa, tem assegurado o tempo 
de vinte minutos, em cada semestre, em nível estadual, para 
realizar a propaganda partidária prevista nesta Lei. 

Art. 60. Não será permitida a transmissão de progra~ 
mas partidários gratuitos em ano eleitoral. 

TÍTULO V . 
Disposições Gerais 

Art. 61. O Partido. inclusive sua fundação ou instituto, 
goza de imunidade tributária relativamente ao s_eu -património, 
rerlda ou serviços, nos ·termos-do art. 150, inciso VI, alínea 
"c" e§ 4", da Constituição Federal. -

Art. 62. É assegurado ao Partido Político conl esüituto 
registrado no Tribunal Superio-r Eleitoral o díreito à utilização 
gratuita de escolas públicas ou Casas Legislativas para a reali~ 
zação de suas reuniões ou convenções, rc·sponsábilizando~se 
pelos danos porventura causados com a realiza:ç1l.o do evento. 

Art. 63. O Partido goza de isenção de impostos de qual
quer natureza e de gratuidadc na publicação de atas, editais, 
balanços financeiros-e pequenas n-otas informativas na impren~ 
sa oficial e emissoras de rádio e de televisão de propriedade 
da União, do Estado e Muntcfpios, existentes na-cidade onde 
tiverem sede seus órgãos de deliberação e direção, de acordo 
com instruções a serem baixadas pelo Tribunal Superior Elei
toral. 

Parágrafo único. As emissoras_ de rádio e televisão terão 
direito a compensação fiscal pela cedência do horário gratuito 
previsto nesta lei. 

Art. 64. A fundação ou instituto de direito privado, 
criado por Partido Político, destinado ao estudo e pesquisa, 
à doutrinação e à educação política, rege-se pelas normas 
da lei civil e tem autonomia para contratar com instituições 
públicas e privadas, prestar serviços e manter estabti!ecímentos 
de acordo com suas finalidades, podendo, ainda, manter inter-
càmbio com instituições não nacionais. · -

Art. 65. Para fins de aplicação das normas estabele
cidas nesta Lei, considcram~se como equivalentes a Estados 
e Municípios o Distrito Fedáal"e os Territórios e respectivas 
divisões político~administrativas. 

§- lo A alteração estatt,~tá_ria com a finalidade prevista 
neste artigo pode ser realizada pelo Partido Político em reu~ 
nião do órgão naCional máximo, especialmente convocado 
na forma dos estatutos, com antecedência mínima de trinta 
d"ias e ampla divulgação, entre seus órgãos e filiados, do 
projeto do estatuto. 

§ 2~ Aplicam--se as disposições deste artigo ao Partido 
que, na data da publicação desta Lei: 

I- tenha completado seu processo de organização nos 
termos da legislação anterior c requ!.!rido o registro definitivo; 
--II- tenha seu pedido de registro sub~judice, desde que 

sobrevenha decisão favorável do órgão judiciário competente; 
111- tenha requerido registro de seus estatutos junto 

ao Tribunal Superior Eleitoral, após o devido registro corno 
entidad_e civiL 

Art. 67. No período entre a data da publicação desta 
Lei e o início da próxima Legislatura, será observado o se
guinte: 

I- fica assegurado o direito ao funcionamento parla~ 
mentar na Câmara dos Deputados ao Partido que tenha elegi~ 
do e mantenha filiados. trê~ representantes de diferentes Esta~ 
dos; 

II -a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados disporá 
sobre o funcionamento da representação partidária conferida, 
nesse período, ao Partido que possua representação eleita 
óu filiada em número inferior_ ao disposto no inciso I; 

111 -ao Partido que preencher as condições do inciso 
I é assegurada a realização anual de_ u~_programa, em cadeia 
nacional, com a duração de dez minutos; 

IV- ao Partido coin representante na Câmara dos Depu
tados desde o início da Sessão Legislativa de 1992, fica assegu~ 
rada a realização de um programa em cadeia nacional cm 
-cada semestre, com a duração de _cinco minutos, não cumula
tivos com o tempo previsto no inciso I; 

V- vinte e nove por cento do Fundo Partidário será 
destacãdo para distribuição a todos os Partidos com estatutos 
registrados no Tribuna.! Superior Eleitoral, _na proporção da 
representação parlamentar filiada no início da Sessão Legis
lativa de 1992. 

Art. 68. Não se aplicam: no período entre o início da 
próxima Legislatura e a segunda eleição geral subseqüente 
à Câmara dos Deputados, as exigências do art. 14 aos Partidos 
que possuam caTáter nacional historiCamente reconhecido. 

Parágrafo único. Entende~se como possuidor de caráter 
nacional historicamente reconhecido o Partido que tenha man~ 
tido, de fato, inífiteiritptamente, atividade, -organização, es~ 
trutura programática e estatutária, comprovadas por evidência 
his!§rica ou c.tocumental, por um período pretérito superior 
a _cinqüenta anos, contáveis··da âata da pubiicaçiio desta Lei~ 
independentemente de mudanças de denominação, sigla, con
dição ou situação jurídka. 

Art. 69. No período entre o início da próxima legisla
tura c a proclamação dos resultados da primeira eleição para 
a Câmara _dos Deputados, o Partido com registro definitivo 
no Tribunal Superior Eleitoral até a data da publicação desta 

TÍTULO VI 
Disposições Finais e Transitórias 

- __ Lei, que a partir de sua fUndação, tenha concorrido à Câmara 
dos Deputados, elegendo representante em duas eleições con
secutivas, terá direito a representação parlamentar. Art. 66. O Partido Político que, nos termos da legisla- _ 

ção anterior, tenha registro definitivõ, fica dispensado da con
dição estabelecida no § 1" do art. 7°, e deve providenciar 
a adaptação de seu estatuto às disposições desta Lei, no prazo 
de seis meses da data de sua publicação. 

I- na Câmara dos Deputados, toda vez que eleger repre
sentante em. no mínimo, cinco Estado.s e obtiver um por 
cento dos votos apurados no País, não computados os votos 
em branco e os nulos; 
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II -nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras deVe
readores, toda vez que atendida a exigência do inciso anterior, 
eleger representante para a respectiva casa e-Obtiver, no míni
mo, um por cento dos votos apurados na ciruriscr_ição, não 
computados os votos em branco e os nulo_s. 

Parágrafo único. Aos Partidos Pol_íticos que cumprirem 
as exigências dos arts. 68 ou 69 será assegurado: · 

I - participação ri.o ·fundo Partidário, proporcional a 
sua representação na Câmara dos Deputados; 

II- direito a propaganda partidária, nos termos do Título 
lV desta Lei, exceto quanto ao que faculta o art. 59 e quanto 
ao tempo previsto no art. 58, que será de dez minutos por 
semestre. 

Art. 70. OS prazos estabelecidos no art. 20 não te_rão 
efeito retroativo e somente serão aplicavéiS cento e vinte dias 
após a publicação desta Lei. 

Art. 71. A requerimento_ de Partido; o Juiz Eleitoral de~ 
volverá as fichas de filiação partidária existentes no cartório _ 
da_ respectiva Zona, devendo ser orgal).izada a primeira relação 
de filiados, nos termos do art. 21, obedecidas as normas esta tu R 
tá rias. 

Parágro único. Para efeito de candidatura a cargo eletivo 
será considerada como primeira filiação a constante das listas 
de que trata este artigo. . 

Art. 72. O art. 16 da Lei no 3.071 de 1o de Janeiro 
de 1916 (Código Civil), passa a vigorar coin a Seguinte redação: 

"Art. 16. . ....... ~ .. " ........... ··-·····----~ ....... _ ...... . 
III -os partidos políticos. 
§ 3·~. Os partidos políticos regerR-seRã6 pelo disposto~ 

no que lhes for aplicavél, nos art' 17 a 22 deste Código e 
em lei específica." 

Art. 73. Os artigos a seguir enumerados da Lei n96.015, 
de 31 de dezembro de 1973, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 114 
III 05 atos constitutivos e os estatutos dos partidos polítiR 

cos." 
"Art. 120 - O rCgístro das socied3.des, fundações e 

partidos políticos considerá na declaração. feita em livro, pelo 
oficial do número de ordem, da data da apresentação e da 
espécie do ato constitutivo, com as segUintes indicações: 

Parágrafo único. Para o registr~ dos partidos políticos, 
serão obedecidos, além dos requisito~rdeste artigo, os estabele
cidos em lei específica." 

Art. 74. Até 15 de dezembro de 1993, podem ser cria· 
dos Partidos Políticos quC tenham como fundadores, pelo me
nos, dez por cento dos membros do Congresso Nacional, ob
servandas as exigências apontadas nos art~ 8"' e')\' salvo quanto 
ao número de fundadores e ao apoiamento mínimo de elei
tores. 

Art. 75. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruR 
ções para a fiel execução desta Lei. . . 

Art. 76 Ficam revogadas a Lei n~ 5.682, de 21 de julho 
de 1971, e respectivas alterações; a Lei n" 6.341, de 5 de 
julho de 1976; a Lei n• 6.817, de 5 de setembro de 1980; 
a Lei n" 6.957, de 23 de novembro de 1981; o art. 16, da 
Lei n•' 6.996, de 7 de julho de 1986. 

Art. 77. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~ 
caçá o 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de 
passar à vo_tação_das __ eme_n_d_a_s, a Presidência esclarece ao PleR 

nário que as Emendas de n··'' 2_8 e 30 ficaram prejudicadas 
qUanto à rejeição do inciso III do art. 33. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr, 
1" Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

RQUERIMENTO No 812, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n" 5 ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 156, de 1993. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993. -Cid Sab(}ia 
~-e Carvalho. 

REQUERIMENTO N• 813, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n" 10 ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei_ da Càm_ara 
no 156, de 1993. · 

Sala das Sessões. 31 de agosto de 1993. -Cid Sabóia 
de Carvalho. 

REQUERIMENTO N• 814, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da. Emenda 
n9 15, oferecida ao Substitutivo de Plenário ao PLC n'' 156, 
~~~ . . . . 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993. - Bello Parga. 

REQUERIMENTO No 8i5~ Oln993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
no 15-A. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de !993. - Nelson We
dekin. 

REQUERIMENTO N' 816, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n• 15-B. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 19~3. -Nelson WeR 
dekin. 

REQUERIMENTO N• 817, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n<> 17, oferecida ao Substitutivo de Plenário ao PLC n'-' 156, 
de 1992. 

-Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993.- Bello Parga. 

REQUERIMENTO N• 818, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno~ 
requeiro destaque, para votação_ em separado, da Emenda 
no 18-A. 

Sala das Sessõ_es, 31 de agosto de 1993. - Nelson WeR 
dekin. 

REQUERIMENTO N• 819, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação eril separado, da Emenda 
n" 18RB ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara_ 
n• 156, de 1993. 

--Sala das Sessões, 31 de ago~to de 1993. ~Marco Maciel. 
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REQUERIMENTO N· 820, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n' 19-A. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993. - Nelson We· 
dekin. 

REQUERIMENTO N• 821, DE 1993 

Nos termos do art. 3_12, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação cm separado, dã. -Emenda 
n'' 19-B ao Sub!,titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n' 156, de 1992. ·· 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993.- Marco Maciel. 

REQUERIMENTO N• 822, DE !993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n9 20 ao SubstitutivO- ao Projeto de Lei n;' 156, de 19Q2. 

Sala das Sessões, 31 de ag('lsto de 1993. ~Senadores 
Almir Gabriel - Mário Covas. · ' -

REQUERIMENTO N• 823, DE !993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado da Emenda 
n" 23 ao Substitutivo ao Projeto de Lei _n" 156, de 1992. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993. -Senador Almir 
Gabriel - Senador Mário Covas. --

REQUERIMENTO N• 824, DE I993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
no 26 ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
no 156, de 1993. Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993. ~ 
Cid Sabóia de Carvalho. 

REQUERIMENTO N• 825, DE 1993 

Nos termos -do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação cm separado, da Emenda 
no 29 ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n' !56, de 1992. 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1993. - Cid Sabóia 
de Çarvalho. 

REQUERIMENTO N• 826, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regjmento J_nterno, 
requeiro destaque, para votação em separado_, da Emenda 
n~ 31 ao Substitutivo do Senado ao Projeto _de Lei da Câmara 
n' 156, de 1992. 

Sala das Sessões, 25 .de agosto de 1993. --Cid Sabóia 
de Carvalho. 

REQUERIMENTO No 827, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
reque"iro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n~ 32 ao Substitutivo ao Projeto de Lei n" 156. de 1992. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993.- S'enador Almir_ 
Gabriel-Senador Mário Covas. -

REQUERIMENTO N' 828, DE !993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n" 32-A ao Substitutivo do Senado ao Pro feto de Lei da Câma
ra n' !56, de 1993. 

Sala das Sessões, 31 de agosto _de 1993. -Jonas Pinheiro. 

REQUERIMENTO N' 829, DE I993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n'' 156, de 1992. 

_Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993.- Senador Almir 
Gabriel - Senador Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 830, DE !993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
42-A. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993. -Nelson we
dekin. 

. REQUERIMENTO No 831, DE 1993 

Nos termos do art. 312,_alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
42-!l. . -

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993. -Nelson We
dekin. 

REQUERIMENTO N• 832, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b;-do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n~ _43 ao Substitut_ivo_ do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n• !56; de 1992. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993. - Cid Sabóia 
de Carvalho. 

REQUERIMENTO N• 833, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n'' 46 ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
no 156, de 1992. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993. -Nelson Car
neiro. 

REQUERIMENTO No 834, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regigmento Interno, 
· requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 

no 46-A ao Substitutivo do Senado ao Proj~to de Lei da Câma
ra n" !56, de 1992. 

Sala das Sessões 31 de agosto de 1993. - Cid Sabóia 
de Carvalho. 

REQUERIMENTO No 835, DE 1993 

Nos termos do _ _ar_t._312, _alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
n"46-B ao Substitutivo do Se_nado ao P.rojeto de Lei da Câmara 
n·• 156, de 1992. 

Sala das Sessões, 3l de agosto de 1993. - Ruy Bacelar. 

REQUERIMENTO N• 836, DE I993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Rcgi~ento Iiiterno, 
requeiro deStãql.ie, para votação em separado, da Emenda 
n" 49, oferecida ao Substitutivo de Plenário ao PLC n'-' 156, 
de 1992. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993. - Bello Parga. 

REQUERIMENTO No 837, DE 1993 

Nos. termos do art. 312, alínea b, do Regimento lnternó, 
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda 
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n" 50 ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 156, de 1992. . . · · · · 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993. -Cid Sabóia 
de Carv_atho. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -As emendas 
destacadas serão votadas oportunamente. 

Passe-se à votação em globo das emendas com pareceres 
favoráveis que não foram destacada_s. ressalvado destaque 
conce_dido. 

Os Srs. Senidores qUe as aprovam-queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) -

Aprovadas. 
São as seguintes -as emendas ãprovadã.s: 

Emenda n~4 

Acrescente-se no início 9o _§ 2'?, do art. 7<;, do Substitutivo 
do SF ao PLC n'' 156/92, a expressã-O "'Són~-Iicaildo com a 
seguinte redação: 

'' Art. 7" ... ••• ·~-~~•·••r•-·-u~u_...,. ~ ~,._._.._.._,._~._._,.~..,...~--···· 

§ 2~ Só o Partido que tenh<! registrado seu esta
tuto 

Emenda n~5c 

Art. I L ................................ -~"~-----..... .. 
Incisos I, II e Ill. 
Excluam-se dos incisos l, II e III do art. 11 os números 

três, quatro e cinco respectivamente. 

Suprima-se o parágrafo único do art. 14 do Substitutivo. 

Emenda n4 12 

Emenda n"18 
Substitua-se no caput do art. 21, do Substitutivo do SF 

ao PLC TI'' 156/92, a referência aos meses de "maio" e "dezem
bro" pela referência aos meses de "abril" e ~<outubro" 

Emenda n~24 

Acrescente-se no caput do art. 30, do Substitutivo do 
SF ao PLC on 156/92, após a palavra "registro" o termo "ciVil". 

Emenda n• 24-A 

Acrescente-se ao ar_t. 30: 

"§ 39 O Tribunal EleitOral determinará a suspen
são do registro do Partido que infringir o disposto nos 
arts. 38 e 40 desta Lei." 

Emenda n~25 

Substitua-se no art. 31, do Substitutivo dó-SF ao PLC 
n" 156/92, as referências a "ConvenÇãO Nado na(" e a "Diretó
rios", respectivamente, por ''órgão nacional de- deliberação'' 
e "órgão de direção'\ fazendo-se as necessárias alterações 
de redação. -

Emenda n• 25-A 

Suprima-se o § 8• do art. 31. 

Emenda no 29-A 

Redija-se o art. 34: 

-,, Art. 34. Não perdem os mandatos os eldtos 
por Partido, cujo registro haja sido cancelado, assegu
rado o direito de nova opção partidária." 

Emenda n~ 34-A 

Re4ija-se o art. 43: _ _ 

"Art. 43. A [alta de prestação de-contas nos pra·· 
zos fixados, ou sua desaprovação total ou parcial, impli
ca suspensão de novas quotas do Fundo Partidário e 
sujeita os responsáveis às penas da Lei, aplicado, tam
bém, o disposto nos arts, 30 38 e 40. 

Parágrafo único. A Justiça Eleitoral pode deter
minar diligências necessárias à- complementação de in
formações ou·ao saneamento de irregularidades encon
tradas nas contas dos órgãos_ de- d!re-ção partidária ou 
de candidatos." 

c Emenda n• 34-B 

Redija-se o cabeçalho do Capítulo II, do Título III: 
"Capítulo TI 
Do Fu.ndo Partidário e De"ítrais Receitas dos Partidos" 

Emenda n9 36 

Dê-se nova redação ao § 4~, do art. 45, do Substitutivo 
do SF ao PLC n' _156192, nos termos seguintes: 

"Art. 45. .. ............................................. .. 

§ 4~ O valor da~ do;3._ç(j,~s feitas a Partido Político, 
por pessoa jurídica, limita-se à importância má:r.imá -
calculada sobre o total das dotações previstas no inciSo 
IV, do artigo anterior~ corrigida até o mês em que 
se efetuar a doação, obedecidos os seguintes _percen
tuais: 

I- para órgãos de direção nacional: até dois déci
mos por cento; 

II- para órgãos de direção regional e municipal: 
até dois centésimos por cento." 

Emenda n~ 39 

Dê-se aos artigos 55 e 56 do Substitutivo do Relator ao 
Projeto de Lei da Cãmara n' 156192 (n' 1.670189, na Casa 
de Origem), a redação abaixo, suprimindo~se o artigO 59: 

"Art. 55. As emissoras de rádio e de televisão 
ficam obrigadas a realizar, para os Partidos Políticos, 
na forma desta Lei, transmissões gratuitas em âmbito 
nacional por iniciãtiva e sob a responsabilidade dos
respectivos órgãos de direção. 

§ r As transmissões, em cadeia nacional pode
rão ser realizadas, a critério do partido, em bloco ou 
aproveitandO parte do tempo integral que lhe for desti-
nado em inserções de trinta segundos, no intervalo 
da programação normal das emissoras. 

§ 211 A formação de cadeia será autorizada pelo 
Tribunal Superior Eieitõral, que fará a necessária re
quisição dos horários às emissoras de rádio e de televi
são, mediante requerimento dos órgãos naciOnais dos 
Partidos, com antecedênci~ mínima de quinze dias. 
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§ 3~ No requerimento a cJ.ue se refere o parágrafo 
anterior, o órgão partidârio solicitará a fixação da data 
de formação da cadeia. 

§ 4•' O Tribunal Superior Eleitora-l, havendO 
coincidência de data, dará prioridade ao Partido que 
apresentou o requerimento em primeiro lugar. 

§ s~ As fitas magnéticas com as gravações dos 
programas em bloco ou em inserçõt!S serão entregues 
às emissoras com a antecedência mínima de doze horas 
da transmissão. --

§ 6" As inserções a serem feitas ria programação 
das emissoras·serâo tlctcrminadas pelo Tribunal Supe
rior Eleitoral, quando solicitada por órgão de direção 
nacional de Partido. 

§ 7\' Em cada rede ou emissora isolada, somente 
serão autorizadas até dez inserções de trinta segundos 
cada, nos três dias que antecederem às transmissões 
em bloco, deduzindo-se o tempo utilizado para essas 
inserções do tempo total assegurado a cada particlo, 
no respectivo semestre. 

§ 8\' As insei:fões serão dedicadas exclusivamen
te a anunciar o programa em bloco do partido político, 
e serão distribuídas ao longo da programação diária 
das emissoras de rádio e televisão com, pelo menos, 
duas inserções na faixa horária compreendida entre 
vinte e vinte c duas horas." 

"Art. 56. Para agilizar os procedimentos, condi
ções especiais pOdCffi ser pactuadas dirctamente entre 
as emissoras de rádio e de televisão e os órgãos de 
dire~ão do Partido, obedecidos os limites esiabdccidos 
nesta Lei, dando-se conhecimento ao Tribunal Superior 
Eleitoral." 

Emenda n~ 44 

Altere-se_a redação do Inciso I, do art. 67, do Substitutivo 
do SF ao PLC n~ 156/92, para íncluir, após as eXpressões 
"'e mantenha filiados'' e_ antes das expressões .. três represen
tantes", as expressões "no mínimo". 

Emenda n~ 47 

Inclua-se _o seguinte art. 71 no PLC n'' 156, de 1992, 
com a seguinte redação, renumerado o atual art. 71 e os 
demais. 

Art. 71. O Diretório Regional poderá convalidar as 
convenções municipais deSTinadas à escolha ~c_ c_andidatos, 
mesmo que o requerimento de registro do Diretório Municipal 
tenha sido indeferido pela Justiça eleitoral. 

Emenda n" 53 

Inclua-se onde couber, nas Disposições Finais e Transi-
tórias, o seguinte: - - -

Art. Ficam_ asseguradas as transmissões- de horário 
gratuito, de que trata o art. 53 c segui:rí.tCs _desta lei,_ que 
já foram requeridas à JUstiça Eleitoral, para o semestre corrCn
te, nos mesmos termos da lei cm curso. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação em globo das emendas com pareceres contrário::, 
que não foram destacadas. 

Os Srs. Senadores que as rejeitam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitadas. 
São as seguintes as emendas rejeitadas: 

Emenda n" I 

Modifica a ementa do substitutivo oferecido ao Projeto 
de Lei da Câmara n'' 156, de 1992, que "dispõe sobre Partidos 
Políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § Y, inciso V, da 
Constituição Federal". 

Dê-se a seguinte redação à ementa do substitutivo ofere
cido ao Projeto de Lei da Câmara n" 156: 

"Dispõe sobre Partidos Políticos, re_gula!U~nta qs 
arts. 17; 14; § 3~, inciso V; 5", § 2~. todos da Constituição 
Federal e art. XXI da Declaração Universal dos Direi
tos do Homem das Nações Unidas, apiovada por s.ua 
Assembléia Geral a 10 de dezembro de 1948, de que 
o Brasil foi signatário." 

Emenda n? 2 

Modifica o art. 1" do substitutivo oferecido ao Projeto 
de Lei da Câmara n" 156, de 1992, que "dispõe sobre Partidos 
Políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3'', inciso V, da 
Constituição Federal". 

Dê-se a seguinte redação ao art. 1 ~~ do substitutivo ofere
cido ao Projeto de Lei da Câmara n~' 156, de 1992: 

"Art. 1" O Partido Político destina-se _a assegu
rar, no interesse do r_egime democrático, a autenti
cidade do sistema representativo e a defender os direi
tos fundamentais definidos na Constituição." 

- Emenda no 3 

Inclua-se no Título I, das Disposições Preliminares, do 
Substitutivo do SF ao PLC n" 156/92, um artigo-com a seguinte 
redação: 

·· Art. -É assegurada aos Partidos Políticos autonomia 
para definir sua estrutura interna, organização e funciona
mento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fideli
dade e disciplina partidárias." 

Emenda n~ S~A 

Projeto de Lei da Càmara n" 156. 
Redija-se o § 3'·' do art. 7'': 
"§ 3" Somente o Partido que preencher as condições 

do art. 14 pode registrar candidatos próprios, ou em coligação, 
às eleições para presidente e vice-presidcnte da República, 
e para Senador, Governador c Vicc-Govcrnãdor de Estado 
e do Distrito Federal e Prefeito e Vice-Prcfeito nas circuns
crições onde se ache organizado. 

Emenda nD 5-B 

Suprima-se o § 4'' do art. 7~ 
Emenda n~ 6 

Altere-se a redação do art. 12, do Substitu_tivo do SF 
ao PLC n" 13"6/92, deslocando-o para o art. 7", como §. 5". 
renumerando-sc o atual § 5" para § 6", ficando o mesmo com 
a seguinte rcdação: 

"Art. 7° ···""·•··•v·••· .... ~~-~ ................ .-......... . 
§ 5_\' Nos Estados c Municípios onde não esteja 

organizado, o Partido Político, para registrar candidato 
a eleições majoritárias ou proporcionais, na circuns
crição respectiva, deve ter constituído. na forma como 
dispuser o seu estatuto, o seu órgão de direção muni
cipal ou estadual. 

§ 6"' (redação do atual § 5•)."' 
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Emenda n~7 

Acrescenta inciso I ao § l'! do art. 12 do substitutivo 
oferecido ao Projeto de Lei da Câmara nn_ 156, d"e 1992, que 
"'dispõe sobre Partidos Políticos, regulamenta os arts. 17 e 
14, § 3~, iilcísO V, da Constituição Federal", r~numerando-se 
os demais incisos. -

Acrescente':se inciso I ao § 1'' do art. 12 do substitutivo 
oferecido ao Projeto_dc I:-c-i da CàmaÍ"a no 156, dê 1992, renu~ 
mcrando-se os demais, com a segUlnt_e__rc_4açãQ; 

"Art. 12. .. ................... ~'"'--- ... ,.,, _______ ,.,,. 
§ 1" ............... _ ............................ ~--
!-Estabelecer que a escolha doS candidatos a 

todos os cargos eletivos majoritários seja fcitã~-por-Edei
ções prévias,_ dir~_tas e secreta~; procedidas perante os 
Colégios Eleitorais, dos níveis municipais, estaduais 
e nacional.'' 

Emenda no 7-À 

Ao Substitutivo de Plenário oferecido aQ Projeto 
de Lei da Câmara n~ 156, de 1992. 

Dê-se ao inciso I, do § 1'', do art .. 1_2, do Sub::Hitutivo 
a seguinte redação: 

Art. 12. . .................................................. .. 
§ 1"" ....................................................... .. 
I- fixar o prazo para a renovação de seus órgãos· 

de direção, proibida qualquer forma de prorrogação. 

Emenda n~ 8 

Altere-se a rcdação dos incisos I a IV, do_§ 1 '', do art. 
12, do Substitutivo do SF ao PLC n·1 -i56J92-. transf~rindo· 
a matéria para o art. 16, com a seguinte redação: 

.. Art. 16. .. ................... _ ... --·--··-----_-.... .. 

· · · · · · iV·~-~~~d; cOmo ;~ org;dii~--~-~dr;;i~Ts;;~-... ~;p;~-~~-
dendo: 

a) a defin_iÇ"ãó da estrutura geral dos.órgâOs partidários, 
com a denominação, composiçâo e competências desses ór
gãos. nos níveis municipal, estadual e nacional, e definição 
das atribuições do& respectivos membros; 

b) duração dos mandatos e prazo para sua prorrogação, 
quando admitida, desde que válida para todos os órgãos do 
mesmo nível;_ 

c) normas sobre o Processo de eleição dos membros dos 
órgãos partidários, dentre as quais se inclua: 

1) a que estab_eleça os requisitos para a convocação do 
órgão, inclusive a antecedência mínima para a publicação do 
edital, com indicação do lugar 1 dia e hora_da reunião e c~m 
o enunciado da matéria incluída na pauta, objcto da delibe-
ração; · 

2) a que defina quais filiados tém_ direito a _ _voto, em 
cada nível, e o quorum para deliberação; 

3) a que assegure à direção partidária, aos signaüffios 
de chapas ou a grupos de filiados participantes da deliberação 
do órgão, em qualquer nível, o direito a solicitar a presen_ça 
de Observador da Justiça Eleitoral. 

.............................................................................. '' 
Emenda n~9 

Altere-se a redação do § 2\_ do art. 12, do S!lbstitutivo 
do SF ao PLC n" 156/92, transfonUando-o em artigO a Ser 

inserido no Capítulo lV, após o art. 16, e incorpOrando ao 
mesmo os §§ 3~ a 6", do mesmo art. 12, fícando com a redação 
seguinte: -

"'Art. A Justiça Eleitoral designará Observa-
dor para as reuniões dos órgãos partidários de delibe~ 
ração, desde que solicitada a sua presença, na forma 
do estatuto do partido, pela direção do órgão, por sig
natário de chapa de candidatos ou grupo de filiados 
participantes da reunião. 

§ 1'·' A solicitação da presença do Obst:!rvador 
deverá ser encaminhada à Justiça Eleitoral, no mínimo, 
com vinte e quatro horas de antecedência da data da 
reunião. · · · · 

§ 29 O Observador terá assento na Mesa Dire
tora, sem contudo toma"! páfte em dísetissão ou fOrmu
lar pronunciamento sobre qualquer matéria. 

§ 39 Não poderão ser designados para as funções 
-rcfúidaS neste artigo: 

I -os candidatos e seus parentes, ainda qUe por 
afinidade, ate o segundo grau inclusive, ou por adoção; 

II- os filiados a Partido Político; · 
III -as autoridades e funcionários que desempe

nhem cargos ou funções de confiança do Poder Exe
cutivo. 

§ 4~ O não co_mp:rrecimento do Observador, que 
será consignado em ata, não impede a re~lização da. 
reunião. 

§ 5" Se o Observador de:;ignado não comparecer 
à reunião, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal àetefinínará 
que seja apurada a responsabilidade do faltoso." 

Emenda n? 9-A 

----Supriril.am-se os§§ 2", 39, 4°, s~ e 6~. do art. 12 . 

Emenda n9 12 

Dê-se ao inciso V do art. 16 do Substitutivo a seguinte 
redação: · 

··v- fidelidade e disciplina partidárias, processo 
para apuração das infrações e aplicação das penali
dades, podendo dispor, inclusive, sobre a perda ao 
mandato de parlamentar por infidelidade partidária, 
assegurado amplo direito de defesa." 

Emenda n~ 12-A 

Redija-se o art. 16, inciso VII: 

"VII - finanças e contabilidade, estabdecendo, 
inclusive, regras que possibilitem a publicidade e a apu~ 
ração objetiva da origem de todos os seus recursos, 
e daqueles despendidos por seus candidatos com a pró
pria campanha e eleição." 

Emenda no 13 

Suprima-se o art. 17, do Substitutivo do SF ao PLC n·' 
156/92. 

Emenda n" 13~A 

Redija~se o art. 17: 

''Art. 17. É vedado aos Partidos Políticos minis
trar instrução militar ou paramilitar, e adotar uniforme 
com aparência militar para seus filiados e militantes." 



8304 Quarta-feira 1" DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1993 

Emenda n~ 14 

Dê-se ao caput e parágrafo únlco do art. 19 do substitutivo 
oferecido ao Projeto de Lei da Câmara n" 156, de 1992. a 
seguinte redação: 

"Art. 19. O requerimento de filiação Partidária 
será instruído com prova de estar o requerente no pleno 
gozcr-de seus direitos políticos. · -

Parágrafo únicO~-- -.-'Verificada esta con~Iição, ore.: 
querimento será deferido e entregue comprovante disto 
ao interessado, na forma adotada pelo estatuto parti
dário." 

Emenda n• 14-A 

Projeto de Lei da Câmara n'' 156. 
Acrescentem-se§§ 2~ e 3\' ao art. 19: 
"§ z~ O comprovanfe deve ser autenticado pela Justiça 

Eleitoral, exclusivamente para fins de COJ:!lprovaçáo da data 
da filiação. 

§ 3° O próprio eleitOr pode providenciar a autenticação 
prevista no parágrafo anteriOr, considerando-se deferida a 
filiação três dias antes da apresentação do comprovante à 
Justiça Eleitoral." 

Emenda n~ 16 

Suprimam-se os§§ lo e 2". do aú. 20, do S~bstitutivo 
do SF ao PLC n" 156/92. 

Emenda n~ 16-A 

Redija-se o § 2" do art. 20: 

"§ z~ Não prevalece a exigéncia dos prazos pre
vistos neste artigo, quanto a candidatos já titulares de 
mandato, nos casos de fusão, incorporação ou extinção 
de seus Partidos." 

Emenda n• 18-C 

Suprima-se o art. 21. 

Emenda n? 18-D 

Redija-se o art. 22 e seu parágrafo-: 

"Art. 22. É facultado ao Partido Político estabe
lecer, cm seu estatuto, prazos mínimos de filiação supe
riores aos previstos nesta lei, com vistas a CanBidatura 
a cargos cletivos, não se permitindo a exigênc-ia de 
mais de dois anos de filiação, em qualquer hipótese. 

Parágrafo único. Os prazos mínimos de filiação, 
com vistas a caru:lidatura a ca:i'goSdetivos, nãO podem 
ser alterados no ano anterior à eleição." 

Emenda n• 18-E 

Suprimam-se o art. 23 e seu parágrafo, e o parágrafo 
único do art~ 24, e redija-se um artigo com a seguinte redação: 

''Art. Filiado a um Partido, o eleitor está auto-
mática e imediatamente desligado do partido a que. 
anteriormente, estava filiado. __ 

Parágrafo único. O filiado pode desligar-se do 
partido, bastando fazer comunicação neste sentido ao 
órgão partidário." 

Emenda n~ 19 

Dê-se ao inciso IV e ao parágrafo único, do art. 24, 
do Substitutivo ao 
SF ao PLC n" 156/92, a seguinte redação: 

"Art. 24. .. .... , ........................................ -
.............. ""·-··· ···-·· ..... -.-...... _ .................. -........ ~ ... . 

III- expulsão; 
IV~ outras formas previstas no estatuto. 
§ 1 o Nos casos dos incisos III e IV, é obrigatória 

a comunicação ao atingido, no prazo de quarenta c 
oito horas da decisão. 

§ 2~ Quem se filiar a outro Partido deverá fazer 
comunicação ao Partido anterior e ao Juiz Eleitoral 
da Zona em que for inscrito, para os fins de cancela
mento de sua filiação, aplica_ndo-se a di,sposição do 
art. 23 e seu parágrafo único, desta lei; a não realização 
dessa comunicação no dia imediato ao da nova filiação 
configUra a dupla filiação, sendo amba~ consideradas 
nulas para todos os ~feitos legais.'' 

Emenda n9 21 

Dê-se ao art. 27 do Substitutivo a seguinte redação: 

·· Art. 27. O estatuto do Partido pode estabele
cer normas sobre penalidades, inclusive, com desliga

. menta temporário da bancada ou perca de mandato 
de parlamentar, nos seguintes casos; 

I- quando o parlamentar, por atitude ou pelo 
voto, se opõe ãs diretrizes legitimamente estabelecidas 
pelos órgãOs partidários; 

II- quando o parlamentar deixa o Partido, sob 
cuja legenda foi eleito. 

§ 1'' A perda de mandato do parlamentar é de
cretada pela Justiça Eleitoral, mediantt! representação 
do Partido, ajuizada no prazo de cinco dias contados 
da data da decisão do órgão partidário, assegurada 
ãmpla defesa ao acusado. 

- §- 2~ Se, decorrido o prazo estabelecido no pará
grafo anteríor, não houver sido ajuizada, a represen
tação pode ser proposta, nos dez dias subseqüe-nte, 
pelo órgão de direção imediatamente superior. 

Emenda n~ 22 

Inclua-se após o art. 27 o seguinte artigo: 

"Art. O processo e julgamento da representação 
do Partido PolíticO, para a decretação da perda do · 

- mandato do parlamentar que tiver praticado ato de 
infidelidade partidária, cabe: 

I -ao Tribunal Superior Eleitoral, se a represen
tação é dirigida contra Senador ou Deputado Federal 
e encaminhada pelo órgão nacional do Partido; 

II- ao Tribunal Regional Eleitoral, se a represen
tação é dirigida contra Deputado Estadual, Distrital 
ou Vereador, e encaminhada, respectivamente, pelo 
órgão regional ou municipal do Partido. 

Emenda n9 25-B 

Suprima-se o art. 3?· __ 

Emenda nD 27 

sUprima-se o art. 33 e seu parágÍ'afo único. 
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Emenda n~ 28 

SuprimaMse o Inciso III, do caput, do art. 33, do Substi~ 
tutivo do SF ao PLC 156/92. 

Emenda no 30 
Suprima-se no caput- do art. 35, a_ remissão ao inciso 

III, do art. 33, do Substitutivo do .SF ao PLC n•_156/?2 .. 
Emenda n• 33-A 

Acrescentem-se §§ ao art. 40: 

"§ 2~ Não enviados balanços ou_ balancetes nos 
prazos fixados, e tendo o partido candidato registrado 
para concorrer a eleições, o registro sefá cassado _pelo 
órgão competente da Justiça Eleit~ral,_ no âmbito da 
circunscrição respectiva, ct: ofíc~o, ou por. p_rov~c~çã_? 
de qualquer partido, candtQato ou do Mmtsténo Pu-
blico. . 

§ 3~> Rejeitadas as contas pa.rtidárias~ P<lf á&isão 
transitada cm julgado, são negados ou caSsados os re-
gistras dos candidatos do partido r~spectivo. . 

§ 4'-' Se o candidato for autonzado a fazer, direta
mente, despesas para sua campanha e eleição; enviará 
à Justiça Eleitoral balancetes mensais, nos praz'?s do 
art. 38, § 3", independentemente do disposto no inciso 
V deste argigo, tendo negado ou cassado s_eu registro 
em caso de descumprimento. - _ . 

§ 5~ Não serão expedidos diplomas aos candt
datos eleitos enquanto não prestadas e_ aprovadas as 
contas previstas neste artigo." 

Emenda nn 34 

Dê-se aos incisos do art. 40 a seguinte re_daçãq: 
"Art. 40. . ...................................... -:...-----~ .... .. 

···-···i·=·~b;i~~;~;r~ct~d~-ct~~;ó·;~~~b~~-~~-~~-~p·ú~t~·~-;~~~-;-
sos fiilailCeiros em cam-panhas políticas determinados dirigen
tes dos partidos e comitês legalmente constitUídos er~gistrados 
para fins eleitorais; .. - . . - -

· II -caracterização da responsabthdade dos dmgentes de 
partidos e comitês, inclusive ~o T_es~ureiro, gue responderão 
civil c criminalmente por quatsqucr trregulandades; 

III -escrituração contábil, feita de acordS'_ COffi: os princf_
pios fundamentais de contabilidade aprovados pelo Consel?? 
Federal de Contabilidade e assinados por contadores habili
tados junto aos- Conselhos Regionais de Contabilidade, qu!? 
assumirão integral responsabilidade técnica pelas informações 
delas constantes· - - - -- -- -

IV - obrig~toriedade de _ser çonservada pelos partidos 
e comitês a documentação comprobatória de suas prestações 
de contas, por prazo não in[erior a 5 (cinco)_anos·; · 

V- obrigatoriedade de movimentar, através de conta 
única aberta especificamente para este fim, no Banco do 
Brasil, Caixas Ecooômicas Federais e Estaduais ou sociedades 
bancárias de economia mista todos os fundos financeiros do_s 
partidos ou comitês, e, .inexisfindõ ~st~:-~§tabe_leci_111:entos, 
no banco escolhido pela Comissão Executiva, à ordem con
junta de um dirigente e de um Tesoureiro do. Partido; 

VI -obrigatoriedade de prestação de contas, pelo Par
tido Político, seus comitês e candi_9.atos .• _n_C?_ e_ncerrarnento da 
campanha eleitoral, com o recolhimento ímediato à tesouraria 
do partido dos saldos financeiros eventualmel].te apura_dos. 

Parágrafo único. . .................. : .... ,~- ............... · .. :~··· 

Emenda n9 34-C 

Redija-se o art. 42, s_upri~_ind? o inci~ UI: 

· · ·~ Arts. 42. Além do- previsto nos artigos 38 e 40 
desta lei, e constatada a violação de normas legais ou ~ 
estatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes san
ções: 

1 :.__ ............... -............... .: ..................... ;;;: . .--. 
II - ......... : ...... , ....................... , .... _ .. _ ....•..... _. 

Emenda n9 35 

Transfira-se o § 2~. do art. 44, para o art. 45, como § 
5•, do Substitutivo do SF ao PLC n• 156/92, dando-lhe a seguin
te redação: 

"Art. 45. 
.............................. " .... ·-·-·. ·~. ~- ~~·-·-· .................. ·.· 

§ 59 As doações_ a . que se referem este artigo e 
o Inciso III, do artigo anterior, bem como as contri
buições de filiados, na forma do estatuto, poderão ser 
deduzidas na determinação -da base de cálculo do Im
posto de Renda de pessoas físicas e jurídicas." 

Emenda n9 35-A 

Pi-O]eto de Lei da Càrriarà n~ 156. 
Redija-se o art. 45: 

·~ Art. 45. Ressalvado o disposto no art. 37, o 
Partido Político pode receber doações de pessoas fíSicas 
e jurídicas, para constituição de seus fundos, ou com 
destinação específica, o que constará das prestações 
de contas respectivas. 

§ 19 As doações em cj.inheiro devem ser feitas 
atrav~s de cheque cruzado em nome do partido, ou 
por depósito bancário na conta do partido. 

_§ 2~ __ As doações em bens, ínc~usive aqueles desti
nados a propaganda, ou em serviços, serão_ estimados 

_ em moeda corrente, e assim registrados na contat>i~ 
- - lidade, constando das prestações de contas todos os 

dados necessários à perfeita identificação dos bens e 
serviços doados. -

§ 3" Aplicam-se estas regras para as doações fei
tas diretamente aos candidatos a cargos eletivos, quan
do autorizados a recebê-las.'' 

Emenda n' 37 

Dê-se ao. parágrafo único, do art. 53, do Substitutivo 
do SF ao PLC n' 156/92, a seguinte redação: 

''Art. 53. ··························-·-··--········--··············· 
Parágrafo único. Na propaganda de que trata este arti

go, é vedada a realização de prOpaganda eleitoral ou de candi
datos a cargos eletivos, aplicando-se aos dirigentes do órgão 
partidário responsável pela violação as penas previstas no Có
digo Eleitoral (Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965)" 

Emenda o~ 38 . -- . 

Suprima-se o indsó III do§ 19 do art. 54, do Substitutivo. 

Emenda Õ" -40 

Altere-se a redaçãO dó § 1'.>, do art. 55, e transfiram-se 
os seus §§ 79 e 89, para os arts. 58 e 59, do Substitutivo do 
SF ao PLC_ n~ 15_~/92, n_9s term~s seguintes: 

"Art. 's.s. :· ...... -- ... ~·_-_-___ -:,-: ... .-~: ............................ : .. 
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§ 1~ As transmissões serão em bloco, em cadeia nacio
nal ou estadual, e em inserções de trinta segundos ou um 
minuto, no intervalo da programação norrn:al das emissoras. 

§' '1~''. (t;~~~f~~-id~:·~~-;;;·~~~;~~d~Çã~·p~;~·-~·; -~;;~:·58 
e 59). 

§ 89 (transferido, com nova redação para os arts. _58 
e 59).'" 

Emenda n~ 41 

Dê-se ao art. 58, do Substitutivo do SF ao PLC n' 156/92, 
a seguinte redação: 

"Art. 58. Para a propaganda prevista nesta lei, é asse
gurado ao partido que atenda ao disposto no art. 14: 

I- a realização de um programa, em cadeia nacional, 
e de um programa, em cadeia estadual, em cada semestre, 
com a duração de 20 (vinte) minutos cada; 

II- a utilização do tempo tota! de 40 (quarenta) minutos, 
por semestre, para inserções de trinta segundos ou um minuto, 
nas redes nacionais e de igual tempo nas emissoras estaduajs. 

§ 1" Em cada rede, somente serão autorizadas até dez 
inserções de trinta segundos ou cinco de um minuto Por dia. 

§ 2~ As inserções serão distribuídas ao longo da progra
mação diária das emissõras de rádio e televisão, asseguradas, 
pelo menos, duas inserções na faixa horária compreendida 
entre vinte e vinte e duas horas, nos cinco diaS que· antece
derem às transmissões em bloco.'' 

Emenda n~ 42 

Dê-se ao art. 59, do Substitutivo do SF ao PLCni 156/92, 
a seguinte redação: 

"Art. 59. Para a realização do programa, em cadeia 
estadual, e a utilização_ do tempo total para inserções, nos 
termos do que estabelece o artigo anterior, o Partido, além 
de atender ao disposto no art. 14, deverá ter elegido, no 
Estado, na última eleição para a respectiva Assembléia Legis
lativa, urna bancada composta por cinco por cento do total 
dos Deputados Estaduais, desprezada a fração e com o mínimo 
de dois deputados, ou obtido um por cento dos votos válidos 
na mesma eleição." 

Emenda n~ 42-C 

Redija-se o art. 62: 

"Art. 62. É assegurado ao Partido Político com 
estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral o 
direito à utiliz"ação gratuita: de prédios públiCos para 
a realização de suas reuniões e convenções, sem pre
juízo do serviço, c responsabilizando-se pelos danos 
porventura causados com a realização do_ evento." 

Emenda n~ 45 

Art. 69. Das Disposições Finais e Transitórias: 
Redija-se assini. - -- ' 
Art. 69- Os prazos do art. 20 não terão efeíto retroativo 

e somente serão aplicados a partir de 3 de abril de 1994. 
Sala das Sessões, 3 de junho de 1993. 

Emenda n• 46-C 

Dê-se ao art. 70 a seguinte redação: 

"Art. 70. Os prazos estabelecidos no art. 20 não 
terão efeito retroativo c somente ·sedio- aplícà'Veís apóS 
o dia 2 de abril de 1994." 

Emenda n~ 48 

Altere-se, no início do texto do art. 74, do Substitutivo 
do SF ao PLC n" 156/92, a referência à data Cfe '' 15 de dezembro 
de 1993" para substituí-la pela referência a "3 de outubro 
de 1993"' ficando assim redigido o artigo: 

"Art. 71. Até 3 de outubro de 1993, podem ser criados 
Partidos Políticos que tenham comO fundadores, pe.lo menos, 
dez por cento dos membros do Congresso Nacional, obser-
vadas as exig~ncias ........... _" 

Emenda n" 51 

Introduzam-se no art. 76 do Substitutivo do SF ao PLC 
n"-156/92, as seguintes alterações: 

1) Suprimam~se as remissões ao art. 16, da Lei n~ 6.996, 
de 7 de junho de 1982 e à Lei n' 7.514, de 9 de julho de 
1986. 

2) Altere-se a referência à Lei n" 7.454, de 1985, para 
que se revogue apenas seu § -1 ~ e nãO toda a lei ficando 
assim redigido: ' 

Emenda n9 52 

Emenda-se ao PLC n" 156/92 
Inclua-se onde couber. 
As constituições de pessoa juridica a partidos politicas 

não terão limitações em seu valor. 
Não poderá ilegivel de 30% a ilegivel a declaração do 

inlpoSto de renda da Constituição referida no caput deste 
artigo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação _das emendas destacadas. 

. Solicito a atenção dos Srs. Senadores, porque algumas 
das emendas que foram destacadas prejudicam outras também 
destacadas, por tratarem de matéria análoga. 

Passa-se à votação da Emenda no 5. destacada pelo Sena
dor Cid_Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

OSR .. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Coma pala
vra V. Ex~ para uma rápida justificativa. já que a matéria 
está em regime :de urgência. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Para 
justificar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero 
apenas advertir o Plenário que esta emenda trata de proteger 
os pequenos grêmios políticos, porque visa tirar os §§ 3~ e 
4~ do art. 7°, reenumerando-se os demais, para permitir que 
os pequenos partidos tenham candidatos nas eleições majori
tárias, o que está proibido no projeto- os _partidos pequenos 
não terão candidatos majoritários. 

A emenda visa possibilitar que os pequenos partidos, 
mesmo não tendo aquele índice, alcancem a possibilidade 
de lanç~r candidatos a cargos majoritários. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Peço a aten
ção dos S~s. LídereS para a votação da Emenda n~ 5, destacada 
pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, que tem parecer contrá
rio do Relator. 
. . _A EmeriPa suprime os §§. 3~ e 4? do art. 7~, reenume
rando-se os demais subseqüentes. 

O Sr. José Fogaçã- Sr. Presidente, peço a palavra cÕmo 
Relator. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex~ tel.Jl 
a palavra. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero dizer que 
emiti parec_er contrário a esta emenda por entender que havia 
uma espécie de acordo em torno dessa tese, que está sendo 
questionada inclusive na Câmara dos Deputados. 

E confesso que, embora tenha_ dado parecer contrário, 
e o fiz em nome de um pensamento não pessoal, é simpática 
a emenda do Senador Cid SaPoia de Carvalho, porque os 
§§ Y e 4'' dizem que só poâem registrar candidatos para Presi
dente, Vice-Presidcnte da República, Senador, Governador, 
Vice-Governador, os partidos que tenham preenchido as con-
dições do art. 14, que é perfazer 5%. -

No entanto, tanto o§ 3~ quanto o§ 4'·' não são aplicáveis 
para as eleições de 1994, só o seriam para as eleições de 
1998. De modo que, já estamos, com antecipação de cinco 
anos, condicionando as eleições de 1998 ao d_e_scmpenho que 
os partidos tiverem em 1994. em todos os níveis: Presidência 
da República, governos estaduais, prefeituras municipais. 

De modo que, repito, Sr. Presidente: se os Srs .. Senadores 
quiserem garantir aos pequenos partidos o direito de lançarem 
candidatos, mesmo sem terem conseguido perfazer os 5%, 
deverão votar "sim" à emenda do Senador Cid Saboia de 
Carvalho e, portanto, "não" ao parecer do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (HumbortoLuccna)- Em votação 
a emenda destacada pelo Senador Cid Saboia de Carvalho. 

O Sr. Ronan Tito - Peço a palavra pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ ---------

0 SR. RONAN TITO (PMDB- MO. Pela ordem.)
Sr. Presidente, gostaria de ouvir o encaminhamento do meu 
Partido, através de sua Liderança, porque temos o Relator, 
que é Presidente do PMDB, com uma opiniãO, e o Vice~Líder 
do PMDB, que apresenta uma emenda contrária. 

Por esse motivo, gostaria de saber como o Líder do Par~ 
tido encaminha a votação. -

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena~ 
dor Cid Saboia, V. Ex~ é autor do destaque. A Presidência 
prefere que o nohre Líder Mauro Benevides acolha o apelo 
do nobn: Senador Ronan Tito e se pronuncie a respeito da 
matéria, até para deixar V. Ex~ mais à vontade. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB·CE. Pela 
ordem.) - Exatamente, Sr. Presidente, gostaria apenas de 
explicar que não estava encaminhand.Q _a __ yotação co_mo Líder 
do PMDB por ser a emenda de minha autoria. 

No entanto, quero acrescentar_ que não está havendo di
vergência entre o Relator e o au_ton::la emenda neste momento. 
A divergência aconteceu anteriormente, agora já há um acor
do. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Senador 
Mauro Benevides, há uma emenda destacada pelo Senador 
Cid Saboia de Carvalho, que obteve um parecer contrário 
do nobre Relator. -· _ 

Mas o próprio Relator admitiu que o Plenário decidisse 
.a matéria como bem lhe aprouvesse, por entender que se 

trata de assunto controvertido. O Senador Ronan Tito pediu, 
então, ·a palavra de V. Ex~. como Líder do PMDB, para 
orientar a bancada. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB·CE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Pr~sidente, pessoalmente vota
rei pela emenda, mas essa é uma questão aberta na Bancada 
doPMDB. - -

OSR. PRESIDENTE(Humberto Lucena) -Em votação 
a Emenda n" 5. 

Os Srs. Senadores_ que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada, com os votos contrários dos S_rS. Senadores 
Beni V eras, Ronan Tito e Pedro Teixeira. 

Aprovada a emenda, fiCã piejudícada a de n" 50, que 
também foi destacada. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. EX" 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, foi aprovada a emenda? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sim, foi 
aprovada. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Então, estão suprimidos os 
-§§ 3• e 4•? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Exatamen
te, nobre Senador José Fogaça. Serão suprimidos os §§ 3-:> 
e 4-:> e o art. 7-:>, r~numerando~se os demais subseqüentes. 

Em votação a Emenda destacada n9 10. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Saboia de Car

valho, para uma rápida justificativa. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para uma justificativa. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presi
·dente, a Emenda ri" 10, - "Substitua~se nQ caput do art. 
14 do substitutivo o índice de votos ali previstos passando 
de 5 para 3%", visa alcançar mais a realidade brasileira. 

Esse índice. na verdade, está muito alto e a emend~ tenta 
compatibilizar o princípio do substitutivo com a realidade na
cional. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem V. 
Ex• a palavra como R~l~tor. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS.)- Sr. Presidente, 
é evidente que o espírito da emenda anterior cabia no âmbito 
do acordo feito. '" 
- No entanto, a Emendã-ri9 1'0, de aut6_ria_do niesmo_Sena
dor, Cid Saboia de Carvalho, vem ferir frontalmente o acordo 
pois ela é totalmente contrária ao _acordo dos diversos líderes. 

Por esse motivo, Sr. Presid_ente, mantenho o parecer con
trário à emenda do ilustre Seil~dor Cid Saboia de Carvalho. 

ó Sr. Beni V eras- Sr. Presiderite, peço a palavra pela 
orQem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala
vraV.Ex~ 

O SR. BENI VERAS (PSDB- CE. Pela ordem.)
Si. Presidente, parece qUe essa emenda vem estabelecer a 
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situação anterior que estamos tentando evitar, ou seja, a enor
me proliferação de partidos, com candidatos a qualquer título, 
sem que se possa fazer nenhum tipo de fisCalização. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A Presi-· 
dêncía iilforma, ã.penas para ·ordenar os trabalhos, que esta
mos com a matéria em apreciação em regime de urgência. 

Durante essa fase só poderão usar da palavra o autor 
do requerimento de destaque e o relator. 

Era o esclarecimento que eu gostaria de dar. para o bom 
andamento dos trabalhos. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE(Rumberto Lucena)- Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos há mais de 
dois anos trabalhando em cima de um prOjeto que Pretende 
enxugar o número excessivo de partidos, para dar mais serie
dade à política. 

No entanto, na hora em que vamos votar, aceita-se uma 
emenda daqui, outra dali, para se descaracterizar esse trabalho 
que foi feito por-inuitos senadores mas, principalmente pelo 
Senador José Fogaça, e começam as concessõ~s. e, iJ.Ssim, 
iremos continuar com o mesmo número de- partídos e com 
a mesma falta de seriedade. E que reinos gue_ a_ ~~prensa nos . 
leve a sério, com quarenta e tantos partidos, que se apresentam 
qiante da televisão e que não têm sequer um parlamentar? 
E assim que queremos seriedade na política? 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. 'Presidente. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_: Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, como líder, eu gostaria de dizer que votare
mos contrariamente à aprovação da emenda. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB - RO; Pela or
dem.)- Sr. Presidente, o PMDB vota contra, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em vota
ção. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Rejeftada. 
Substitua-se, no caput do art. 14 do substitutivO o índice 

de votos ali previstos, passando de 5 para 3%. --~ · 
É a seguinte a emenda rejeitada: 

Suprimam~se os §§ 39 e 4~ do art. 79 renumeran
do-se os demais, subsequentes. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à apreciação da Emenda n~ 15. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Pela ordem.) 
- Eu gostaria apenas de registrar o meu voto contrário à 
votação anterior. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O Senador 
Nelson Wedekin terá registrado em ata o seu voto contrário 

Iia:Votaç-ão da Emenda anterior, de_stacada pelo nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, de n9 5. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra V. Ex" 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pela ordem.) 
- Sr. Presidente, eu gostaria de registrar o meu voto em 
favor da emenda do eminente S~nador Cid=_ Sabóia rl;e Car
valho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O voto de 
V. Ex~ será registr_ado a favor da Emenqa n\' 10, destacada 
pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho. Tem a palavra o Sena
dor Antonio Mariz. 

O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB- PB.)- Sr. Presi
dente, peço a V. Exa que registre igualmente meu voto favorá~ 
vel à Emenda n9 10, do Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O voto de 
V. Ex~ será registrado. 

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço a pafavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala
. vra V. Ex~. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP._P_elaordem)_
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira 
delas se só o solicitante do destaque e o relator é que podem 
encaminllar. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Quando 
a matéria está em regime de urgência, sim. 

O SR. MÃRIO COVAS - Nem as Lideranças podem 
fazê-lo? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Não. Ao 
votar matéria destacada, falam o autor do requerimento e 
o relator para esclarecer. Evidentemente. o Líder fala em 
qualquer ocasião, nobre Senador. 

O SR. MÃRIO COVAS - A segunda questão é que 
eu sou o formulador de algumas emendas e, na reafidade. 
não pude ser o solicitante do destaque, pois não estava aqui 
no dia da apresentação do destaque. O Vice-Líder do meu 
Partido. Senador Almir Gabriel, apresentou os destaques e 
fez a gentileza de subscrevê~los em meu nome. 

_ Eu gostaria de saber se há possibilidade de encaminhar 
os destaques ou se, nítida e claramente, tendo em vista o 
fato de que S. Ex• apresentou exatamente a meu pedido, 
se é ou não possível encaminhar o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena).:__ Nobre Sena
d_ot_Mário Covas, V. Ex• falará como Líder. Como autor 
da emenda, não a subscreveu, mas como_ tem o direito de 
falar como Líder, V, Ex• poderá fazê-lo e justificar a sua 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Temos uma 
emenda destacada pelo Senador Bello Parga. Como S. EX" 
não está presente, cai o destaque. 

o-Regimento InternO, em seu art. 300, inciso XVII, diz: 
"Art. 300 Na votação, serão obedecidas as seguintes 

normas~ 
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XVII- anunciada a votação de dispositivo ou emenda 
destacada, se o autor do requerimento de destaque não pedir 
a palavra para encaminhá-la, considerar-se-á como tendo o 
Plenário concordado com o parecer da comissão, tornando 
a matéria destacada a sorte das demais constantes do grupo 
a que pertencer;" 

Portanto, o destaque de S. Ex~ não -poderá ser votado 
e está prejudicado._ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à apreciação da Emenda nç. 15-A. 

O Sr. Nelson Wedckin- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ord_em. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT ~ SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
o prazo de seis meses de_ filíaçã_o parece estar mais de acordo 
com a legislação eleitoral brasileira. _ _ _ 

Em segundo lugar, essa norma que eStá _cOnsagrada no 
substitutivo do Senador José Fogaça, que fala em 120 dias 
após a sanção da lei, e valerá apenas para essa eleição. O 
problema maior de uma filiação um ano antes, _se dá nas 
eleições municipais, porque é.:.muito mais aconselhável e reco
mendável que os partidos mantenham esse prazo de 6 meses, 
que é quando recrutam na sociedade, sobretudo, osseuscandi
datos a vereador,_ . 

Se deixarmos esse prazo de 1 ano antes da eleição, não 
há ainda o clima eleitoral, não está ainda aquecida a luta 
política e a _campanha. De modo que devo dizer, com toda 
a sinceridade, que ó prazo de 1 ano de filiação é interessante 
única e exclusivamente para os grandes partidos; para os parti
dos já formados, já consolidados, que têm cãrátei nacional, 
corno é o caso especialmente do PMDB e do f'FL 

Assim, a minha emenda, que procurei destacar~_volta 
esse prazo para seis meses, e nem tanto para a eleição do 
ano que vem. Na verdade, para a eleição do ano que vem 
até poderiam ficar esses 120 dias após a sanção presidencial 
como data última de filiação. Mas no caso das eleiçõe~ muni
cipais esta seria uma disposição que, a meu jUizo, prejudica 
enormemente a vida dos partidos médios. Dos partidos peque
nos, então, nem se fala, porque praticamente toda lei é contra 
os partidos pequenos, mesmo que se trate de partidos ideoló
gicos, histórícos ou que representem corterHes sociais de pen
samento. 

Esta emenda praticamente congela a possibilidade de 
crescimento dos demais partidos. Por iss<i, peço aoS meus 
Pares, aos meus Colegas e a esta_ Casa que reflitam bem, 
nem tanto sobre_ a eleição clo_ano que vem, porque para candi
daturas a deputado estadual, a deputado federal, ao Senado, 
ao Governo, é até razoável o prazo de 1 ano, mas para candida
turas a vereador entendo que esta seria uma boa forma de 
paralisar a vida partidária e o crescimento dos partidos. Quem 
faz partido político, quem vive intensàr'rtente ávida partidária 
sabe que o último prazo para a eleição de vereador é um 
momento em que todos os partidos se movimentam mais, 
e têm o incentivo da eleição próxima para buscar novos filiados 
para concorrer às eleições. 

Então, o encaminhamento que dou a essa emenda e o 
pedido que faço a esta Casá é para que votein a emenda 
voltando para seis mes_es. para todas as eleições, o último 
prazo de filiaçãO para que as -pes-soas possam ser candidatas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em vota
ção. 

O Sr. José Fogaça- Sr. PreSidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação .. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_- Tem a pala
vra o nobre Relator, Senador José Fogaça. 

· O SR. JOBÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, com todo respeito à posição do Senador Nelson 
Wedekin, que ·apresentou seus argumentos, queremos dfzer 
que um dos objetivos desta lei é justamente evitar o trânsfuga 
partidário, que é aquele que passa de um partido a outro 
nas vésperas de eleição, em função dos seus interesses. E 
como estamos assegurando o direito de senadores e deputados 
trocarem de partido ou se filiarem a novos partidos 120 dias 
após a data da publicação desta lei, creio que será. ah<>oluta
mente útil e saudável que, uma vez realizada a eleição de 
1994, a partir daí, os prazos permanentes se mantenham e, 
portanto, 6 meses ainda é muito pouco. Então, que fique 
o prazo de um ano para as pessoas em geral concorrerem 
às eleições a cargos eletivos. 

Portanto, o parecer é contrário à emenda do Senador 
Nelson Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
a emenda. 

O Sr. Marco Maciel_- Sr. Presidente,_ peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a minha manifes
tação é coTitrárla à aprovação da emenda. 

Acredito_que, consoante ã. ela, se manifestou o nobre 
Relator da matéria, Senador José Fogaça. 

Senador José Fogaça, a emenda, a meu ver. não contribui 
para aquilo que estamos lutando, ou seja, a consolidação do 
Estado Partidário no Brasil. 

Daí por-que a nossa manifestação é contrária_ à. emenda, 
Sr. Presidente. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Sr. Presidente, o PMDB 
vota com o Relator, ou seJa, contrariamente à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em vota
çao----: 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Rejeitada, com os votos favoráveis dos Srs. Senadores 
José Paulo Biso!, Josaphat Marinho, Almir Gabriel, Antonio 
Mariz, Mário Covas, Eduardo Suplicy, Trapuan Costa Júnior, 
Lucídio Portella_, Nelson Wedekin, Ney Maranhão c Aureo 
Mello. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA W 15-A 

Dê-se ao art _20 a seguinte redaç_ão: 

"Art. 20. Para concorrer a cargo eletivo, o elei
tor deverá estar nHado ao respectivo Partido, pelo me
nos seis meses antes da data fixa_da para as eleições. 
majoritárias ou p-roporcionais." 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
a Emenda n" 15-B. 

Concedo a palavra ao Senador Nelson Wedekin. _ 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Para justificar. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esta emenda tem por objetivo reduzir de dois anos para 
apenas um ano a possibilidade de detentor de mandato mudar 
de partido. O entendimento é bastante simples. Quem deve 
ser o juiz da validade, da corrcção, da oportunidade c da 
conseqüência de mudança de partido pelos Srs. Parlamentares 
deve ser a sociedade e não a lei. 

Por isso, ao invés de dois anos, reduzimos o tempo para 
um ano. 

Ê importante observar que muitos mudam de partido 
como quem troca de camisa; Muitos, por interesses menores 
ou por oportunismo. Mas outros mudam de partido porque 
os partidos mudam e desviam-se dos seus compromissos, como 
jáaconte_ceu. Parece-me absolutamente razoável que os deten
tores de mandato, ao invés de dois anos, tenham pelo menos 
um ano para essa possibilidade de l!l.!l~~r de partido. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao Relator. 

O SR. RELATOR (José Fogaça)- O parecer é contrário, 
pelas mesmas razões da emenda anterior, Sr. PreSidente. 
· · "o Sr. Mário'COva_s __ .:_ Sr.-Pr.eSideni'e~ pCÇo-·a Pala-vra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao Senador Mário Covas, comO Líder. 

OSR. MÁRIO COVAS (I'SDB -SP. Como Líder. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu queria fazer mera
mente uma sugestão. Creio que; a rigor, tudo se passa como 
se fosse uma emenda de redação. Mas, supondo que a emenda 
seja aprovada, o texto ficará assim: 

"Art. 20- Para concorrer a: cargo eletivo, o elei
tor deverá estar filiado ao respectivo partido pelo me
nos um ano antes da data fixada para as eleições majori
tárias ou proporcionaiS." 

§ 1"- No caso de portador de mandato eletivo, 
o praw a que se refere o caput deste artigo será de 
um ano." 

Está-se estabelecendo um parágrafo para dizer que, no 
caso ·cte quem já tem mandato, é a mesma coisa de quem 
não tem. Então, é melhor cancelar o parágrafo. No meu modo 
de entender, isso não altera o espírito. Temo que, se se apro
var, crie-se urna confusão; fique parecendo que a regra é 
diferente q"uando, na realidade, a regra é igual. 

Essa é meramente uma sugestão. Se _se entender que 
não se deve ficar, na realidade está-se repetindo duas vezes 
a mesma norma. A repetição da mesma norma duas vezes 
pode dar margem à confusão. De forma que me parece ser· 
melhor cancelar o parágrafo. Atinge o meSmo objetivo. A 
rigor é como se fosse uma emenda de redação. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
a emenda. 

Os Srs. Senadores que a rejeitam queiram permanecer 
sentados.(Pausa) 

Rejeitada, com os votos favoráVeís-dos nobres Senadores 
José Paulo Bisol, Amir Gabriel, Ruy Bacelar, Lucídio Portella 
e Nelson Wedekin. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

Dê~se ao§ lo do art. 20 a seguinte redação: 

Art. 10- ··'···· ....................................... . 
§ 1-'- No caso de portador de mandato eletivo, 

o prazo a que se refere o caput deste artigo será de 
- umm ano. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à 
votação de mais uma emenda destacada, de autoria do Sena
dor Bello Parga. 

S. Ex• não está presente. 
De acordo com o Regimento, fica prejudicada a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa· ;e, 
agora, à leitura da Emenda destacada 18-A. 

Está prejudicada também, porque foi aprovada a Emenda 
de no 18, que versa sobre a mesma matériá. 

O Sr. Nelson Wedekin -Sr. Presidente, por que está 
prejudicada a Emenda 18-A? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está preju
dicada porque foi aprovada a Emenda- it" 18, no giüpó- das 
emendas de parecer favorável, que versa sobre rnat~ria aná
loga. 

O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, minha interpre
tação é diferente. 

-A Emenda no 18, do Senador Mário Covas, muda apenas 
o prazo da apresentação das listas para a Justiça Eleitoral. 
A minha elimina o sistema de listas e voLta ao sistema de 
fich~s. Elas têm naturezas bastante diferentes. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Emenda 
nn 18, de autoria do Senador Mário Covas. substitui, no caput 
do art. 21 do Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 156/92. 
a referência aos meses de "maio" e "dezembro" pela refe
rência aos meses de "abril'' e "outubro". Essa Emenda foi 
aprovada. Entretanto, o Plenário já deliberou nesse sentido. 
V. E~ está querendo a supressão total do art. 21? 

O Sr. Nelson Wedekin- Sim, Sr. Presidente. O Substi
tutivo do Senador José Fogaça apresenta uma nova forma 
-que, aliás, é uma proposição que veio da Câmara - de 
os partidos apresentarem a lista dos seus filiados. Pela propo
sição original, essas listas deveriam se_r apresentadas pelos 
partidos à Justiça Eleitoral em maio e dezembro. O Senador 
Mário Covas propõe apenas que, em vez de maio e dezembro, 
se altere para abril e outubro. A minha proposição é de que 
se mantenha o atual sistema de fichas eleitorais; portanto, 
suprimindo todo o art. 21 e seus parágrafos, mante_ndo o 
atual sistema de fichas eleitorais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Diante des
s·a controvérsia eu pediria o esclarecimento do nobre Rela.tor 
sobre a matéria, Trata-se_ do art. 21 que foi aprovado com 
a Emenda do Senador Mário Covas. 

O Sr. José Fogaça - Exatamente, Sr. Presidente, De 
_acordo com o te.x_to da_ Câmara, a data de filiação era obriga
tória até um ano_ antes das convenções partidárias. Como 
as convenções partidárias são até julho, aquelas que decidem 
os candidatos, um ano antes disso levava a que a Justiça Elei
toral rece_be_ss_e a lista dos filiados nos meses de maio e. çleze_m
bro. Entretanto, como alteramos para dois anos, o melhor. 
no caso, é abril e outubro, como propõe o Senador Mário 
Covas. 

O Senador Nelson Wedekin d,eseja suprimir o art. 21, 
que des_obrigaria o~ partidos a enviar a lista dos filiados à 
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iustiça Eleitoral. De modo que o ··caciquisniO" partidário 
pode enterrar ou queimar uma ficha, c um determinado titular 
de registro perde o seu direitó a concorrer, porque o "cacique" 
do partido escondeu sua ficha. Com o envio da lista à Justiça 
Eleitoral, temos a certeza de que as filiações têm meio de 
prova via judicial. É muito importante ma-nter o -textO do 
art. 21. 

O Sr. Nelson Wedekin - Senador José Fogaça, quem 
é que envia aS listas eleitora~? Não são os "caciques" parti-
dários? -

O Sr. José Fogaça -Em não enviando, os §§_1•' e 2" 
têm os remédios para o não-envio. Então, há obrigatoriedade 
e remédio para tal desobediência-§§ l" e 2", Senador Nelson 
Wedckin. E muito importailtc para garantir às rriinOfl<is, aos 
marginalizados nos partido5, de que não serão perseguidos 
e de que não terão as suas fichas engolidas. Antig~mente,. 
os bicheiros engoliam a lista; atualmente, os Vice-presidentes 
de partidos engolem fichas, Sr. Presidentt!. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --A Presi
dência vai colocar em votação, ainda sem embargo de ter 
entendido antes que a emenda estaria prejUdicada. Mas, dian
te da ponderação do nobre Senador Nelson Wedekin, a Presi
dência, depois de ouvir o esclarecimento do nobre Relator, 
põe cm votação a referida emenda. 

O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, não pude enca
minhar ainda. Portanto, peço a palavra para fazê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem a 
palavra V. Ex" 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Para encami
nhar. Sem revisão do orador) - Eu gostaria de dizer que 
o sistema de listas previsto nessa lei é, por todas as razões, 
por todos os ângulos, pior que o atual sistema de fichas elei-
torais. -

O sistema de fichas eleitorais, o sistema de listas previsto 
no substitutivo e na lei que vem da Câmara dos Deputados 
tem não apenas ess_es·defeitos como também outros. Teremos 
incontáveis e dificilimas questões para a Justiça Eleitoral re
solver. 

Vou dar um exemplo: sou Presidente do PDT de_ Santa 
Catarina. Eu não teria problema em colocar no meu Partido 
o Senador José Fogaça, caso S. Ex~ residisse naquele Estado. 
Vale dizer que os dirigentes partidários poderão colocar nas 
suas listas os mesmos nomes, as mesmas pessoas. Quem vai 
dirimir -- algo que·; hoje, é facílimo de fazer pela última 
filiação- a que agremiação, de fato, pertence aquele cidadão 
que consta das listas de filiação de mais de dois partidos? 
Quando a apresentação dessa lista ficar ao encargo e ao crité
rio, apenas e unicamente, das direções partidárias, estaremos 
diante, volto a dizer, de incontáveis litíg"ios que terão que 
ser resolvidos pela Justiça Eleitoral. O ·srstema de fichas tem 
-insisto em dizer- todas as vantagens de listas. Os remédios 
a que se refere o Senador José Fogaça, o sistenia atual de 
fichas também estão contemplados na lei. Isto apenas vai 
aumentar a tarefa, a responsabilidade e_a burocracia interna 
dos partidos que, a cada seis meses, vão ter que mandar para 
a Justiça Eleitoral as suas listas. Mais uma vez, na linha desse 
projeto e desse substitutivo, beneficiar-sewão, itovarilente, os 
grandes, fortes e consolidados_ partidos. Insisto e peço a esta 
Casa que vo_te pelo atual sistema. Na verdade,. ele não só 
!em problemas como esses a que se referiu o Senador José 

Fogaça, mas tamb_ém os_seus remé.diOS-.- Q:·-sistem~ çle_ listas 
só vai ampliar o número de litígios e de confusões que são, 
infelizmente, bastante comuns na vida de todos os partidos. 

O SR. Mário Covas - Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mário Covas, como Líder. 

O SR. MÁRIO CQYAB (PSDB-SP. Como Líder. Sem 
revisão do 9rador)- Sr. Presidente, a intenção do Senador 
Nelson Wedekin é compreensível. S_, Ex~ prefere o sistema 
de fichas ao sistema de relações. Todavia, o métqdo encon
trado por S. Ex~ para pedir isso não leva ao resultado que 
procura. O projeto dispõe que a filiação é feita pelos meca
nismos que o partido quiser. O que se· obriga é encaminhar, 
nos· meses de abril a outubro, as listas de quem está filiado 
antes do período de realização de convenções e o de eleição. 
Essa foí a razão da minha emcnd.a, porque em abril começam 
as convenções e em outubro é a e"teição; daí por que o Relator 
aceitou a emenda. Não é a lista. nem são as fichas. Há partidos 
que podem não escolher o mecanismo de ficha e há o partido 
ao qual é deferida a tarefa de escolher. Se_ S. Ex• vir bem 
sucedida essa emenda, fica um buraco negro. Não há nenhuma 
obrigação de comunicar à Justiça a filiação de quem quer 
seja. Nessa hipótese, o objetivo que S. Ex• persegue ocorrerá 
ao contrário, ou seja, a segurança ihexistirá de toda a forma, 
porque o partido fica com a prerrogativa de registrar _como 
quiser. Por outro lado, não tem obrigação de comumcar a 
ninguém, de forfna que nem o filiado saberá se está filiado, 
porque não"-ten1 nem a quem perguntar. A tentativa usada 
pelo projeto, de obrigar a comunicar, -obriga a comunicar 
da relação, embora o registro, a filiação não se faça obrigato
riamente dessa maneira. A filiação se faz -- conforme diz 
o _art. 19, ou 17, ou 16- segUnd9 a ~egra que o próprio 
partido fixar. 

É preciso, fuitdamental e obrigatório que o partido, de 
abril a outubro, comunique quem está a ele filiado. A emenda 
pressupõe outro mecanismo, _ _mas, s~ el_a prosseguir, infeliz
mente, não atingirá o objetivo ·que·o Senador persegue. Para 
isso, era preciso a mudança do processo; nem m-esmo aqui, 
era lá atrás, em que se diz que "o partido tem a liberdade 
de filiar como quiser". Dir-se-á que o partido filia com ficha't:. 
e se encaminha uma cópia para a Justiça Eleitoral. Mas não 
é o que está no resto do projeto_. Penso que a r~_tirada do 
artigo aqui é mais prejudicial do que favorável, acaba levando 
ao inverso do que é perseguido. pelo senador. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
então à votação da Emenda destacada pelo Senador Nelson 
wedekiil, que pretende suprimir o art. 21, já votado pelo 
Plenário, com Parecer favorável do Senador José Fogaça e 
modificado pela Emenda do Senador Mário Covas. 

Em votação a Emenda. 
Os Srs. Senadores que a rejeitam queiram permanecer 

se.itados. (Pausa) 
Rejeitada. -

É a seguinte_~ em~nda rejeitada: 

Suprima-se o art ·21 e seus parágrafos 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 

à apreciação da Emenda nç. 18-B. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucemi) -Em discus-
são. 
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O SR. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a- palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a pala
vra o Senador Marco Macicl. 

O SR. MARCO MAC!EL (PFL-PE. Para discutir. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, o nosso objetivo é natu
ralmente prestigiar os partidos políticos - creio que este é 
o objctivo que preside a discussão e votação da lei-, fazen-
do-os cada vez mais fortes. -

Sr. Presidente, ao longo dos últimos anos, na minha opi
nião. temos involuído _com relação a esse assunto. Antiga
mente, se um cidadão estivesse filiado a um partido e fosse 
concorrer a outro, certamente isso seria considerado dupla 
filiação, e essa seria devidamente apenada. 

Posteriormente, passou-se a entender que, uin_a_ vez filia
do ao partido, o indivíduo automaticamente estava desfiliado 
daquele partido a que pertencia anteriormente. Penso que 
esse não foi um bom caminho. Devemos prestigiar o partido 
e a militânCia partidária. Dai porque estamos defendendo 
a tese de que quem desejar se filiar a outro part'ido busque 
cancelar a filiação anterior; e mais: se ele- for mémbfá da 
direção do partido, um órgão diretivo municipal, estadual 
ou regional que_comunique, também, ao órgão a que pertence, 
independentemente de fazer idêntica comunicação -à- Justiça 
Eleitoral. Penso que essa emenda prestigia a vida partidária 
e de alguma forma a reduz, porque tem sido muito intensa 
em nosso Pais. A meu ver, em nada contribui para prestigiar 
os partidos bem como a classe política brasileira. 

Daí porque, Sr. Presidente, proponho que a referida 
emenda seja acolhida, sendo essa a razão do meu destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra o Senador José Fogaça para emitir parecer. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Seriadores, 
é verdade que o meu parecer foi contrário, porque eu entendia 
que a emenda do Senador Marco Maciel apenas acrescentava 
uma segunda comunicação de desfiliação. Todavia. agora, 
com o argumento de S. Ex•, constato o verdadeiro objetivo, 
que é o de evitar que essa comunicação de filiação seja algo 
secreto, quase escondido e desconhecido da opiniãO pública. 

Um membro do diretório-regiOilã.J, ou diretório nacional, 
ou um membro de executiva nacional será considerado desfi
liado quando comunicar ao partido. lá no seu município. e 
também comunicar ao órgão a que pertence, 

Portanto, Sr. Presidente, parece-me que a emenda é pro
cedente. É evidente que não posso mudar, não vcru·-aJterar 
o parecer que vai ficar formalmente. apenas com o parecer 
contráriO, mas reconheço a validade dessa emenda. 

O Sr. HumberiO Lucena, Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodri
gues, ]'! Vice-Presidente. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem, para uma observação ao Relator neste 
episódio. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala
vra o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Antes que a Emenda 
n9 18-B seja aprovada, gostaria de fazer uma correção. 

A Emenda 18-B, diz: 

"Redija-se assim o art. 23: 
Art. 2~- Para de_sligar-se do Partido, o filiado 

- faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal 
e, sendo o caso, ao órgão de direção regional e/ou 
nacional ... '' 

Sou contra o "ou", Sr. Presidente; não é jurídico. O 
"e" .. no Direito, leva a conseqüências enormes; o '"o_u" implica 
outra interpretação. Utilizamos ou uma conjunção, ou outra. 
À-lei nunca pode ter esta solução dos economistas: e/ou. 
Se isso acontecer, restará uma dúvida que jamais poderá ser 
interpretada. 

Então, gostaria de pedir ao Senador Marco Maciel que 
conserte esse ··eJou", porque esse "e/ou" náo é-jurídico, não 
é do linguajar jurídico, não é do linguajar legislativo. Criaría
mos uma dúvida que jamais um juiz interpretaria de modo 
conveniente. 

Portanto, gostaria que chegássemos a uma conclusão. 

O Sr. Marco M-aciel- Concordo com V. Ex·', que trouxe 
a solução alternativa para a conjunção alternatiVa. 

. O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Ficaria, então, 
"regional ou nacional". Tira-se o "e". 

Retira~se o •'e~·- ou retira-se o ··ou". 
O Senador "Marco Macief concorda com a retirada do 

"e". Nesse caso, ficaria "a direção ·regional ou nacional". 
Estou tornando esse cuidado, porque vou votar favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O nobre 
autor do destaque está de acordo? Tira~se o "e"? 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, suprime-se a corijun
ção aditiva e permanece a conjunção alternativa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Perfeita
mente. Falou o professor de Português. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Em votação 
a emenda, com a seguinte modificação:_ "regional ou nacio
nal". 

Os.Srs. Semldores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 

Redija-se assim o art. 23: 
"Art. 23. Para desligar~se do Partido, o filiado 

· faz comunicações escrita ao órgão de direção muriicipal 
e, sendo o caso, ao órgão de direção regional e/ou 
nacional de que participa, e ao Juiz Eleitoral da zona 
em que for inscrito~" --

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em vQtação 
a Emenda de n'' 19-A. 

Concedo a palavra ao autor da emenda, nobre Senador 
Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT-SC. Para justificar. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sou capaz de bem compreender as razões que foram aqui 
expendidas tanto pelo Senador Marco Maciel quanto pelo 
Senador José Fogaça. Mas penso que o conteúdo da minha 
emenda- a filiação maiS recellte anula a anterior- é muito 
mais aconselhável para a realidade dos partidos políticos brasi
leiros. Parece muito mais símples; não há por que haver toda 
essa burocracia da comunicaç~o ao órg.ão de direção, ao juiz 
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eleitoraL De modo que a minha emenda é pela simplicídade. 
Avalio que devemos não só democratizar os partidos mas 
também reduzir os encargos burocráticos que q·uase sempre 
são um inferno na vida de todo partido político. Por isso 
a minha emenda é bastantt! simples; reza que a última filiação 
anula a anterior. 

O Sr. Chagas Rodrigues, /" Vice·Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto ·Lucena, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Relator. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Sem revisão do ora· 
dor.)- Sr. Presidente, evidentemente, não posso dar parecer 
diferente daquele que nós já havíamos expresso, manifestado. 

O parecer é contrário, porque o desejo da nova lei é 
justamente obrigar o desfiliando a comunicar o ato de desfi
liação ao partido do qual ele_ se desfilia. 

O que hoje ocorre é exatamente o que a emenda está 
propondo. O cidadão se filia a um outro partido, e esse ato 
positiVo implica o negativo. Isto é, o ato de filiação ao partido 
"B" implica desfiliação do partido "A". Isto não é o que 
queremos. O que queremos é que_ a desfiliação só se dê quando 
o partido do qual o cidadão se desfilia receba formalmente, 
por escrito, esta comunicação. 

Sr. Presidente. o parecer é contrário. 

O Si-. Mário Covas- Sr. Presidente, como Líder, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra o nobre Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS (l'SDB-SP. Pela ordem. Como 
Líder. Sem revisão 'do orador.)- Sr. Presidente, .essa emenda 
é aceitável na medida em que a anterior o foi. 

É perfeitamente cabível que pretendamos fazer uma vida 
partidária democrática. Mas ela não pode ser democrática 
para si própria e ser autoritária para o filiado. O filiado deve 
ter o mesmo nível de liberdade que tem o partido. Ao fazer 
a inscrição no outro partido, cle_automatícamcnte criou_condi
ções para desfiliar-se do partido anterior. Ele não pode ficar 
preso ao fato de que o partido, tendo a liberdade de assim 
fazer, o mantenha prisioneiro. 

Portanto, quando ele comunica ao partido que se está 
afastando, o partido pode simplesmente culpar os Correios, 
afirmar que não recebt!u a carta. Desse modo, ele_fica preso 
ao partido sem poder inscrever-se em outro. Parece-me razoá
vel que o partido tenha _a liberdade de escolher meca_nismos 
de filiação, mas não que detenha em sUa mão o contr"Ole 
que impeça o filiado de_ escolher um outro caminho. Se ele 
o fizer dentro dos parâmetros da lei, parece-me_ razoável que 
a filiação num partido novo cancele automaticamente a filiação 
anterior. Não há como o partido dizer, no futuro, que ele 
pertence ao seu quadro. Se fez sua filiação noutro partido, 
automaticamente ele escolheu um novo caminho. Com ames
ma liberdade que o partido o trata, ele tem que tratar o 
partido. 

O Sr. Marco- Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala· 
vra o nobre Senador Marco Macicl. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL·PE. Pelaordem. Sem 
revisão do orador)- Sr. Presidente, a propósito da intefvefi
ção- do nobre Líder Senador Mário Covas, eu gostaria de 
fazer uma consideração. Tenho a impressão de que não é 
este o objetivo do autor da emenda, o nobre Senador Nelson 
Wedekin. Parece-me que S. Ex~ deseja, com a sua emenda, 
VOltar ao regime atUal, no· qual, filiado a um partido, o indiví
duo está automaticamente d~s_fili.a.do daquele a que anterior
mente pertenceu. 

Não me parece ser uma boa regra. A idéia é que alguém 
que pretenda se desfiliar comunique previamente ao partido. 
Esse foi o espírito que presidiu a elaboração do projeto. Daí 
porque, Sr. Presidente, se e.stou fazendo a leitura correta 
do dispositivo, não conviria aprová-lo porque isso, a meu 
ver, desprestigiaria a vida partidária. O próprio Senador Nel
son Wedekin, que faz vida partidária, deve sentir_-se como 
nós nos sentimos diante do fato de alguém se desligar do 
seu partido sem comunicá-lo. De alguma forma, isso não so
mente desprestigia o partido, mas.contribui também para difi
culdades muito sérias na vida partidária eleitoral. 

Daí porque entendo que o regime que está se criando 
na nova lei é o que mais convém aos novos tempos, aos tempos 
do estado partidário claro, que realmente venha cumprir o 
papel que esperamos na vida política brasileira. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra para 
esclarecimento. 

o SR. PRESIDENTE (Hu~berto Lucena)- Tem a pala
vra o nobre Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para esclarecimento. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Preside~te, no parágrafo único 
do art. 23, portanto, o artigo imediatamente anterior, procu
ra~se dar_ um remédio a essa preocupação do Senador Mário 
CoV~s._qüando diz que: -

"'Parâgrafo único- Decorridos dois dias- da data 
da entrega ~a éomuiücaÇão, o vínCulo torna-se_extinto, 
para todos os efeitos." 

Ve modo que a simples entrega da comunicação gera 
o efeito da desfiliação. Não é arbítrio do partido decidir se 
a- desfiliação se dá ou não. ela se configura com a simples 
entrega, decorridos dois dias. 

O .SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
a emenda, com parecer contrário, destacada pelo nobre Sena
dor Nelson Wedekin. 

Os Srs. Senadores que a rejeitam queíram permaTiecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitada, com voto contrário do Senador Mário Covas. 
É a seguinte a emenda rejeitada: 
Dê-se nova redação ao parágrafo único do art. 24 

··Art. 24. 
Parágrafp único. A filiação mais recente anula a 

anterior." 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência comunica ao plenário a retirada da Emenda n"' 19-B. 

Passa-se agora à Emenda n<?- 20, destacada. 
Tem a palavra o nobre Senador Mário Covas; a:utor da 

emenda e Líder do PSDB, para justifiCa-r. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-SP. Para justificar. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta emenda_aborda 
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um ponto que, a meu ver, tem sido tema-central na discussão 
da nova Lei dos Partidos Políticos. Toda vez que me envolvo 
em um debate a esse respeito, as reivindicações requeridas 
pela sociedade passam por uma definição bem nítida a respeito 
da fidelidade partidária. 

A Câmara dos Deputados, quando apreciou o referido 
projeto, aprovou-o num sentido. O substitutivo hoje estatui: 

"O Estatuto do Partido poderá estabelecer. além 
das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, 
normas sobre penalidades, inclusive com d_cs,ijgamento 
temporário da bancada, suspensão do direito de voto 
nas rcuntõ-es internas ou perda de todas as prerroga
tivas, cargos ou funções que e_xerça em decorré:ncià 
da representação e da proporção partidária, na respec
tiva casa legislativa, ao parlamentar que se opuser, 
pela atitude ou pelo voto, às diretrizes legitimamente 
estabelecidas pelos órgãos partidários." 

Esta foi a definição que aprovamos aqui no substitu_tivo. 
O projeto oriundo da Câmara t_ioba uma_abrapgência maior, 
pois a sua redação permitia ãté a p·erda de mandato: 

"( ... ) I- quando o parlamentar, por atitude ou 
pelo voto, se opõe às diretrizes legitimamente estabele
cidas pelos ó_rgãos partidários; 

II - quando o parlamentar deixa o partido, sob 
cuja legenda foi eleito". 

Discute-se aqui se isso seria inconstitucional. Todavia. 
o que se está estabelecendo, a rigor, é _u_m paralelo entre 
duas situações: a que a Câmara propôs e a que o Senado 
adotou no substitutiVo. . -· __ _ 

Pessoalmente, Sr. Pres_idente, entendo que a adoção reali
zada pelo Senado, embora fale em perda de prerrogativas, 
cargos e funções exerçido_s na casa legislativa, e-tímida em 
relação à minha visão de fjdelidadc partidária. Penso que 
a idéia de se proceder a uma refoun_a_ dos partidos tem, funda
mentalmente, no capítulo, lealdade, fidelidade partidária co
mo pressuposto, contudo volto a repetir - de uma forma 
mais tímida. 

Durante todas as discussões de lide.r_anças, estabeleceu-se 
um longo debate .sobre a constitucionalidade ou_não desse 
dispositivo. Embora reconh~:ça que há argumentos para defen
der a tese contrária, preferi a tese mais audaciosa, mais avan
çada e mais profunda, que "corta na carne", a de uma sanção 
até limites extremos na hipOtcse de determinadas atitudes 
do parlamentar na sua relação com a vida parfídãria. 

Podsso, a emeri.da que apresentamos, que, neste instante, 
é objeto do destaque, praticamente iguala-se, com pequena 
modifícaçãõ, ao texto originário da Câmara, que diz: 

"0 estatuto do partido· poderá estahelecer normas 
sobre pe'halidades. inclusive com desligamento( ... )." 

Já a nossa emenda diz o seguinte: 
"O estatuto do partido poderá estabelecer. além 

das sanções relativas à disciplina e fidelidade partidá
rias, normas sobre penalidades( ... ).'' 

No restante, o texto da emenda por nós apresentada é 
igual ao texto que veio da Câm_a_.ra. 

Evidentemente, não me atenho a essa discussão. Penso 
que, tendo sido o texto aprovado_ na Câm---ªra, já traZ um 
certo aval quanto a esse aspecto. Parece-me que, cm casos 
como o da fidelidade partidária, do ponto de vista do mérito, 
o mandato, evidentemente, deveria estar cm jogo. 

Esse o objetivo do. apresentação desta emenda, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao Relator, Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores, doutrinariamente, 
concordo ipsis litteris, verbum ad verbum, com o Senador 
Mário Covas. o· problema é o texto da Constituição, que 
não permite a perda de mandato por infringência de norma 
ou estatuto partidário. 

Ãssim sendo, eu seria a favor dç: que, na revisão constitu
cional. introduzíssemos esta regra severa ~ necessária para 
moraliz3ção. · · -

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
a emenda. 

O Sr. Marco Maciel- Sf. Presidente: peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex·• 

O SR. MARCO MAC!EL (PFL-PE. Para encaminhar 
a vOtação. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, secundo 
a manifestação do nobre Relator, Senador _José Fogaça, a 
propósito do destaque apresentado pelo ilustre Líder do 
PSDB, Senador Mário Covas. -

Concordo inteiramente com as considerações expendidas 
pelo Senador Mário Covas. A minha dificuldade, a meu juízo, 
insuperável, é a questão da constitucionalidade do dispositivo. 
Até vou mais além. Como estamos próximos da revisão consti
tucional, talvez fosse a oportunidade de nos entendermos para 
criarmos a possibilidade, dentro desse espírito de prestigiar 
os partidos, de dar cobestura_, através da Lei Maio~. para 
uma conduta com esse objetjvo. 

Aliás, diria que a Constituição em. vigor, a Constituição 
de 1988, sob o aspecto de partido~ e sob o aspecto eleitoral, 
não foi uma Constituição feliZ. Sob muitos aspectos até" repre
sentou um retrocesso. Por isso necessitamos, ao (azer a revisão 
constitucional, cogitar de olhar a queSfão eleitoral~partidária, 
sem nos esquecermos dessa questão suscitada, atravésde des
taque, pelo ilustre Líder, Senador Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
a emenda que tem parecer contrário do Relator e cujo desta
que Toí requerido pelo nobre Senador Mário Covas. 

Os Srs. Senadores que a rejeitam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Rejeitada a Emenda, contra os votos dos Senadores Má
rio Covas, Nelson Wedekin, Eduardo Suplicy, Dirceu-Carnei
ro, Eva Blay c Magno Bacelar. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

Sub;tit~~s-e a redação d~- art. 27, do SubstÚ~tívo do SF 
ao PLC 156/92, pelo texto _do art. 25, do projeto originário 
da Câmara, ficando a,ssim redigido: 

"Art. 27. O estatuto.do Partido poderá estabe
lecer, além das sanções relativas à disciplina e fideli
dade partidárias, normas sobre penalidades, inclusive 
com de~ligamento temporário da bancada_ ou perda 
de mandato de parlamentar, nos seguintes casos: 

I_ quando o parlamentar. por atitude ou pelo 
voto, se opõe às doiretrizes legitimamente estabde
cidas pelos órgãos partidários;-
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Ii- quando o parlamentar deixa o Partido. sob 
cuja legenda foi-deito. -

§ 1" A perda de mandato do parlamentar é de
cretada pela Justiça Eleitoral, mediante representação 
do Partido, ajuizada no prazo de cinco dias contados 
da data da decisão do órgão partidário assegurada am
pla defesa do acusado. 

§ 2"' Se, _decorrido o prazo estabelecido no pará
grafo anterior, não houver sido ajuizada a represen
tação pode sc_r proposta. no dez dias _subsc_qücntes, 
pelo órgão de direção imediatamente superior". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de 
passar à apreciação da próxima emenda destacada, desejo 
fazer uma comunicação ao_ plemtrio. 

Amanhã à tarde. constará da Ordem do Dia da sessão 
ordinária a votação, em segundo turno, da Proposta de Emen
da Constitucional, que dá nova rcda_ção ao_art. 16 da Consti
tuição Federal, que se relaciona com a legi::;!Jção eleitoral. 

Solicito aos Srs. Líderes que apelem aos seus compa· 
nhciros de Bancada para que amanhã t!5tejam no plenário 
a partir das 15h30min, a fim -de termos o quorum qualificado 
indispensável à apreciação dessa mat~ria, cujo andamento 
tem sido muito demorado nesta Casa do Congresso Nacional. 

Passa-se. agora, à Em crida dt.:stacada_ n~· 23. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, diria que esta emenda 
está prejudicada, uma ve_~ que é uma complementação 9a 
emenda que acabamos de rejeitar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Esta emen
da está prejudicada pela emenda anterior. 

Passa-se, _agora, à Emenda destacada n" 26. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB,CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a minha 
intenção nesta emenda já foi acolhida pelo Relator em outra 
fase desse processo legislativo. Então, desisto do pedido de 
destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -S. Ex• de
siste do pedido de destaque. 

Passa-se, agora, à Emenda dcst;)cada_n". 29. A Emenda 
está prejudicada pela aprovação da Emenda n'' 29-A, com 
parecer favorável. . -·· 

Passa-se à votação d!l Emenda destacada n·' 31. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CIÍ> SABÓIA DE C~RVALHO (PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, também 
desisto do pedido de destaque desta emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- S. Ex• retira 
o pedido de destaque. 

Passa-se à votação da Emenda destacada n" 32. 

O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, J:• Vice-
Presidente. -- - -

O Sr. MáriO Covas - Si. -Presidente, peço a palavra 
par_a _justificar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala
vra o nobre Senador Mário Covas, autor da emenda. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-SP. Para justificar. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, a emenda em questão 
-visa retirar do texto as expressões ··operacional" c "bem assim 
a renúncia de receitas". assim como substituir as expressões 
«sistema de controle interno" por "órgãos internos de fiscali
zação". Essas modificações ohjetiVam ajustar a norma discipli
nadora da fiscalização, que é ronstitucionalmente concebida 
para a esfera pública, para aplicá-la aos Partidos Políticos, 
os quais, pela disposição do art. 17, § 2", foram retirados 
da área pública e submetidos ao regime das entidades privadas, 
regidas pelo Código Civil. Com esse propósito, retiiou-se a 
fiscalização "operacional" por representar uma ingerência in-

- .de.vida na vida interna dos Partidos, contrariando o princípio 
de autonomia de funcionamento assegurado no art. 17. A 
eliminação da "renúncia de receitas" é auto-explicável, pois 
só se aplica a entes püblicos. 

A substituição do "sistema de controle interno" pelos 
"órgãos internos de fiscalização" visa não só reforçar o papel 
dos Conselhos Fiscais dos Partidos, mas, sobretudo, evitar 
-a adoção de_ uma pfática que: poderia afctar a autonomia de 
funcionamento dos partidos. Com efeito, a concepção do siste
ma de controle interno; previsto nos art. 70 e 74 da Consti
tuiçãO, destina-se a garantir, no ãmbito da administração pú
blica, o exercício da fiscalização preventiva, concomitante com 
a gestão dós recurso5 públicos. E para que isso ocorra, cada 
órgão, ente público, estrutura internamente seus_setor_çs de 
auditoria e controle interno, a cujos responsáveis são imputa
dos, nos termos do§]'', do art. 74 da Constituição, os deveres 
de dar ciência ao Tribunal dG. Contas da União, sob pena 
de solidariedade a qualquer irregularidade ou ilegalidade de 
que tenha conhecimento. 

Ora, essas atribuições, pelo regime jurídico inerente às 
entidades de direito privado, cabe justamente aos seus conse
lhos fiscais, os quais deverão comunicar aos órgãos dclihe
rativos internos as irregularidades ou ilegalidades de que te
nham conhecimentq. Não cab~, assim, transferir para o Tribu
nal de Contas a re_sponsabilidade de controle de gestão de 
recursos que, por força do regime jurídico a que se subordi-
nam, pertenCe rios próprios pãrtidos. - _ 

Quanto ao "coritroh:i- ex-tCrno", é pacífico que deve ser 
exercido pela Justiça Eleitoral: o que constitui Uma obrigação 
constitucional do art. 17, item III, e pelo Tribunal de Contas 
da União por se tratar de recursos públicos do Fundo Parti
dário. 

Daí, Sr. Presidente_, a razão da emenda que, embora 
alterando significativamente o texto, atende aos ohjc.:tivos 
prescritos na justificativa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Relator José Fogaça, para emitir o parecer. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o parecer é contrá
rio, apesar de toda argumentação do Senador Mário Covas 
ter bastante lastro. No entanto, mantemos a "renúncia de_ 
receitas", porque, ao haver desconto ou abatimento do impos
to de renda por parte de qUem venha a doar aos partidos, 
isso é caracterizado como uma renúncia de receita por parte 
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óc• Estado, para garantir a doãção,-qUe" é dedutível do- ii:nposto 
de renda. 

Não cremos que estamos nos op-ondo ao pensamento do 
Senador Mário Covas, mas mantemos o texto original. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Emenda 
continua com parecer contrário do nobre Relator. -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que -a_ rejeitam queiram petiilánecer 

. .;~ntados. (Pausa) 
Rejeitada, contra os votos dos Senadores Mário Covas, 

Antonio Mariz, Dirceu Carneiro e {JQ-ilOóre Senador Eduardo 
Supliçy. 

E a seguinte a emenda rejeitada: 

AtereMse a redação do Parágrafo único do art. 36 do 
Suhstitutivo do SF ao PLC n~ 156/92, que p3ssa ·a ficàf Com 
a seguinte rcdação: 

Art. 36 ....... , ............................................... . 
. Parágrafo unico. A fiscalização contábíl, finan

cetra orçamentária e patrimonial dos Partidos Políticos 
quanto a legalidade, legitimidade e aplicação das con
tribuições e doações, será exercida pelos órgãos inter
nos de fiscalização de cada Partido e, mediante c_ontrole 
extt!rno, pela Justiça Eleitoral, e quando se tratar de 
recursos do Fundo Partidário, pelo Tribunal de Contas 
da União." 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Emenda 
n·' 32-A, recebeu parecer favorável do nobre: Relator e teria 
"lt1o aprovada no grupo de emendas, se não tivesse sido desta
l'ada. 

Em votação o destaque referente à Emenda n"' 32-A. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, 

':HJtor do destaque. Trata-se de uma emenda de autoria do 
:3enador Garibaldi Alves Filho. 

OSR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP. Parajustíficar. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. S_enadore_s, em_ 
IJllla discussão realizada cm plenário, vários Senadores mani
fe..,taram-se contrariamente a esse dispositivo que veio já no 
texto da Câmara. que obrigaria os partidos a fazerem balan
cetes mensalmente durante a campanha eleitoral. 

Ora. sabt!mos que as coligações sobrevirão, e os organis
CJlOS que prestarão contas serão interpartidários, serão os cha
mados comitês. A práticã tem demonstrado seguidamente ser 
t>Xtremamente difícil reunir-se até mesmo a comitiva durante 
o desenrolar da campanha. 

Por essa razão, as Lideranças e vários Senadores entraram 
na discussão c consideraram que seria uma dificu_l_d_ade extre
ma a ser introduzida durante a campanha. Por essa razão, 
pedi destaque para a votação em separado desse dispositivo 
,:onstante do texto vindo da Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Com a pala-
·.,ra o nobre Relator. -

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Qual é o cadter da Emenda 
n" 32-A. Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Trata-se 
de destaque_ para votação em separado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, parece que 
houve uma tendência generalizada e o Relator não vai se 
opor. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Então o
Parecer de V. EX" é contrário, ou melhor, acata a emenda. 

Em votação. -
Os Srs. Senadores que aprovam a- emenda quefra:m pe·r~--

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Solicito a V. Ex• que esclareça o Parecer. nobre Relator. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Sem revisão do ora-
dor.)- Sr. Presidente, todos aqueles que aprovaram o Pare
cer, aprovaral}l o "não", que significa a supressão dessa maté
ria do texto. E isso que está bem caracterizado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Então, V. 
Ex~ rejeita a eme-nda? A emenda dá nova redação ao § 39-, 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- O que temos aqui é um desta
que para votação em separado. Como dou parecer favorável 
ao destaque, O voto, póitanto, é um voto "não" de todos 
os Srs. Senadores que votaram simbolicamente, e isso retira 
a matéria do texto. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Portanto, 
V. E~ rejeita a matéria? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Exatamente. 

OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que forem favoráveis à rejeição da 

matéria queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Rejeitada a matéria, contra o voto do nobre autor, Sena

dor Garibaldi Alves Filho. 
É a seguinte a emenda rejeitada: 
_Redija-se o§ 3" do art. 38: 

"§ 3~ No ano em que ocorrerem eleições, o par
tido deve enviar balancetes mensais à Justiça Eleitoral, 
nas circunscrições em que estiver concOrrendo, embora 
só em coligação, durante Õs quatro meses anteriores 
e os doís meses posteriores ao pleito." 

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem 
a palavra. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Por mais esforço que tenha feito não entendi. Havia uma 
emenda com um parecer favorável. Destacou-se a emenda. 
Se se destacou a emenda, evidentemente só pode ser para 
rejeitar. Mas ql!~m encaminhou odestaque, erícaminhou pãra 
aprovar, e o Relator, que tinha dado pareCer a favor, deu 
parecer contrário. V. Ex' anunciou que quem estava contra 
a matéria ... Não sei o que quer dizer a matéria, não sei se 
era a emenda, a_ aprovação ... No final, pergunto a V. Ex• 
- porque já foi votada, não tenho mais o que modificar 
-,já que quero marcar aqui no tneu arquivo: foi aprovado 

:ou rejeitado o texto? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -De acordo 
com o esclarecimento do nobre Relator, o parecer foi par:l 
rejeitar a matéria. 

O SR. MÁRIO COVAS- Reíeitar a e~enda? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Rejeitar 
a matéria objeto da emenda, portanto, rejeitar a emenda. 
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O SR. MÁRIO COVAS - Então, teinos a situação de 
que o Relator deu um parecer a favor; o autor do de;staque, 
que pediu para rejeitar, falou a favor; e a matéria que tinha 
parecer favorável foi rejeitada. É isso? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O nobre 
Relator, se bem entendi, chegou a uma conclusão -diversa, 
tendo em vista o que teria ouvido de muitos Srs. Líderes. 

O nobre Relator vai esclarecer V. Ex• 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para esclarecer. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
quero dizer que já sei o que vai acontecer. Quando chegar 
a hora, vou dizer e lembrar que eu já sabia que isto aconte
ceria, o que está sendo programado. 

De qualquer maneira, quero ressaltar que aqui ficou mui~ 
to claro. Há um parecer ao destaque, o parecer é favorável 
ao destaque; mas o voto do destaque é um voto ''não"; o -
voto dos Srs. Senadores é um voto "não"; "não" ao te-xto. 

Não vamos questionar o que foi aprovado, o que foi 
rejeitado. Houve um voto "não" ao texto, qu~ é ••aprovar 
o destaque para a votação em separado". De modo q-ue, com 
o ••não", cai o texto original e, evidentemente, também a 
emenda que foi aprovada na primeira votação. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V. 
Ex~ a palavra. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (pMDB - CE. 
Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.) -Sr. PreSiM 
dente, permita-me fazer um esclarecimento para a boa com
preensão. O que estou entendendo é que essa emenda teve 
parecer favorável, no momento oportuno, do Senac,lor José 
Fogaça. 

Houve, no entanto, várias manifestações contra ela. O 
Senador Jonas Pinheiro, em face disso, destacou a emenda, 
mesmo tendo a votação favorável. 

Quando foi votado o destaque, o Re_lator foi_ faVorável 
ao destaE.J.ue, mas, no mérito, achou que era interessante atenM 
der às manifestações do Plenário e, por isso, votou contra 
a emenda pretendida. 

Então, aquela que teria ingressado no texto, não fora 
o pedido de destaque, destacada deixou de entrar no· texto. 
Foi isso que entendi. Pergunto se foi realmente isso que acOnM 
teceu. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- É perfeita
mente isso, de acordo com o esclar~cimento do_noPre Relator. 
É natural que S. E,x~ já- esteja um póuCÓ callsado, depois 
de relatar tantas emendas e destaques. · 

Assim sendo, permanece o texto do SubstituüVO-Clo nobre 
Relator. 

Passa-se à Emenda n" 33. 

O Sr. Mário Covas -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem a pala-
vra V. Ex~ -

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presídente, entendo cj_ue "estã emenM 
da ficou prejudicada com a votação da emenda anterior. De 
qualquer maneira, se ela não ficou prejudicada regimental
mente, só faria sentido se a anterior fosse aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Com a pala
vra o nobre Relator. Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, entendo que a emenda está prejliM 
clicada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está preju' 
dicada a emenda. Ficam, igualmente, prejUdicãdãs as Emen

__ das n~s 42-A e 42:-B em virtude da aprovação da Emenda 
n•39. ·· - ~ 

A Presidência esclarece ao Plenário que a Emenda- n" 
43 ficou prejudicada com a aprovação da Emendã n" 44, votada 
em bloco. 

Passa--se à apreciação da Emenda n" 46. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr-. 1"' 

Secretário. _ 
É lido o seguü\te 

REQUERIMENTO N• 838, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, Requeiro 
votação nominal para a Emenda n<.> 46, o_ferecida ao Substi
tutivo do Senado do Projeto de Lei da Câmara n• 156, de 
1992. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1993. -Nelson Car
neiro. 

_ O ~r. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. -

·O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidem~. existem outras 
emendas semelhantes à minha, inclusive uma de autoria do 
nobre Senador Afíonso Camargo.-

Estamos vivendo um momento diferente na vida partiM 
dária brasileira. Neste momento, em que vamos aprovar um 
estatuto que lhe dá nova estrutura, não pódemos criar, inudar 
de sistema de repente; temos que prever, como se faz no 
art. 70 do projeto, um momento de transição entre o regime 
ein que estamos para aquele em que ireinos viver: 

Ora, Sr. Presidente, esse dispositivo é provisório, não 
é- a régra geral. A regra geral está no ad. 20, que aqui já 
foi lido. O que se quer apenas é, ao irivés de se dizer _que 
em 1994 vigorará a lei nova desde que tenham transcorridos 
120 dias da publícação da lei, se pede que a lei entre em 
vigor no dia 1~ de abril de 1994. 

Sr. Presidente, em lugar de quatro meses, a partir de 
uma data incerta, que é a da publicação da lei, sustenta-se 
que melhor fora retardar essa data até o dia 1" de abril, porque, 
daí por diante, entraria em vigor a nova lei. 

Vivemos, Sr. Presidente -essa é a realidade - , uma 
situação excepcional no País. Os partidos estão inicüuido agora 
fase de fortalecimento; os partidos ainda não estão consoli
dados. A cada dia há reutliões, há movimentação, o que mos· 
tra que é preciso se dar tempo ao tempo. E esse tempo, 
em vez dos quatro meses, t_erminaria no dia 1 ~ de abril. 

Portanto, Sr. Presidente, entendo que" esS-a é uma sugesM 
tão que interessa a todos os partidos. Nesta hora não há ne
nhum partido que possa se vangloriar da sua unidade; aí estaM 
mos todos nós: os grandes e os pequenos. 

Daí por que, essa Emenda atende a um objetivo: até 
o dia lo;o, vigorará o que hoje ocorre; e, do di_a_l" de abril 
em diante, vigoraria integralmente o texto proposto pelo no· 
bre Relator. 
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Essa é preocu-pa-ção de todos que viVemos nos embates 
eleitorais, que conhecemos as dificuldades que uma lei dessa 
natureza vai criar pela sua reperCussão, pe-lit sua relevância. 
Por isso entendo que a aprovação dessa Emenda, que vigoraria 
apenas uma vez, seria maiS Mil do que se fixar um prazo 
aleatório, que começaria no dia da publicação da le_ic __ termi-
narfa 120 dias depois. - - · - -.. 

Não há nenhum de nós aqui que ·sa-iba hOjC qUànd-o aca
bará esse prazo. O homem do interior, o eleitor, ·o homeín 
que vai entrar na vida pública muito menos. E é poi- esse 
motivo que penso que essa Emenda será útil. 

Era· o que eu -tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriguos) -·O nobre 
Senador Nelson Carneiro requer votação nominal para a 
Emenda n·• 46, de sua autoria. 

Nobre Relator, José Fogaça, V. Ex• mantém o seu voto 
contrário à_emcnda? Na hipótese_ de V. Ex", por motivos 
supcrvcnientes, aceitar a emenda. conseqüentemente, estaria 
dispensada a votação nominaL 

Tem V. Ex' a palavra. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Sem revisão do ora
dor.) --Sr. Presidente, ninguém mais do que eu tel11-se sentido 
diariamente na obrigação de homenagear esta figura maiús
cula do Senado brasileiro, que--é o Senador Nelson Carneiro. 

No entanto, estou priSiOneiro de um acordo d"e lideranças. 
O meu_texto original falava em 60 dias; longa_ e penosa discus
são- na sala do Presidente Humberto Lucena levou a este 
acordo de 120 dias ap6s a data da publicação da Lei. 

Portanto, premido pelo acordo, dolorosamentt:!, mani
festo meu parecer contrário, _Sr. Presidente. __ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- S. Ex' man
tém o parecer. 

O Sr. Roy Bacelar_- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _:___v-. Ex• tem 
a palavra. 

O SR. RUY BACELAR (PMDB-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho uma emenda 
de igual teor à do eminente Senador Nelson Carneir-o". -Emenda 
também similar tem o_ nobre Senador Affonso Caffiargo. O 
que todos nós pretendemos'! Que o prazo de fifi3.çâ0 partidária 
para as eleições de 1994 permaneça de acordo com a legislação 
atual: 180 dias antes da eleição. _ 

O cjue dii o art. 70 do nobre _e eminente Relator, Senador 
José Fogaça? Que após a pubHcação qa lei, 120 __ d_ias. São 
datas incertas. 

Quando é que o enlinente Presidente da República vai 
sancionar? Quando vai ser promulgada? É um acordo de lide
r:anças que-me faz pensar em casuís·mo. Eu não ser por -qUê? 
Poderia set 30, 90 ou 200 díaS; qticr dizer, por que não manter 
a legislação atual que fala em 180 dias antes da eleiç_ão para 
o pleito de 1994? 

Pens_o _que, assim procedendo os meus eminentes Pares, 
estarão dando oportunidade, para a próxima eleição, a todos 
aqueles que desejam, cm verdade, mudar de sigla partidária. 

Por isso é que endosso as teses defendidas aqui pelo 
nobre Senador Nelson CarneirO, e quero cier qué a Casa 
irá fazer juStiça- à cffienda por S. Ex• já discutida e defendida. 

Obrigado a V. Ex" 

O Sr. Chagas Rodrigues, ]" Vice-Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Naboi- Júnior, 2" 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Em votação o 
requerimento, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
pede votação nominal para um destaque. 

Os" Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

O SR. JOSÉ f'OGAÇA (PMDB-RS) - Sr. Presidente, 
o PMDB vota "Não". 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PRJ - 0 meu voto 
é "Não". 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE) - Sr. Presidente. 
o meu voto é "Não". 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA)'- 0 meu voto 
é "Não". 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- De acordo com 
a manifestação das Lideranças, o requerimento foi rejeitado. 

O Sr. Nelson CarÍleiro- Sr. Prcsidei1te, peço verifii:açâo 
de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) -Será feita a verifi
cação solicitada. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) --Tem a palavra 
V. Ex' 

O SR. CIO SABÓIA OE CARVALHO (PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Não é hábito desta Casa negar o acolhimento a pedidos 
dessa natureza. Via de regra, acolhcmps o requerimento e 
depois podemos divergir do mérito. E a primeira vez que 
isso está acontecendo. 

Eu gostaria de pedir às Lideranças do PFL e do PMDB 
que reexaminem essa posição, porque não é da prática desta 
Casa rejeitar pedidos dessa natureza, corno, por exemplo, 
o destaque e a votação nominal. Não há ~sa prática na Casa. 

Penso que seria o momento de as Lideranças refletirem 
sobre o voto que foi expresso peloPFL e pelo PMDB. Trata-se 
de uma questão até de gentileza pessoal. 

O Sr. José Fogaça- Isso não tem nada a ver. 

O SR. CIO SABÓIA OE CARVALHO"-' Mas é a mesma 
cOiSa. Aperiã's-rlca a· negatiVa Pa"ra peri-nanecet-d rrieSmó" resul

"'tado. Negamos a votação nominal, c depois fazemos a Votação 
nomínal de qualque~ maneira para verifid"lÇâO de--quorum. 
É-inufto mais inteligente atendermos ao pedido do nosso Cole
ga Nelson Carneiro, para que a votação seja nominal. Numa 
votação só, resolve-se tudo. 

Era isso que cu gostaria de ponderar, evidentemente, 
sem querer que ningué'm a_ceite o meu ponto de vista. Apenas 
penso que esse lado éti~o é fundamental. 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Tem a palavra 
V. Ex~ 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela ordem. 
Sem revisã-o do orador.) - Sr. Presidente, voto deferindo 

--··~·---
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o requerimento~ A tradição liberal da Casa é nesse sentido. 
Depois, a Casa poderá rejeitar, no méritá, o pedido. Mas, 
na preliminar, é odioso mudar-se o critério. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior).:.... Vai-se proceder 
a verificação solicitada pelo nobre Senador Nelson Carneiro. 

A Mesa soli_cita aos Srs. Sena_dores que ocupem ós seus 
lugares. (Pausa) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
(Procede-se à __ votação). 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Antônio Mariz 
Bello Parga 
Cid Saboia Carvalho 
Eduardo Suplicy 
Epitácio Cafeteira 
Garibaldi Alves Filho 
Jrapuan Costa Júnior 
Jollo Calmon 
Josaphat Marinho 
Magno Bacelar 
Nelson Carneiro 
Ney Maranhão 
RuyBacelar 
Valmir Campelo 

!"VoTAM "NÃO" OS SRS. sENADOREs: 

Alfredo Campos 
Gerson Camata 
Iram Saraiva 
José Fogaça 
Marco Maciel 
Ronaldo Aragllo 
Runan Tito 

O Sr. Nabor Júnior, 2-' Secretti.rio, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucídio Porte !la, 
Suplente de Secretár(Q. 

O SR. PRESIDEN:_rE (Lucídio Portella)- Votaram SIM 
15 Srs. Senadores e NAO 7. 

Não houve ab~tenção. 
Total: 22 votos. 
Não houve quorum. 
A Presidéncia suspende a sessãQ por 10 mimúos, fazendo 

acionar as campainhas para"' comparecimentO dos Srs. Sena
dores ao plenário~ 

Está suspensa a sessão. 

(SusperiSti àS T9hl8min, a sessão é reaberta às 1911.28 
min.) ~ 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Está reaberta 
a sessão. 
. A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocopem os seus 

lugares.__ ___ _ _ _ _ . 
_ Em votação o requcriméitto de vot3.ção nominal para 

a Emenda n~ 46, de autoria do Senador Nelson Carneiro. 
Os Srs. Senadores já podem vOtar. (Pausa.) 

(Procede-se à votaçãô.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos 
AiitOnio Mariz 
Bello Parga 
Cid Saboia de Carvalho 
Eduardo Suplicy 
Epitácio Cafeteira 
Garibaldi Alves Filho 
Irapuan Costa Júnior 
Jarbas Passarinho 
JoãoCalmon 
Josaphat Marinho 
José Paulo Biso! 
Magno Bacelar 
Nelson Carneiro 
Ronan Tito 
RuyBacelar 
V almir Campelo 
Wilson Martins. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Aluizio Bezerra 
Iram Saraiva 
Marco Maciel 
Runaldo Aragão 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Votaram SIM 
18 Srs. Senadores; e NÃO 4. · 

Não houve abstenção. 
Total: 22 votos. 
Não há quorum para deliberação. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem V. Ex• 
a palavra. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS, Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, peço -a V~- Exa que 
registre a minha presença. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- Sua solicitação 
será atendida. 

Em conseqüência da falta de quorum, ficam sobrestados 
os demais itens constantes da pauta de hoje. 

São os segui11tes os ite_ns cuja apreciação fica sobresta:da: 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 69, DE 1993 

(Em regime âe urgência, nos termos do art. 336, 
c, do Regimento ln terno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~ 69, de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, 
que altera o_ Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, transforma a Auditoria em Secretaria de Con· 
trole Interno e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plená· 
rio, relator Senador Elcio Alvares, em substituição à 
Comissão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-------······ 
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-4-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 109, DE 1993 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno) -

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 109, de 1993 (n" 3.602/93, na Casa de ori
gem). que modifica a Lei n" 8.629, de _25 de _fevereiro 
de 1993, que "regulamenta dispositivos constitucionais
relativos à reforma agrária". (Dependendo de par~cer) 

-5-
0FÍCIO N" S/83, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno) 

Ofício o" S/83, de 1993, através do qual a Prefeitura 
Municipal de Içara, Estado de Santa Catarina, sOlicita, 
nos termos da Resolução o" 36, de 1992, do Senado 
Federal, autorização para que possa contratar operação 
de crédito junto ao Banco do EsJãdo de; Santa Catarina_ 
SIA- BADESC, para os fins-qUe espeêifícit._(Depen-
dendo de Parecer). -

-6-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N·· 192, DE 1991 

Votação, cm turno único; do Substitutivo da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n·' 192, de 1991, 
de autoria do Senador Divaldo Suruagy, que altera 
dispositivos da Lei n" 5.869, de H de janeiro de 1973 
-Código de Processo·Civil, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 263, de 1993, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça ~ Cidadan.;l. 

-·?-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 125,DE 1991 
- COMPLEMENTAR -

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 
172, I, do Regimento Interno) __________ _ 

Votação, em turno único, do Projeto de _Lei ~a 
Câmara n" 125, de 1991 - Complementar (n" 60/89 
-Complementar, na Casa de origc.m),_9ue d}~:ip~ina 
os limites das despesas com o funciOnalismo pub}t_c9_• 
na forma do art. 169 da Constituição Federal, tçndo 

Parecer, proferido cm Plenário, em substituição . 
à Comissão de ASsuntos Económicos, Relator: Senador. _ 
Meira Filho, favorável ao Projeto e à Emenda no 1, 
de Plenário. 

(Dependendo de parecer sobre as Emendas apre-
sentadas perante a Comissão.) , _ 

-8-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 87, DE 1993 

Votação, em turno único, do Projeto de ,Lei da 
Câmara n" 87, del993 (n" 2.162/91 na Casa de origem), 
que denomina "ROdoyia José francisco de Sousa" o 
trecho federal da BR-230 que figa as-cidades de Sousa 
e Cajazeiras, no Estado da Paraíba, tendo._ . 

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 214, de 1993, 
da Comissão - de Educação. 

-9-
PARECER N" 25_2, DE 1993 

Votação, em turno único, do Parecer n~ 252, de 
1993, da Comissão de COristituiçãô, Justiça e Cidada
nia, sobre questão de ordem do Senador Cid Sabóia 
de carvalho, ·concluindo ser de dois quintos da compo
sição do Senado o quorUIJ! para aprovação de Projetes 
de Decreto Legislativo de OUtorga e renovação de co~
cessão, permissão e autorização para serviços de ra~io
difusão sonora e de sons ejmagen§, c9p.forme prevtsto 
no § 2~ do ã.rt. 223 da Constituição. 

-10- . 

REQUEIÜMENT() N• 272, DE 1993 

Votação, em turno único,'do Requerimento·n~272, 
de 1993, do Senador I)ario Pereira, solicitando, nos 
termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n" 106, de 1992 (o" 813/88, na Casa de origem), 
além das Comissões a que foi _despachado, seja, tam
bém, ouvida a de Serviços de In~ra-Estrutura. 

. -11--

REQUERJMENTO N• 551. DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 551, 
de 1993, da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos 
termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, 
a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto ·ae Lei do 
Senado n'' 56, de 1993- Complementar, de sua auto
ria, que dispõe sobre a cobrança de juros-pelas entida
des que atuam segundo as regras do Sistema Financeiro 

- de Habitação. 

-12-

REQUERIMENTO N<' 764, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n~764, 
de 1993_, do Senador Marco M;aciel. solicitando, nos 
ierrrios do àrt. 172, inciSO I, do Regimento Interno, 
a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do 
Senado n" 67, de 1991, de sua autoria, que dispõe sobre 
a participação dos trabalhadores na gestão das empre
sas e dá_ outras providências. 

- 13 _: 

MENSAGEM N" 289, DE 1993 

Votação, em turno único, da Mensagem n<> 289, 
de 1993 (n" 502/93, na origem), pela qual o Presidente 
da República soljcita a retirada do Projeto de Lei da 
Câmara n" 144, de 1992 (n' 2.907/92, na Casa de ori
gem), que extingue a fração do cruzeiro, denominada 
centavo, e dá outras providências. · 

-14-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 26, DE 1990 

_.DisqJssão, -em turno _único, do Projeto de Lei da 
Câmara n•26; dé 1990 (n"3.482/89, na Casa de orige?'), 

·que íritrodUz modifiCação .Ii(YC6digo de ~recesso Ctvil, 
tendo 



Setembro de 1993 .. Dl.ÁRIOpQCONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 1 o 8321 

PARECER FAVORÁVEL, sob n·• 253, de 1993, 
da Comissão 

- de Constjtuição, Justiça e Cidada-nía.-

-IS-

PROJETO-DE LEI DA CÂMARA N" 105, DE 1992 

DiscusSão, c-m turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara no 105, de 1992 (n" 2.227191, na Casa de ori
gem), que dá nova redação ao art. 56 da t:Ci n' 6:Dl5, 
de_ 31 de dezembro _1973 - LcU:le _B.~istros- Públicos. 
tendo - -

PARECER FAVORÁVEL, sob n·• 253, de !993, 
da Comissão - -

- de Constituição, Justiç-a e Cidadani~. 

1 
A 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" !38, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em tutno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 138, de 1993 {n" 3T 719/93, na Casa de ori
gem), que altera o inciso IV do art. 13 da Lei..n<.> 8.031, 
de 12 de .. abri1 de 1990. (Dependendo de parecer) _ 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgo
tada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Nada mãis havendo a tratar, a PreSiaência vãi ên~ 
cerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA. CAMARA No 138, DE 1993 
(El11 regime de urgência, nos termos do art. 353, parágrafo 

único, dÓ. Regimento Ióierno) · 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 138, de 1993 (n° 3.719/93, na Casa de origem), que altera o 
inciso IV do art. 13 da Lei no 8.031, de 12 de abril de 1990. 
(Dependendo de parecer) 

2 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 

A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 156, DE 1992' 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento ln terno) -

Continuação'· da ··votação, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 156, dé 
1992 (n° 1.670/89, riaÇasa de origem), que dispõe sobre partidos 
políticos, regulamenta os arts. 17 e · 14; -§ -3~ inciso V, da 
Constituição Federal, tendo 
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Pareceres 
- da Comissão Diretora, sob n° 279, de 1993, oferecendo 

a redação do vencido. 
- de Plenário, Relator: Senador José Fogaça, em 

substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre as- emendas de Plenário, favorável às de n°s 4 5-C 11 18 ' , ' ' 
24, 24-A, 25, 25-A, 29-A, 32-A, 34-A, 34-B, 36, 39, 44, 47 e 53; 
contrário às de n°s 1, 2, 3, 5, 5-A, 5-B, 6, 7, 7-A, 8, 9, 9-A, 10, 12, 
12-A, 13, 13,.A, 14, 14-A, 15, 15-A, 15-B, 16, 16-A, 17, 18-A, 
18-B, 18-C, 18-D, 18-E, 19, 19:.A, 20, 21, 22, 23, 25-B, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 33-A, 34, 34-C, 35, 35-A, 37, 38, 40, 41, 
42, 42-A, 42-B, 42-C, 43_,_ 45~ 46, 46-A, 46-B, 46-C, 48, 49, 50, 
51, 52. 

3 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 69, DE 1993 

(Em regimede urgência, nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 69, 
de 1993, de iniciativa da Comissão Dire_tora, que altera o 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, transforma a_. 
Auditoria em Secretaria de Controle Interno e . dá outras 
providências, tendo _ _ _ _ _ _ 

Parecer favorável, proferido em Plenário, relator Senador 
Élcio Álvares, em substituição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 
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4 
A 

PROJETO DELE~ DA CAMARA No 109, DE 1993 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 109, de 1993 (n° 3.602/93, na Casa de origem), que modifica a 
Lei no 8.629,. de 25 de fovereiro de 1993, que "regulamenta 
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária". 
(Dependendo de parecer) 

5 
OFÍCIO No S/83, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Oficio n° S/83, de. 1993, através do qual a Prefeitura 
- - . . - - . . 

Municipal de Içara, Estado de Santa Catarina, solicita, nos termos 
da Resolução n° 36, de 1992, do Senado Federal, autorização 
para que possa contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado de Santa Catarina SIA - BADESC, para os fins que 
especifica. (Dependendo de Parecer). 

6 
A 

SUBSTITUTIVO DA CAMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 192, DE 1991. 

Votação, em tutno único, do Substitutivo da Câmara ao 
Ptoj eto de Lei do Senado n° 192, de 1991, de autoria do Senador 
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Divaldo · Suruagy, que altera dispositivos da Lei no 5.869 de 11 de . ,. ,. . , 
janeiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo 

Parecer favorável, sob n° 263, de 1993, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

7 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 125, DE 1991 - _ 
COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

Votação, em tufno-úhico, do Projeto de Lei da Câmara n° 
125,. de .1991 :.. Complementar (n° 60/89- Complementar, na Casa 
de origem), que disciplina os limites das despesas com o 
funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer, · proferido em Plenário, em substituição à 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Meira 
Filho, favorável ao Projeto e à Emenda n° 1, de Plenário. 

(Dependendo de parecer sobre as Emendas apresentadas 
perante a Comissão.) 

8 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 87, DE 1993 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
87, de 1993 (n° 2.162/91 na ·casa de origem), que ·denomina 
"Rodovia José Francisco de Sousa" o trecho federal da BR-230 
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que liga as cidades de Sousa e Cajazeiras, no Estado da Paraíba, 
tendo 

Parecer favorável, sob n° 214, de 1993, da Comissão 
- de Educação. 

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

No 23, DE 1991 

Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 23, de 1991 (n° 45/91, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal, tendo 

Pareceres, sob n°s 24, de 1992; e 171, de 1993, das 
Comissões 

- Temporária, designada para analisar a matéria, 
favorável; e . 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com 
Emenda de redação que apresenta. 

10 
PARECER No 252, DE 1993 

Votação, em turno único,do Parecer n° 252, de 1993, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre questão de 
ordem do Senador Cid Sabóia de Carvalho, concluindo ser de dois 
quintos da composição do Senado o quorum para aprovação de 
Projetos de Decreto Legislativo de outorga e renovação de 
concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, conforme previsto no § 2° do art. 223 
da Constituição. 
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11 
REQUERIMENTO No 272, DE 1993 

Setembro de 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 272, de 
1993, do Senador Dario Pereira, solicitando, nos termos 
regimentai~1 que, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 106, de 
1992 (n° 813/88, na Casa de orgem), além das Comissões a que 
foi despachado, seja, também, ouvida a de Serviços de Infra
Estrutura. 

12 
REQUERIMENTO N° 551, .DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 551, de 
1993, da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos termos do art. 
172, inciso I, . do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do 
Dia, do Projeto de Lei do Senado n° 56, de 1993 -Complementar, 
de sua autoria, que dispõe sahr?. a . cobrança de juros pelas 
entidades que atuam segundo as regras do Sistema Financeiro de 
Habitação. 

13 
REQUERIMENTO No 764, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 764, de 
1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos do art. 
172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do 
Dia, .do Projeto de Lei do Senado n° 67, de 1991, de sua autoria, 
que dispõe sobre a participação dos trabalhadores na gestão das 
empresas e dá outras providências. 
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14 
MENSAGEM No 289, DE 1993 
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Votação, em turno único, da Mensagem n° 289, de 1993 
(n°- 502/93, na origem), pela qual o Presidente da República 
solicita a retirada do Projeto de Lei da Câmara n° 144, de 1992 (n° 
2.907/92, na Casa de origem), que extingue afração do cruzeiro, 
denominada centavo, e dá outras providências. 

15 
" PROJETO DE LEI DA CAMARA No 26, DE 1990 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 26, de 1990 (n° 3.482/89, na Casa de origem), que introduz 
modificação no Código de Processo Civil, tendo . 

Parecer favorável, sob n° 253, de 1993, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

16 
" PROJJj:TO DE LEI DA CAMARA N° 105, DE 1992 

. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n° 105, de 1992 (n° 2.227/91, na Casa de origem), que dá nova 
redaçãó ao ·art. 56 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro-1973- Lei 
de Registras Públicos, tendo 

Parecer favorável, sob n° 253, de 1993, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
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17 ,.. 
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 149, DE 1993 

DiscussãQ, _em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 149, de 1993 (n° 3.713/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que cria~a Si/cretaria Nácional de 
Entorpecentes e dá outras providências, tendo 

Parecer~ 'sob n° 285, â.e 1993, da Coniissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao 

Projeto com as emendas que apresenta, de n°s 1 a 5. 

18 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 172, 

DE 1992- COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno únic(), do Projeto de Lei do Senado 
n° 172, de 1992 - Complementar, de autoria do Semidot Mauro 
Benevides, que dispõe sobre o cumprimento· imediato do disposto 
no § 2° do art. 192 da Constituição Federal, tendo 

Pàrecer favorável, sob n° 194, de 1993, da Comissão 
-de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Está encer· 
rada a sessão. -

. (Levanta-se Q sessão _às 19h30min.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 441, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções_ regimentais e regulamentares, e de confOrmidade c9m 
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da ComJssão Diretora n9 2, de 1973, resolve designar JOSÉ 
APARE CID A CAMPOS, Analista Legislativo, Nível III, Pa· 
drão 45, Área de Oiçamento Público.- dó Quaâro de Pessoal 
do Senado Federal, para substituir a titulat da_A1,1ditoria, 
em seus impedimentos eventuais. - - ~- o _ 

Senado Federal, 30 de agosto de 1Q93.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 442, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, nq __ I,ISO da sua comp-e
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comiss~o Diretora 1;1~ 2, ~e_ 4 de abril de. 1973; e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 01.382/93-5, resolve 
aposentar, voluntariamente, JOÃO BATISTA DE ALMEI
DA, Têcnico Legislativo, Área de Apoio Téçnico ao Processo 
Legislativo, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do 
Senado Fed~ral .. nos termos do ar~. 40, inciso III, alínea c, 
da C_onstítuição da República Federativa do Brasil, combinado 
com os arts. 186, inciso lTI, alínea c, 193 e 67, da Lei n"' 
8.112, de 1990, bem assim com os arts. 34, § 2•, e 37, da 
Resolução (SF) n"' 42, de 1993, com proventos proporcionais 
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ao tempo de serviço, observado o disposto no art. 37 ,_inciso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 30 de agosto de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 443, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar' de cconformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n., 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n., 008.79819_3-1, resolve 
aposentar, voluntariamente, HILTON JOSÉ DE OLIVEI
RA, Analista Legislativo, Área de Polícia e Segurança, Nível 
III, Padrão 45, do Quadro de Pessoàl do Senado Federal, 
nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição 
da Repúhlica Federativa do Brasil, combinado com os arts. 
186, incisO-lii, alínea a,; 192, inciso II, e 67, da Lei n~ 8.112, 
de 1990, bem assim com os arts. 32, § 2' 37, e 39, da Resolução 
(SF) no 42, de 1993, com pfõVentõs íiltcgrais, observado o 
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 30 de agosto de 1993.- SenadOr Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 444, DE 1993 

O Presidente do S_enado Federal, no uso da sua compe· 
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a . 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2 de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n'' 014.988/93-3, resolve 
aposentar, voluntariamente, o .. servidor JOSÉ HENRIQUE 
FILHO, técnico Legislativo, Are·a de Instalações, Equipa
mentos, Ocupação c Ambientação de Espaço Físico e Serviços 
Gerais, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, da Consti
tuiçãO -da Repúbica Federativa do Brasil, combinado_com os 
arts. 186, inciso III, alínea a, e 67, da Lei n~ 8.112, de 1990, 
bem assim com os atigos 34, § 2", 37; e 41, da Resolup.ão 
(SF) n" 42, de 1993, e a Resolução (SF) n" }7, de 1992, ~oih 
proventos integrais, observado o dispo_sto no art. 37, inciso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 30 de agosto de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente._ 

ATO DO PRESIDENTE N• 445, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de confo_rmidade com a 
delegação de competência que lht! foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Direlonl' nn 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 014.976!93~5; resolve 
aposentar, voluntariamente, o servidor ANTONIO VIEIRA 
TOSTA, Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Pro
cesso Legislativo, Nível II, Padrão 30,- do Quadro de Pcsso~ 
do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea 
a, da Constituição da República Federativa do Brasil," combi
nado com os arts. 186, inciso III, alínea a; 250, e 67, da 
Lei n\' 8.112, de 1990, bem assini éóiD os -arts·. 34, § 29, e 
37, da Resolução (SF) n~ 47, de 1993, com proventos integrais, 
observado o disposto no art. 37. inciso XI, da Constituição 
Federal. 

Senado Federal, 30 de agosto de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente ... 

ATO DO PRESIDENTE N• 446, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e reghlamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 015.401193-6, resolve 
aposentar, voluntariamente, o servidor JOACI MUNIZ, Ana
lísta Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legisla· 
tive, Nível III, Padrãó 45. do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea a, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, combinado com 
os artigos 186, inciso III, alínea a; 193; e 67, da Lei no 8.112, 
de 1990, bem assim com os artigos 34, § 29 , e:. 7 da Resolução 
(SF) n'! 42, de 1993, com Proventos iniegfais, observado o 
disposto no artigo 37, inciso Xl, da Con:úituição Federal. 

Senado Federal, 30 de agosto de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 447, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição 
Que lhe-- foi c"onfúida pdó artigo 6", § 2°, da ResolUÇãO n~ 
42, de 1993, resolve designar ESTEVÃO CHAVES R. MAR
TINS, Assessor Legíslativo, Área de AssesSorarriento Legishi
tivo, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para exercer 
a função comissionada, símbolo FC-08, de Diretor da Subse
cretaria de_ Coordenação Legislativa do Senado Federal. 

- -.Senado Federal. 31 de agosto de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO N• 367, DE 1992 

-De aposentadoria do servidor Althair Soares de 
M~Jttos, Técnico Legislativo, Área de Transporte, Classe 
Especial, Padrão III: 

APOSTILA 
·Fica alterado o fundamento legal do presente Ato para 

induir a Resolução do Senado Federal no 42, de 1993. 
Senado Federal, 31 de agosto de 1993. - Sena.dor Hum· 

berto_ J;..ucena, Presidente. 

ATO N• 204, DE 1992 

De aposentadoria do servidor Carlos Augusto Con
treiras de Ãlmeida, Analista LegiSlativo, Área de Pro
cesso Legislativo, Classe Especial, Padrão II: 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato para 
incluir a Resolução do Senado Federal no 42, de 1993. 

Senado Federal, 31 de agosto de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO N• 116, DE 1992 

De aposentadoria do servidor Valdemar Morais de 
Queiroz, Analista Legislativo, Área de Processo Legisla
tivo, Classe P, Padrão IV: 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato para 
incluir a Resolução do Senado Federal nv 42, de 1993. 

Senado Federal. 31 de agosto de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 
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A TO N• 125, DE 1992 
De aposentadoria do servidor José Reinaldo Go

mes, Técnico Legislativo, Área de Transporte, Classe 
Especial, Padrão III: 

APOSTILA 

Fica alterado o fu_ndam_ento_ legal do presente Ato para 
incluir a Resolução do Sen~do Federal n~ 42! de 1993. 

Senado Federal, 31 de agosto de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO N• 288, DE 1992 

De aposentadoria do seyvidor Rafaelito Rocha 
Moura, Analista Legislativo, Area de Processo Legisla
tivo, Classe Especial, "I•", Padrão IV: 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato para 
incluir a Resolução do se-nado Federal n~ 42, de 1993. 

Senado Federal, 31 de agosto de 1993.- Senado! Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO N• 228, DE 1992 

De aposentadoria do serv,idor Tenisson Chaves dos 
Santos, Analista Legislativo, Area de Segurança, Classe 
Especial, "t•' ', Padrão IV: 

APOSTILA 

Fica 8.ltérã.do o fundamento legal do presente Ato para 
incluir a Resolução do Senado Federal n~ 42~_cle 1993. 

Senado Federal, 31 de agosto-de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO N• 325, DE 1992 

De aposentadoria do ~ervidor Manoel Domingos 
Neto, Técnico Legislativo, Area de Assistência de Plená
rio e Portaria, Classe Espedal, Padrão II: 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato para 
incluir a Resolução do Senado Federal n~ 42, de 1993. 

Senado Federal, 31 de agosto de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO N•181, DE 1993 

De aposentadoria do servidor Geraldo Anselmo do 
Nascimento, Técnico Legislativo, Área de Artesanato, 
Classe Especial, Padrão V: 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato para 
incluir a Resolução do Senado Federal n• 42, de 1993. 

Senado Federal, 31 de agosto de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO N• 376, DE 1993 

De aposentadoria do servidor Antônio Geraldo Sou
to, Técnico Legislativo, Área de Polícia, Segurança e 
Transporte, Nível II, Padrão 30: 

,; _-----~--=---=-~- ------:-:---'""· 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato de 
Aposentadoria, para incluir a Resolução (SF) n" 77, de 1992. 

Senado Federal, 31 de agosto de 1993.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N' 58, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das suas 
competências regulamentares, tendo em vista o que consta 

_ do Processo n" 015333/93 ~O, e considerando a necessidade 
de~~stãbe)ecer cq_ntrole eficaz dos serviços de elevãdores no 
Senado Federal, resolve: ·-

Art. 1? A Subsecretaria de Ser-viÇOs detãis:-ressã.lvadas 
as atribuições estabelecidas pelo artigo 238 do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, passa a exercer o cOritrole 
e a fiscalização dos serviços de elevadores no Senado Federal. 

Art. 29 Fica o Diretor da Subsecretaria de Serviços Çie
rais, ouvido o Diretor da Secretaria de Serviços Especiais, 
incumbido de designar, dentre as unidades administrativas 
sob sua direção, a unidade que melhor se adapte às tarefas 
determinadas por este Ato. 

Parágrafo único. Sob a cooi:denação do titular cj.o órgão, 
competirá à unidade designada: 

I - controlar a freqüência e fiscalizar os serviços dos 
ascensoristas; 

II- orientar os ascensoristas no que concerne aos traje, 
à higiene pessoal, à discrição e à urbanidade no serviço; 

III - propor escalas de_ plantãd e comunicar atos de 
indisciplina ao titular do órgão; e 

IV- solicitar ao órgão competente a execução dos traba
lhos referentes à manutenção, reparos e- modificações dos 
elevadores. 

Art. 39- Este Ato entr~ em vigor na da!a de sua publi-
cação. __ 

Art. 49 Revogam-se as disposições em cOntrário. 
Senado Federal, 30 de agosto de 1993. - Manoel Vilela 

de Magalhães, Diretor-Geral. -

ATO DO DlRETOR-GE!}AL N• 59, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atri
buições regulamentares e de acordo com o disposto no artigo 
29 do Ato n9 9, de 1992, do Primeiro-Secretário, resolve: 

Art. 19 Designar os gestores dos contratos, celebrados 
entre o Senado Federal e empresas abaixo relacionadas: 

- Subsecretaria de Relações Públicas: 

---- - INFRAERO - utilização de área para atendimento 
~de Parlamentares - Titular: Francisco Carlos Melo Farias 
(matricula n" 3750); Substituto: É rico Vieira Casseb (matrícula 
n' 3776). 

- Subsecretaria de Serviçõs Gerais: 
- TELEPA TCH - Comercial Ltda. - prestação de 

serviços de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, 
a 12 (doze) transceptores portáteis, marca Telepatch, de pro
priedade do Senado Federal- Titular: Orlando Mendes Vas
concelos (matrícula n"' 3926); Substituto: Newton Souza Rodriw 
gues (matrícula nQ 4043). -

- Subsecretaria de Engenharia: 

- REMAN - Construções e Serviços Ltda. --:_prestação 
de serviços de manutenção e conservação dos gramados e 
jardins internos e externos do Senado Federal - Titular: 
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Cristina Vâ nia L. P. Chistakou (matrícula n" 1379); Subsi
tituto: Carlos Albt:rto Correa (matrícula n'' 2592). 

- ITEBRA- Construções e Instalações Técnicas Ltda. 
-execução de_ serviços de (e(orma no sistema de caminha-
mcnto dos alimentadores clétricos dos quadros de força e 
luz do Edifício Principal do Senado Fede-ral Titular: Sidnei 
José Kronemberger(matrícula n" 1263); Substituto: José Bráu
lio Brito Lopes (matrícula n" 1219). 

-ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A. -presta
ção de serviços de manutenção preventiva c corretiva_, com 
formecimento dos materiais necessários, em todo o sistema 
hidrossanitário do Edifício Principal, Anexo I, Anexo II (Blo
cos A, B e C), Blocos de Apoio (Blocos I e 11), Serviços 
de Transportes, residência oficial da Presidência, apartamen
tos funcionais da SQS 309 (Blocos C, D e G) - Titular: 
Francisco Chagas Grangeiro (matrfcula n" 1637); Substituto: 
Jorge Martins Villas Bôas (matrícula n<> 3202). 

- PRS - Construções e Empreendimentos Ltda. -
execução de serviços de pintura e gesso no COJ11plexo--ãtquite
tônico do Senado FederaL- Titular: Evandro Jorge Cunha 
Chaves (matrícula n•.o 4083) Substituto: Carlos Magno Fagun
des Franci (matr(cula n• 2369). 

- Diretoria-Geral: 
- MINUTA - Recepções e serviços de buffet Ltda. 

-exploração dos serviçõs de restaurante com cozinha int\!J;na-
ciona_l de alto nível, com atendimento a "la carte~·. vinculada 
à concessão de uso de dependênciaas e bens do Senado Federal 
-Titular: Ceci Abrahim Santoro Carmona (mÇttrícul~ n'; 1809 -
- Cegraf); Substituta: Vivalda Rodrigues de Lima (ma~~c~la 
n' 1979). 

- Representação do Senado Federal no Rio De Janeiro: 

- W. SILVA - RefrigeraÇão Ltda. - prestação de 
serviços de manutenção corretiva, com .fornecimento de peças 
originais, em 21 (vinte e um) aparelhos de ar condicionado 
de propriedade do Senado Federal, instalados na Represen
tação do Senado Federal no Rio de Jan,ejro- Titular: Fernan
do Malta do Nascimento (matrícula n'' 1115); Substituto: Mar-
cos Ildefonso de Araújo (matrícula n'' 1113). --

-:EMPRESA BRASILEIRA DENUTRJÇÁO E PRO
MOÇO E$ L TDA (Brazilian Food Benefícios) - prestação 
de serviços de forr,t.ecimento de "cartõ~s" (refeição/alimen
tação) aos servidores lotados no Senado Federal, Cegraf, Pro
dasen e Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro 
-Titular: _Marcos Ildefonso de Araújo (matrícula no 1113); 
Substituto: Luiz do Nascemento Filho.(matrícula n'' 4106). 

- Subsecretaria de Administração de Pessoal: 

-EMPRESA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO E PRO-
MOÇÓES L illA. (Brasilian Food Benefícios) -prestação 
de serviços de fornecimento de "cartões" (refeição /alimen
tação) aos servidores lotados no Senado Federal, Cegraf, Pro
dasen e Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro 
-Titular: Paulo César Siqueira Birbeire (Diretor da Subsecre
taria de Administração de Pessoal); Substituto: José Paulo 
Botelho Cobucci (matrícula n'' 2844). 

- Coordenação Geral de Administração de Pessoal do 
Centro Gráfico do Senado F~der;ll - CEGRAF: 

--:EMPRESA BRASILEIRA DA NUTRIÇÃO E PRO
MOÇOES LTDA: (Brasilian Food Benefícíos)- prestação 
de serviços de fornecimento de "cartões" (refeição/alimen
tação) aos servidores lotados no Senado Federal, Cegraf, Pro
dasen e Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro 
-Titular: Francisco Maurício da Paz (matrícula n·! 1417); 
Substituto: Luiz Fernando Madeira (matrícula n" 1458). 

- Coordenação de Recursos Humanos do Centro de Pro
. cessamento de Dados do Senado Federal-:- PRODASEN: 

-:EMPRESA BRASILEIRA DE NUTRIÇÁO E PRO
MOÇOES LTDA. (Brazilian Food Benefícios) -prestação 
de seryiços de fornecimento de ''cartões" (refeiÇão/alimen
tação) aos servidores lotados no Senado Federal, Cegraf, Pro
dasen e Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro 
- Titular: Ayrton Afonso de Almeida (matrícula n'' 0202); 
Subtituto: Maria Gore_tti Bessa Castilho (matrícula n\> 0016). 

Art. 2\> Revogam-se as disposiçõ~s em contrário. 
Art. 3o Este Ato entra em vigor na dat<;i d~ sua publi

cação. 
Senado Federal, 30 de agosto de 1993. - Manoel Vilela 

de Magalhães~ Diretor-Geral. 


